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IZPOSTAVLJAMO

Spoštovani,

leto 2021 je minilo kot bi trenil. Zadovoljen sem, da smo uspeli 
zaključiti številne projekte, ki vplivajo na bolj kakovostno življe-
nje v naši občini. Z veliko mero optimizma pripravljamo številne 
nove projekte, nekaj večjih, kot so gradnja novega mostu v Mršeči 
vasi, gradnja nove športne dvorane, energetska prenova stavbe 
osnovne šole v Šentjerneju in Orehovici, modernizacija cestne in-
frastrukture z meteorno in fekalno kanalizacijo, ter vrsto manjših 
posodobitev, ki so zelo potrebne in pomembne v naseljih izven 
centra občine.

Tudi v prihodnje bomo podpirali vlaganja v krepitev sistema var-
nosti, v izobraževanje, kulturo in šport, kmetijstvo, razvoj turizma 
in zdravstva. Veliko naših prizadevanj je usmerjenih v izboljšanje 
razmer za življenje in varstvo starejših ter v krepitev medgenera-
cijskega sožitja.

Vesel sem dobrega sodelovanja z občinskim svetom, delo na rela-
ciji župan – občinski svet – občinska uprava poteka mirno in učin-
kovito. Občinske finance so stabilne in pregledne, relativno visoko 
zadolženost iz preteklosti uspešno znižujemo, obenem pa želimo s 
proračunom, ki je izrazito razvojno naravnan, ohranjati dinamiko 
razvoja in interesa za vlaganje v naše okolje.  

Ob koncu leta, se želim zahvaliti vsem, ki ste navkljub težkim in 
neprijaznim razmeram profesionalno opravljali svoje delo in se 
potrpežljivo prilagajali potrebam svojih bližnjih in celotne družbe. 
Vabim vas, da tudi v prihodnje ravnamo odgovorno in solidarno.

Hvala za vaše sodelovanje in srečno!

Jože Simončič, vaš župan

OD BESED K 
DEJANJEM

Blagoslovljene božične praznike
ter zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2022.

Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

župan Občine Šentjernej
Jože Simončič s sodelavci 

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Cenjene bralke in cenjeni bralci 
Šentjernejskega glasila,

pred vami je zadnja številka v letu 2021. Veseli nas, 
da smo tudi letos uspešno sodelovali in skupaj z vami 

soustvarili deset številk Šentjernejskega glasila. Hvala, 
ker nam tako zvesto pošiljate prispevke in nas berete. 

December je mesec, ko se ozremo nazaj na leto, ki se 
počasi poslavlja, in razmišljamo o tem, kakšno je bilo. 

Smo uspeli narediti vse, kar smo si zadali? Ali smo sledili 
novoletnim zaobljubam in uresničili vse želje? Prav 

zagotovo se vedno ni vse izšlo po načrtih in je kakšen cilj 
ostal še nedosežen, a spomnimo se predvsem vseh lepih 

in dragocenih trenutkov, ki smo jih doživeli. Oziramo pa 
se tudi že v leto, ki trka na naša vrata. Leto, ki je pred 

nami, je kot nepopisana spominska knjiga. Razmišljajmo 
o tem, kako ga bomo popisali. Zagotovo se želje in načrti 

pri vsakem izmed nas vsaj nekoliko razlikujejo, a prav vsi 
si predvsem želimo to, da bi bilo polno lepih trenutkov, 
ki bi se nam zapisali kot lep spomin. Naj bo vsak dan 

edinstven, zapolnjen z lepimi trenutki, ljubeznijo, 
spoštovanjem in tistim, kar nas razveseljuje.

V imenu Uredniškega odbora Šentjernejskega 
glasila vsem skupaj želim zdravo, uspešno, 

optimizma polno leto. SREČNO 2022!



Šentjernejsko glasilo   |   december 2021

R ekonstrukcija ceste v Dolenji Stari vasi v območju od hišne številke 6 do križišča na sredini vasi je zaključena. Investicija je obsegala 
širitev ceste, gradnjo hodnika za pešce ter javno razsvetljavo z urejeno okolico. Urejena je meteorna in fekalna kanalizacija. Asfaltirano 
je približno 210 metrov ceste in zgrajenih 110 metrov hodnika za pešce. Dela je izvedlo podjetje Zelkom d. o. o. Brežice. Po zaključku 

navedenih del bo sledilo nadaljevanje izgradnje meteorne in fekalne kanalizacije od križišča na sredini vasi v smeri gasilskega doma. 

REKONSTRUKCIJA CESTE V DOLENJI STARI VASI ZAKLJUČENA
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Poročilo z 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

PREDSTAVLJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE 
ŠENTJERNEJ ZA LETO 2022

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 24. novembra 2021, devet-
najsto redno sejo. Seja je potekala v 
rdeči dvorani Kulturnega centra Pri-
moža Trubarja. Na dnevnem redu je 

bilo sedem točk. Svetniki so na pobudo župa-
na Jožeta Simončiča sprejeli sklep, da obsta-
ja splošni javni interes Občine Šentjernej za 
preučitev možnosti in smotrnosti pridobitve 
lastninske pravice na nepremičninah na ob-
močju Miklavža na Gorjancih, in s sklepom po-
oblastili župana in občinsko upravo za pripra-
vo ustreznih informacij za končno odločanje o 
zadevi na eni od svojih prihodnih sej. V nada-

ljevanju seje so svetniki sprejeli Sklep o finan-
ciranju političnih strank v Občini Šentjernej za 
leto 2022 in Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2022. Vrednost točke za leto 2022 os-
taja nespremenjena glede na predhodna leta. 
Ob zaključku seje so sprejeli še Sklep o javni 
razpravi predloga Proračuna Občine Šentjer-
nej za leto 2022, ki je trajala od 25. 11. 2021 do 
9. 12. 2021. Predlog proračuna sta predstavila 
župan Jože Simončič in vodja oddelka za jav-
ne finance Andreja Topolovšek. V času javne 
razprave je bil predlog proračuna objavljen 
na spletni strani Občine Šentjernej. Predlog 
Proračuna Občine Šentjernej za leto 2022 so 
lahko vsi zainteresirani v času javne razprave 

    ANITA PETRIČ

dobili na vpogled tudi na občinski upravi Ob-
čine Šentjernej. O sprejetju in vsebini proraču-
na bomo poročali v naslednji številki glasila. 

V torek, 30. 11. 2021, je na Občini Šen-
tjernej potekal sestanek s predstav-
nikoma Direkcije RS za infrastruktu-
ro, kjer so se obravnavale aktivnosti 
aktualnih investicijskih projektov na 

območju občine Šentjernej in opravil ogled 
izgradnje regionalne ceste Drama–Šentjernej, 
lokacije bodoče šentjernejske obvoznice ter 
krožišča pri stadionu. S strani Direkcije RS za 
infrastrukturo s Sektorja za investicije v ces-
te sta bila prisotna Tomaž Willenpart, vodja 
sektorja in mag. Alenka Potrč. Za investicijo 

  ANITA PETRIČ

    SAMO HUDOKLIN

S predstavnikoma Direkcije RS za infrastrukturo na terenskem ogledu
izgradnje krožišča pri stadionu je Občina Šen-
tjernej na osnovi projektne naloge, potrjene s 
strani Direkcije RS za infrastrukturo, naročila 

projekt idejne zasnove za pridobitev projektnih 
pogojev križišča v dveh variantah. Na osnovi 
skupnega terenskega ogleda se je predlagala 
varianta manjšega 5-krakega krožišča. Posa-
mezne detajle v idejni zasnovi projekta bo ob-
čina uskladila na sestanku s projektantom in 
direkcijo v januarju 2022. Po uskladitvi in potr-
ditvi idejne zasnove projekta sledi naročilo pro-
jekta za izvedbo del. Prisotni so si ogledali tudi 
umeščanje bodoče severovzhodne obvoznice 
Šentjernej, katere aktivnosti vodi občina. Spre-
govorili so tudi na temo kolesarskih povezav in 
se dogovorili, da se bo v mesecu februarju 2022 
v občini organizirala predstavitev državnega 
načrta kolesarskih povezav s strani direkcije. 
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Izvedeni delavnici na temo varstva okolja in energetske učinkovitosti

V okviru projekta »Šentjernejska učna 
pot« je Občina Šentjernej predstavila 
kratko delavnico na temo »Varstvo 
okolja in energetska učinkovitost« 
članom Društva upokojencev Šen-

tjernej ter predstavnicam Šole zdravja za 
namen medgeneracijskega sodelovanja. 
Delavnici sta potekali dne 7. in 8. decembra.                                                                
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR). 

    ANITA PETRIČ

NAŠA MOČ V 
EPIDEMIJI

E
pidemija okužb z virusom SARS-COV-2 
je še močno razširjena, vsakdo je vsa-
kodnevno v stiku s kar nekaj ljudmi, ki 
so kužni, tega se moramo zavedati. Če 
smo dovzetni za okužbo, imamo zelo 

veliko možnosti, da se okužimo in virus širimo 
naprej. 
Žal v epidemiji nimamo enega ukrepa, s kate-
rim bi lahko onemogočili virus, ali povedano 
po kirurško, nimamo noža, ki bi izrezal virus iz 
družbe.
Zato vsaka izmed ovir, ki jo nastavimo virusu 
na poti širjenja (maske, vzdrževanje razdalje 
oz. mehurčka, zračenje, testiranje, higiena 

  Strokovnjaki s področja nalezljivih
           bolezni NIJZ OE Novo mesto

rok, izolacija in karantena ter cepljenje), po-
membno prispeva k omejevanju širjenja viru-
sa. Še enkrat, posamezen ukrep ne zadostuje, 
pomemben je seštevek – upoštevati jih mora-
mo čim več, izvajati jih mora večina oseb.   
V prihajajočih tednih je tako izjemnega po-
mena, da se izogibamo druženjem z večjim 
številom ljudi, množičnim prireditvam in 
tako zmanjšamo možnost okužbe. V primeru 
pojava simptomov prehladnega obolenja os-
tanimo doma in čimprej opravimo testiranje. 
Bolniki s potrjenim PCR testom za covid mora-
jo upoštevati navodila za izolacijo, osebe, ki so 
bile z njimi v stiku, pa navodila za karanteno. 
Čim manj se zadržujmo v gneči, zaprtih pro-
storih, te pogosto zračimo. Maske so še vedno 
zelo potrebne. Zavedajmo se, zelo učinkovite 
so pri preprečevanju širjenja kapljic, ki priha-
jajo iz ust in nosu. Seveda, če se pravilno upo-
rabljajo.
Zaupajmo znanosti in se odločimo za ceplje-
nje proti proti covidu-19. Cepljenje je zagotovo 
najbolj varno in učinkovito sredstvo za izhod 
iz epidemije. Nespametno in preveč tvegano 

pa je namerno izpostavljanje virusu, kajti gre 
za virus, ki vdira v kri, deluje na žile in na živ-
čevje. Ne nasedajmo napačnim informacijam 
ali le na videz strokovnim mnenjem. Naspro-
tovanje cepljenju namreč neposredno ogroža 
življenja tistih, ki se za cepljenje ne odločijo. 
Hkrati pa s tem omogočajo prosto pot širjenju, 
ustvarjanju novih mutacij virusa ... Zdravstvo 
se mora tako ukvarjati z reševanjem ljudi, ki 
jim covid ne pusti dihati in bi brez ustrezne 
oskrbe umrli, za zdravljenje ostalih bolezni pa 
zmankuje časa in moči. Delovanje zdravstva je 
ogroženo, s tem pa tudi celotne družbe. Cep-
ljenje sicer ne more preprečiti vseh obolenj, a 
je v primeru precepljene večine prebivalstva 
lažje izvedljiva zdravstvena oskrba za vse bol-
nike in vse bolezni. 
Skrajni čas je, da ne mislimo le nase, ampak 
da ukrepamo po svojih močeh in prispevamo 
svoj delež k obvladovanju epidemije. Nihče 
od nas si ne želi nikakršnih omejitev, vsi hre-
penimo po svobodi, odkritem nasmehu brez 
mask. A to je možno doseči le, če bomo sode-
lovali vsi. Prihodnost je v rokah nas vseh. 

N
a pobudo župana Občine Šentjernej 
Jožeta Simončiča so Občino Šentjernej 
obiskali Varuh človekovih pravic RS Pe-
ter Svetina s sodelavcema in direktor 
Urada Vlade RS za narodnosti mag. Sta-

ne Baluh. Predstavniki Občine Šentjernej, Vrtca 
Čebelica Šentjernej, Osnovne šole Šentjernej in 
Policijske postaje Šentjernej so jim predstavili 
izzive, s katerimi se srečujejo pri vključevanju 
Romov v vsakodnevno življenje v občini. Gostje 
so pojasnili, da se s konkretno tematiko ne sre-
čujejo prvič, in so ponudili svojo strokovno po-
moč ter izrazili podporo prizadevanjem za vzpo-

  TINA GAZVODA

    ANITA PETRIČ

NA OBISKU VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS
stavitev ustreznih bivanjskih razmer za Rome, 
za njihovo vključevanje v procese predšolske 
vzgoje in izobraževanja ter na trg dela. Prisotni 

so delovni sestanek sklenili z ugotovitvijo, da je 
omenjeno področje možno ustrezno urediti le z 
medsebojnim sodelovanjem. 





PRIZNANJA 
KRVODAJALCEM 

JUBILANTOM 
LETOS PO POŠTI

T
udi letos nam je epidemija covida-19 
preprečila srečanje z našimi srčnimi 
krvodajalci, ki se jim običajno zahvali-
mo s podelitvijo priznanj jubilantom. 
Iskali smo možnosti, kako bi izpeljali 

    OZ RKS NOVO MESTO

to srečanje, a nam na žalost v takšnem obse-
gu to ne bi uspelo, saj moramo upoštevati vsa 
pravila za preprečevanje širjenja bolezni.
V sodelovanju z občino smo se odločili, da 
jubilantom iz občine Šentjernej, pošljemo 
priznanje po pošti, tradicionalno srečanje 
krvodajalcev jubilantov pa izvedemo takoj, ko 
bodo razmere to dopuščale. Jubilanti so dobi-
li priznanja za 10-krat pa vse do 80-krat daro-

vano kri, skupaj jih je bilo 32. Imamo srečo, da 
se krvodajalci še vedno odzivajo na naša vabi-
la in prihajajo na odvzem krvi skozi vse leto, ne 
glede na vse omejitve, s katerimi se srečujemo 
vsak dan.  
Vsem se še enkrat zahvaljujemo in jim iz srca 
čestitamo za prejeto priznanje in jim poši-
ljamo en velik HVALA ter želimo vse dobro v 
letu 2022. 
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Zahvala krvodajalcem

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

želimo izraziti spoštovanje do vseh vas krvodajalcev in 
vam izreči zahvalo. Zavedamo se, da je darovanje krvi 
ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Pos-
lanstvo, ki ga opravljate, priča o vaši nesebični predano-
sti in solidarnosti do sočloveka.

Spoštovani krvodajalci. Zahvaljujemo se vsem, ki 
dnevno rešujete življenja, vračate zdravje in poma-
gate pri nadaljevanju plemenite tradicije slovenskega 
krvodajalstva. 

          
Župan Jože Simončič s sodelavci

Hvala vam.
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V 
soboto, 11. decembra 2021, sta se s 
šentjernejskimi otroci in njihovimi 
starši srečala sveti Miklavž in dedek 
Mraz v spremstvu snežink. V Kultur-
nem centru Primoža sta dobra moža 

pred bogato okrašeno jelko pričakala 570 
otrok. Srečanja so potekala res srčno – vsaka 
družina je imela svoj čas z njima. Otroci so se 

  SNEŽINKE

    ARHIV KCPT

MIKLAVŽ IN DEDEK MRAZ STA
RAZVESELILA 570 ŠENTJERNEJSKIH OTROK

stisnili ali »dali petko« dobremu možu, preje-
li darilo in šopek izbranih besed – predvsem 
voščil in srčnih želja po dobrem zdravju, razu-
mevanju in zadovoljstvu. Verjamemo, da so 
tudi prenekateri starši začutili pristnost dobrih 
mož in se hipoma vrnili v čas svojega otroštva. 
Darila so bila letos res bogata – mlajši otroci 
so jih kar vlekli za sabo, saj so bila prevelika in 
pretežka, da bi jih sami nesli. Občina Šentjer-
nej je otroke obdarila z žogami oz. dinozavri 
za skakanje, leseno sestavljanko in jabolčnim 

čipsom kmetije Karlovček. Ob tej priložnosti se 
zahvaljuje tudi vsem donatorjem, sponzorjem 
in pokroviteljem, ki ste po svojih močen pri-
spevali sredstva. Vsem podjetnikom se bomo 
zahvalili v februarski številki Šentjernejskega 
glasila prihodnje leto.
Sveti Miklavž in dedek Mraz sta bila s šentjer-
nejskimi otroci zelo zadovoljna. Ptičice so jima 
povedale, da otroci ubogajo, znajo pospraviti 
igrače in pridno spijo. Če bo tako naprej, zago-
tovo še prideta! 
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Nasmejani
     otroci



Gre za arheološke najdbe iz petih višinskih 
naselij ali refugijev, ki so na dolenjski strani 
Gorjancev razmeroma blizu sobivala v ne-
mirnem obdobju tako imenovanega prese-
ljevanja ljudstev. Gre tudi za na Dolenjskem 
manj raziskano obdobje oziroma za čas med 
3. in 6. stoletjem, med zatonom antike in pri-
hodom Slovanov ter za pretežno naselbinske 
najdbe kasneje v zgodovini izginulih in dru-
gih ljudstev, kot so bili romanizirani starosel-
ci, Goti, Langobardi, Gepidi, Avari in druga 
ljudstva. Sicer je, kot kažejo razmeroma bo-
gate in pogoste gorjanske najdbe, moralo bilo 
na pobočjih Gorjancev nad vasjo Mihovo do-
kaj pomembno središče z več naselji na Grad-
cu, Pragu, Zidanem Gabru, Kozjem hrbtu in 
Camberku. Osrednje regionalno vojaško, po-
litično in versko središče – gre namreč za čas 

  ANITA PETRIČ & BORUT KRIŽ

    BOŠTJAN PUCELJ

ODPRTJE ARHEOLOŠKE RAZSTAVE 
GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM

zgodnjega krščanstva – je bil verjetno Zidani 
Gaber, kateremu poseben status dajejo tam 
odkriti trije svinčeni poštni pečati s podobo 
bizantinskega cesarja Justinijana I., ki je živel 
v 6. stoletju. Množica ostankov orožja, med 
katerimi so tudi deli pozlačenih čelad in ok-
lepov iz železnih lusk, zagovarja domnevo, da 
je moral tam bivati tudi višji vojaški kader, ki 
je rimsko državno mejo oziroma rimski limes 
skušal zavarovati pred barbari, ki so iz širne 
Panonske nižine skušali prodreti do Rima.
Odkrili so tudi temelje in ostanke zgodnjekr-
ščanskih cerkva, ki prav tako pričajo o določe-
nem območnem verskem središču in ljudeh, 
ki so varnost ob prodirajočih barbarih poiskali 
na vrhovih višinskih osamelcev in si skušali 
tamkajšnje življenje urediti po prilagojenih 
poznoantičnih civilizacijskih obrazcih. Da gre 
za obdobje zgodnjega krščanstva, pa doka-
zujejo številni ohranjeni nakitni predmeti z 
značilno krščansko simboliko, na primer s 

podobo goloba, rajske ptice, pava ali križa.
Arheolog dr. Borut Križ, ki je tudi avtor raz-
stavnega kataloga, je opozoril, da je moral biti 
zgodovinski odmev omenjene poselitve tudi 
vir za ljudsko izročilo, ki ga je v Bajkah in po-
vestih o Gorjancih ohranil pisatelj Janez Trdi-
na. Tam so namreč kot spomin antičnega časa 
omenjene vile, škrati, ajdi, velikani in druga 
gorjanska pravljična bitja. Dr. Borut Križ meni, 
da je pomen razstave še toliko večji, saj doslej 
ne poznamo primera, da se na tako majhnem 
prostoru, kot je naše obravnavano področje, 
nahaja kar pet sočasnih poznoantičnih in zgo-
dnjesrednjeveških utrjenih višinskih naselij, ki 
so od 3. do 6. stoletja nekaj časa sobivala.

Odprtja razstave so se udeležili tudi župan 
Jože Simončič s podžupani Janezom Sela-
kom, Andrejem Mikcem in Jožetom Vrtačičem. 
Razstava bo na ogled do 18. maja prihodnje 
leto. 
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V 
galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu so v petek, 26. novembra 2021, odprli arheološko 
razstavo Gorjanci med Rimom in Bizancem, ki jo je pripravil arheolog dr. Borut Križ. Na razsta-
vi se predstavlja več kot 1400 predmetov iz petih gorjanskih utrjenih višinskih poznoantičnih in 
zgodnjesrednjeveških naselij.



Šentjernejsko glasilo   |   december 2021

9   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

ZEMELJSKI PLIN – IDEALEN VIR OGREVANJA

S
poštovane občanke in občani občine 
Šentjernej!
Vzporedno s tehnološkim razvojem 
in vse bolj dinamičnim življenjskim 
tempom se povečuje tudi naša od-

visnost od energetskih potencialov. Pomen 
in cena energetskih virov, še posebej neob-
novljivih, naraščata. Celovito razumevanje 
energije je zato za nas vse bolj pomembno. 

Energetska politika občine zahteva celovit pri-
stop, ki mora povezovati in usklajeno obrav-
navati področja energetike, varstva okolja in 
podnebja, gospodarskega in regionalnega ra-
zvoja ter upoštevati tudi druge dejavnike, kot 
so zmanjševanje količine emisij toplogrednih 
plinov, izboljšanje kakovosti lokalnega ozračja 
itd. Občina Šentjernej energijo razume celovi-
to. Strategija razvoja rabe in oskrbe z energijo 
je bila in bo tudi v prihodnje za občino po-
membno gibalo nadaljnjega razvoja. Pri tem 
je pomembno, da bo energetska oskrba čim 
bolj ekonomsko in ekološko sprejemljiva za 
celotno občino.

Zahteve odjemalcev po zagotavljanju dolgo-
ročne konkurenčnosti in zanesljivosti pri os-
krbi z energijo, ki je sprejemljiva tudi z okolj-
skega vidika, so vse bolj izrazite. Prav v tem je 
tudi temeljni razlog, zaradi katerega sta Obči-
na Šentjernej in podjetje Petrol kot koncesi-

    PETROL d. d., Ljubljana Distribucija
                  zemeljskega plina

onar nekdanjo oskrbo z različnimi energenti 
nadomestila z oskrbo z zemeljskim plinom 
iz omrežja, ter tako odjemalcem zagotovila 
celovito pokrivanje potreb po konkurenčni in 
učinkoviti energiji. 

Zemeljski plin je namreč varčno, učinkovito in 
naravi prijazno gorivo. Zaradi svoje vsestran-
ske uporabnosti, ekonomičnosti in udobja, ki 
ga zagotavlja uporabniku, predstavlja idealen 
vir ogrevanja in kuhanja v gospodinjstvu, obrti 
in industriji. Dodatno prednost pred ostalimi 
viri ogrevanja predstavljata tudi izjemna zane-
sljivost oskrbe ter prihranek časa in stanovanj-
skega prostora. Ne glede na to, pa sistematič-
no pospeševanje rabe plina v slovenskem 
prostoru predstavlja relativno nov pristop k 
učinkoviti rabi energije. Obseg njegove po-
rabe bo tako tudi v občini Šentjernej v veliki 
meri odvisen od “pozitivne javne podobe” pli-
na oziroma od ozaveščenosti in obveščenosti 
vas kot potencialnih odjemalcev s prednostmi 
in koristmi, ki jih omogoča.  

Tudi to sodi med prednostne naloge podjetja 
Petrol. Neprestano inoviranje, nadomeščanje 
zastarelih tehnologij s sodobnimi, poveče-
vanje toplotnih izkoristkov in zmanjševanje 
emisij namreč predstavlja sestavni del naših 
prizadevanj za višjo kakovost bivanja in za va-
rovanje naravnega okolja.  

Zemeljski plin je gorivo, ki zaradi svojih speci-
alnih lastnosti pri pravilnem načrtovanju in ra-

cionalni uporabi omogoča varno ekonomično 
obratovanje. Pri njegovi uporabi za ogrevanje, 
pripravo sanitarne tople vode in kuhanju se 
bistveno znižujejo potrebe po drugih vrstah 
energije predvsem v precejšnji meri se zmanj-
ša poraba električne energije.

NE SAMO ENERGENT, ZA 
UČINKOVITO OGREVANJE 
JE BISTVEN TUDI SISTEM 
OGREVANJA
Izbira energenta za ogrevanje postaja vedno 
pomembnejša odločitev v vsakem gospodinj-
stvu. Cene energentov se namreč višajo, hkrati 
pa se zvišujejo tudi prispevki in davki na ener-
gijo. Tako končne cene za energetske storitve 
obsegajo vedno večji delež stroškov družin-
skega proračuna. To pa je še zlasti razvidno pri 
stroških ogrevanja.

ZAČETNA INVESTICIJA, KI 
PRINESE DOLGOROČNE 
PRIHRANKE
Vse več gospodinjstev se zaveda pomembnos-
ti izbire pravega energenta, ki jim bo omogo-
čal cenejše ogrevanje. Večkrat pa se pozablja, 
da je zelo pomembna tudi odločitev o sistemu 
ogrevanja. Pravi sistem v kombinaciji s pravim 
energentom namreč lahko zagotovi precejšnje 
prihranke, poveča okoljsko učinkovitost in 
omogoča dolgo življenjsko dobo obratovanja.
Hitrost novih tehnologij in inovacij je značilna 
tudi za energetiko, vendar so viri energije še 
vedno omejeni. Zato je preudarnost njihove 
izrabe in učinkovitosti bistvena pri odločitvi o 
izbiri energenta in sistema ogrevanja.
     
ENOSTAVNEJE JE, ČE ZA 
VAMI STOJI PETROL!
Kot potencialni lastnik plinskega priključka 
najbrž tudi vi nameravate obstoječo ogreval-
no napravo slej ko prej nadomestiti s takšno, 
ki vam bo omogočila uporabljati zemeljski 
plin. Če je tako, je naslednjih nekaj mesecev 
zanesljivo zelo ugoden čas za razmislek o iz-
gradnji plinskega priključka in zamenjavi og-
revalne naprave. Zakaj? Zato ker pri Petrolu 
skupaj z Občino Šentjernej načrtujemo širitev 
plinovodnega omrežja v primeru zadostnega 
interesa krajanov. V začetku leta 2022 bomo 
ponovno izvedli anketo zainteresiranosti kra-
janov na posameznem območju za priklju-
čitev na plinovodno omrežje. Območja so 
sledeča: območje 1 – Ilirska cesta, Resslova 
cesta, Kotarjeva cesta in Turopolje; območje 
2 – Prvomajska cesta, Trubarjeva cesta in Trg 
Gorjanskega bataljona; območje 3 – Novome-
ška cesta, V ograji in Trdinova cesta; območje 
4 – Cesta oktoberskih žrtev, Staro sejmišče, Na 
gmajno in Na žago; območje 6 – Šmalčja vas. 
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L
ekarna Šentjernej je ena 
izmed 14 enot javnega za-
voda Dolenjske lekarne, ki 
deluje na območju Dolenj-

ske in Bele krajine. Lekarniška 
dejavnost je že od prvega vala 
epidemije bolezni covid-19 nap-
rej ena tistih, ki ostaja na razpo-
lago svojim uporabnikom vsak 
dan. Pogovarjali smo se z vodjo 
lekarne VERONIKO BREGAR, 
mag. farm.

Predstavljamo Dolenjske lekarne Novo mesto p. o., Lekarna Šentjernej

Kot vodja Lekarne Šentjernej delujete že 
vrsto let. Vaše pozitivno delo se kaže z za-
dovoljstvom obiskovalcev. Kako vzdržu-
jete to kvaliteto delovanja?
Kot prvo in najpomembnejšo našo nalogo vi-
dim v kvalitetni oskrbi naših pacientov z zdra-
vili in medicinskimi pripomočki ter drugimi 
artikli, ki izboljšujejo zdravstveno stanje ljudi. 
V lekarni imamo visoko strokovno usposo-
bljene farmacevte, ki že obstoječe znanje o 
zdravilih in njihovi uporabi vsakoletno dodat-
no obnavljajo z izobraževanjem. 
Kot drugo je pomembno, da imamo zadostno 
zalogo zdravil. Zdravila vsakodnevno naro-
čamo, tako da vedno omogočimo našim ob-
čanom in ostalim strankam, da najkasneje v 
štiriindvajsetih urah prevzamejo željeno zdra-
vilo. Na željo pacienta tudi vedno naročimo 
določeno zdravilo ali prehransko dopolnilo, 
če ga le imajo naši dobavitelji na voljo. Pogos-
to naše paciente tudi telefonsko obvestimo o 
prihodu naročenega zdravila. 
Ob izdaji zdravila pa je zelo pomemben tudi 
nasvet. V naši lekarni se farmacevti prizade-
vamo, da bi najprej pacienta poslušali, kaj res 

NA OBISKU V
LEKARNI ŠENTJERNEJ

    ANITA PETRIČ

potrebuje. Potem se trudimo, da mu damo 
kar največ informacij o zdravilu in njegovi 
uporabi. Vemo, da je našim obiskovalcem 
dobrodošla in pomembna razpoložljivost de-
lovnega časa. Kljub občasni kadrovski stiski, 
si vedno prizadevamo za celodnevni odpiralni 
čas. 

Je v času od pojava koronavirusa obisk v 
lekarni večji? 
Da, obisk strank v tem času je večji, predvsem 
zaradi težje dostopnosti do zdravnikov in zara-
di večje zaskrbljenosti ljudi za zdravje. 

Kaj pa vaše uporabnike najbolj zanima? 
Po katerih zdravilih in izdelkih v teh ča-
sih najbolj povprašujejo?
Naše uporabnike najbolj zanima katera zdra-
vila imajo predpisana na elektronskem re-
ceptu in za katero časovno obdobje. 
Zelo pogosto pa se dogaja, da pridejo pacienti 
po zdravila, vendar elektronskega recepta od 
zdravnika sploh še ni v sistemu. V takih prime-
rih pokličemo zdravnika, če je to mogoče, ali 
pošljemo pacienta, da si pridobi elektronski 

recept za potrebno zdravilo. Velikokrat se pa-
cienti zanimajo katera zdravila brez recepta 
ali prehranska dopolnila lahko jemljejo ob že 
predpisani terapiji od zdravnika.
V teh časih ljudje še posebno povprašujejo 
po izdelkih za dvig imunskega sistema in po 
zdravilih proti prehladu, predvsem za lajšanje 
težav s kašljem. 

Bi lahko rekli, da nas je epidemija prip-
ravila do tega, da bomo za svoje splošno 
zdravje v prihodnje bolje skrbeli?
Epidemija nas je v večini pripravila do tega, 
da smo bolj zaskrbljeni in prizadevni za naše 
zdravstveno stanje in da živimo na bolj zdrav 
način. Ob tem je še vedno preveč ljudi, ki si že-
lijo s »čudežno tabletko« rešiti to ali ono teža-
vo in se ne zavedajo, da je potrebno spremeni-
ti določeno življenjsko navado ali razvado, ki 
hkrati pomeni odpravo teh težav. K zdravemu 
načinu življenja jih pogosto vzpodbujamo tudi 
v naši lekarni.  

Splošno pravilo je, da je bolje preprečiti, 
kot zdraviti. Kako pa je z zanesljivostjo 
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informacij glede različnih zdravil proti 
prehladu? Komu lahko zaupamo?
To splošno pravilo gotovo drži. Zato v lekar-
ni pacienta vedno vprašamo za kakšno fazo 
prehlada gre. Če želi zdravila za preventivo, 
potem svetujemo zdravila za dvig imunskega 
sistema za daljše časovno obdobje, če pa je 
pacient že v akutni fazi prehlada, svetujemo 
zdravila za lajšanje simptomov prehlada. Naj-
bolj lahko zaupamo pripravkom, ki so regi-
strirani kot zdravila in galenskim pripravkom, 
ker je njihovo delovanje najbolj preverjeno. 
Pomembno pa je, da jih jemljemo natančno 
po navodilih. Galenski laboratorij v Dolenjskih 
lekarnah izdeluje nekaj dobrih in preverjenih 
izdelkov za lajšanje prehlada. To so zeliščni si-
rupi in enokomponentni ter večkomponentni 
čaji iz zdravilnih zelišč.

Ali lahko v lekarne zaidejo tudi neprever-
jena zdravila?
Ne, saj zdravila dobavljamo samo iz verificira-
nih veledrogerij, ki imajo uporabno dovoljenje 
za promet z zdravili. Po drugi strani pa zagota-
vljamo, da iz lekarne v roke pacientu ne more 
priti nobeno nepreverjeno zdravilo, saj se pri 
izdaji vsake posamezne škatlice zdravila poslu-
žujemo informacijskega sistema za preverjanje 
avtentičnosti zdravil (SiMVS-Slovenian Medici-
nes Verification System) zato na vsaki posame-
zni škatlici zdravila ob izdaji pacientu skeni-
ramo QR kodo zdravila, ki mora biti skladna z 
evropsko centralno bazo zdravil. To skeniranje 
vsake posamezne škatlice nam pogosto zelo 
upočasni izdajo, saj ima marsikateri pacient 
veliko število pakiranj zdravil, vendar pa mu 
zagotovo izdamo neponarejena zdravila.

S pravilno izbiro zdravil in dopolnil dose-
žemo največji učinek. Kako poskrbeti za 
preventivo oz. dvig imunskega sistema? 
Vitamini, ki so najbolj pomembni za aktivnost 
imunskega sistema, so: vitamin C, vitamin D3 
in Cink. Njihovo jemanje svetujemo skozi dalj-
še zimsko obdobje, saj jih s prehrano v tem 
času na splošno premalo dobimo. Kot dober 
imunostimulator, je znan tudi ameriški sla-
mnik, katerega neprekinjeno jemanje priporo-
čamo le nekaj tednov zapored. Krepitev imun-
skega sistema dosežemo za daljše obdobje z 
naravnimi imunomodulatorji, kot so biološko 
aktivni polisaharidi-betaglukani. 
Matični mleček je naravni čebelji proizvod in je 
dobra pomoč imunskemu sistemu za otroke in 
odrasle, ki nimajo alergije na čebelje proizvo-
de. Posebno pri večjih psihofizičnih naporih 
pomaga ohraniti dobro imunost.
Na hitri dvig imunskega sistema delujejo tudi 
prehranska dopolnila z aminokislinami ter vi-
tamini in minerali v obliki praškov, ki jih raz-
topimo v vodi. Njihovo jemanje svetujemo za 
krajši čas in samo občasno. Ob jemanju teh 
vitaminskih dodatkov pa je pomembno, da 
pijemo zadostne količine vode in da se veliko 

gibamo na svežem zraku. Telesu moramo dati 
možnost za dober spanec in počitek, tako bo 
imunski sistem najbolje opravil svojo vlogo.

Počasi vstopamo v praznični mesec. Kaj 
menite – ga bomo preživeli v družbi na-
jožjih članov ali bomo lahko praznovali 
tudi z drugimi, ne da bi tvegali ponovno 
kritično stanje?
Kako bomo preživeli praznični december le-
karnarji težko napovemo. Mislim pa, da mora 
vsak posameznik poskrbeti, pa naj bo med 
svojimi najdražjimi ali širše, da bodo srečanja 
prisrčna in iskrena ter v znamenju pristne hva-
ležnosti in dobrote drug do drugega.

Kaj bi želeli sporočiti vašim strankam 
oziroma pacientom?
Naši pacienti so v lekarni vedno dobrodo-
šli, kadar rabijo zdravila, nasvete, ali kakšno 

Epidemija nas je
v večini pripravila do 
tega, da smo bolj za-

skrbljeni in prizadevni 
za naše zdravstveno 

stanje in da živimo na 
bolj zdrav način. 

drugo informacijo o zdravstvenem stanju. Po-
membno pa je, da so v tem po svoje težkem 
času, zelo pozorni tudi na dobre in lepe stvari 
v sebi in okoli sebe, saj le te vzpodbujajo hva-
ležnost ter notranji mir in povečajo aktivnost 
imunskega sistema. 

Na fotografiji od desne proti levi: Irma Šporar mag. farm., Klavdija Kežman mag. farm., 
Renata Kovačič mag. farm., Veronika Bregar mag. farm., Lara Švalj farm. tehnik ‒ pripravnik.
Na fotografiji manjkajo tri zaposlene: Katarina Srpčič mag. farm, Tonika Kodrič, lekarniška delavka in
Anja Gramec farm. tehnik ‒ pripravnik.
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V 
decembrski številki vam 
predstavljamo LANO 
ZRINJANIN, uspešno 
trenerko in voznico kasa-

ških konj že več kot 15 let. Lana 
je članica Kluba za konjski šport 
Šentjernej. Povezanost kraja in 
ljudi v Šentjerneju s konji je tra-
dicija, ki se kaže ne le v dirkah in 
kasaškem športu, temveč tudi v 
velikem številu konj v rekreativ-
nem jahanju in vpregah. Pogo-
varjali smo se z Lano, ki nam 
je pobližje predstavila kasaški 
šport. 

Kasaštvo ima v Šentjerneju že dolgo tra-
dicijo. Vse skupaj se je pričelo leta 1889. 
Kdaj in kako se vi spominjate svojih 
prvih začetkov v tem športu in kdo vas je 
navdušil?
Moji kasaški začetki segajo v leto 1998, ko sem 
s prijateljico iz otroštva začela obiskovati Er-
gelo kasačev Pehovac pri Daruvaru na Hrva-
škem. Delo s konji me je takoj prevzelo in sem 
vedela, da to želim početi vsak dan. Da sem v 
športu vztrajala in tudi začela tekmovati, ima 
največje zasluge znan rejec in trener kasačev 
na Hrvaškem, Vladimir Petranović. Bil je odli-
čen trener in izjemen učitelj, ki je svoje znanje 
rad delil z mladimi. Od njega sem se naučila 
ogromno, posebej dela z mladimi konji, a tudi 
potrpežljivosti in inovativnosti, ki sta potreb-
na za uspeh v tem športu. 

Kako se spominjate svojega prvega nasto-
pa in konja s katerim ste tekmovali?

Moj prvi nastop je bil na hipodromu v Da-
ruvaru avgusta 2002 s triletnim konjem As 
Law. Imela sem veliko tremo, ker je bila to 
moja prva dirka in šele druga Asova. V svojem 
krstnem nastopu je z drugim voznikom zaga-
lopiral in me je skrbelo, če bova uspela izpe-
ljati dirko. Tokrat je As bil zelo priden, odlično 
sva poštartala in na koncu bila četrta. As pa je 
potrdil kvalifikacije, tako da smo vsi bili zelo 
veseli.

Kolikokrat na mesec potekajo vaši tre-
ningi? Kako izgleda vaš trening in koliko 
ur traja?
V pripravljalnem obdobju (zima/pomlad) vsak 
konj pri meni trenira štiri do petkrat na teden 
po približno pol ure. Celoten trening, s pripra-
vo in nego konja po treningu, traja približno 
poldrugo uro. Ko se začnejo dirke, se število 
treningov prilagodi oz. zmanjša, odvisno od 
tega, koliko pogosto konj dirka. 

Pogovor z LANO ZRINJANIN, trenerko in voznico kasaških konj

Z LJUBEZNIJO
V KASAŠKEM ŠPORTU

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
            ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV LANE ZRINJANIN, EMIL  
           TURK, MARICA PAVKOV &
            JOŠT DOLINŠEK

Najbolj mi je v 
ponos, da mladega 
konja pripeljem do 
uspešno izpeljane 

prve dirke. Do 
sedaj so še vsi 

konji, ki sem jih 
sama naučila in 

pripravila za dirke, 
tudi dosegli zmage. 

Giselle, Krško, 2017
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Ali tekmujete s konjem iz lastnega hleva 
oziroma jih glede na tip tekme menjuje-
te?
Večino dirk tekmujem s svojimi konji. Le ob-
časno se usedem za kakšnega konja drugih 
trenerjev – po navadi za kakšne dirke voznic. 
Če imaš več konj na treningu, lahko izbiraš, 
kdaj boš s katerim konjem startal odvisno od 
dolžine distance ali konkurence. Trenutno 
imam le enega konja na dirkah, tako da veliko 
ne morem izbirati. Razpored dirk je tako odvi-
sen od trenutne pripravljenosti konja in razpo-
reda dirk na slovenskih hipodromih. 

Kaj sodi med obvezno opremo kasača? 
Kakšen je vaš tekmovalni voz oziroma 
sulki?
Obvezna oprema kasača je kšir, uzda, sulki. 
Vozniki pa moramo obvezno imeti čelado, 
zaščitni jopič, dres v svojih tekmovalnih bar-
vah, bele hlače in bič. Moj tekmovalni sulki je 

klasičen kratki sulki z lesenimi ojnicami. Zelo 
je lahek in tako omogoča lažje upravljanje s 
konjem na dirki in doseganje hitrih kilometr-
skih časov. 

Kako se pogled na kasaška tekmovanja 
vas tekmovalk razlikuje od moških tek-
movalcev?
Menim, da velike razlike ni – vsi si želimo zma-
gati. Zase lahko rečem, da sem mogoče bolj 
pozorna na počutje konja na dirkalni dan. 
Vedno sem zadovoljna z rezultatom konja, če 
vem, da je dal vse od sebe in pokazal tisto kar 
zmore, četudi ni zmagal.

Kje najraje nastopate, kako se steze med 
seboj razlikujejo?
Steze se razlikujejo po velikosti ovala, ki se v 
Sloveniji giblje od 680 do 1000 metrov. Rada 
tekmujem v Ljutomeru, ker je vedno dobro 
vzdušje in steza omogoča odlične čase. Se-

veda je poseben občutek tekmovati na do-
mačem hipodromu, ko je med navijači veliko 
prijateljev in znanih obrazov. 

Kako je s fizično pripravljenost tekmoval-
cev in konjev? Na kakšen način s konjem 
uskladita pravo energijo, ki je potrebna 
za uspešen nastop?
Konj kasač je vrhunski športnik. Dnevi, ko si 
lahko nekajkrat konja napregel in šel na dirke, 
so minili. Pri pripravi konja za dirke je veliko 
detajlov, ki so pomembni in vplivajo na re-
zultat konja na posamezni tekmovalni dan. 
Veliko vlogo, razen treninga, igra prehrana, tu 
je seveda še kovanje in ne nazadnje kakovo-
stna veterinarska oskrba ter fizioterapija. Vo-
zniki morajo biti tudi kondicijsko pripravljeni 
in sposobni konja obvladati v dirki. Seveda je 
izjemno pomembna tudi zbranost, ki vpliva 
na to, da se med dirko dovolj hitro odzoveš in 
pravočasno odločiš za pravo potezo.

Pierre, 2021

Lana skupaj z Eržiko, ki je nepogrešljiva spremljevalka na treningih in dirkah.
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Kasaški klub Šentjernej je eden izmed 
uspešnejših tekmovalnih klubov pri nas, 
kako bi ga opisali, kako sodelujete med 
člani kluba in vodstvom?
V zadnjih letih se mi zdi sodelovanje med 
člani in vodstvom spodbudno in uspešno. 
V tem obdobju smo uspeli dokončati veliko 
projektov, od ureditve hlevov do organizacije 
dogodkov. Seveda bi radi še kaj več, a društva 
in klubi so vezani na pridobivanje sponzorskih 
sredstev, kar je gospodarska kriza, vezana na 
pandemijo koronavirusa, zelo otežila. 

Kako bi opisali to sezono oziroma zadnji 
dve, glede na trenutno zdravstveno situa-
cijo v državi, so tekme potekale, ste lahko 
normalno trenirali?
Glede na to, da živimo v manjšem kraju in tre-
ningi niso množični, smo lahko trenirali brez 
omejitev. Zato pa je bilo okrnjeno število tek-
movalnih dni in seveda število obiskovalcev 
na dirkah. Ob upoštevanju številnih zaščitnih 
ukrepov je bila to velika težava za organizator-
je dirk po vsej Sloveniji.

Na katere uspehe ste najbolj ponosni? 
Lahko naštejete nekaj večjih?
Najbolj mi je v ponos, da mladega konja pri-
peljem do uspešno izpeljane prve dirke. Do 
sedaj so še vsi konji, ki sem jih sama naučila in 
pripravila za dirke, tudi dosegli zmage. To me 
najbolj veseli. Zagotovo je največji uspeh do 
sedaj, ko sem na en tekmovalni dan zmagala 
dve dirki – Loving Lolo v dirki za mlajše ko-
nje ter Gingersnapom v dirki voznic za pokal 
Agata. To je bilo 25. junija 2018 na hipodromu 
Polena v Lenartu. Takšni dnevi se nikoli ne po-
zabijo.

Kakšni so vaši cilji za naslednjo sezono in 
kdaj se le-ta prične?
Kasaška sezona se tradicionalno začenja na 
velikonočni ponedeljek v Ljutomeru. Pierre 
bo star štiri leta in seveda je cilj, nastop v kva-
lifikacijah za derbi. Upam, da se nama uspe 
kvalificirati, ker še nikoli nisem vozila tako po-
membne rejske dirke. Želim si tudi mlajšo ko-
bilo Gabrielle pripraviti za dirke. Predvsem je 
cilj obdržati konje zdrave in skrbeti za njihovo 
dobro počutje. 

Predvsem je 
cilj obdržati 
konje zdrave 
in skrbeti za 

njihovo dobro 
počutje.

Alister

Aura

V Subotici, 2018

Lolo, Ljubljana, 2017



PESTRO DOGAJANJE V
KULTURNEM CENTRU PRIMOŽA TRUBARJA

J
eseni smo v Kulturnem centru Primo-
ža Trubarja omejitvam navkljub prip-
ravili kar nekaj kulturnih dogodkov. 
Začeli smo s projekcijo kratkega filma 
z naslovom Sudden gust of wind, na-

stalega v produkciji Barbar studia, kjer je glav-
no vlogo odigral Šentjernejčan Sandi Lopatec, 
film pa je režiral Davor Kralj – tudi naše gore 
list. Projekcije filma, ki je bil uvrščen tudi na 
letošnji Festival slovenskega filma v Portorožu, 
so se poleg Sandija in Davorja udeležili tudi 
drugi ustvarjalci filma. 
Sledil je koncert Prismojenih profesorjev blu-
esa, ki so s svojim žarom in prvovrstnim mu-
ziciranjem vse prisotne napolnili z neverjetno 
energijo. Glasbeni virtuozi in odličen reperto-
ar so bili odličen uvod v sezono 2021/22, ki jo 
kljub zelo težkim pogojem poskušamo opti-
malno izvajati. 
Gledališki abonma smo pričeli s predstavo 
Špas teatra. Gostili smo EROTIKO PO EMER-
ŠIČU, kjer je svoje odlično odigral izjemen 
slovenski igralec, ljubiteljski kuhar in televi-
zijski mojster Bojan Emeršič. Polna dvorana 
(po trenutno veljavnih pravilih, seveda) se je 
nasmejala, obiskovalci so se marsičesa naučili 
in nato doma malo preizkusili nove nasvete ... 
V začetku decembra smo gostili predstavo Siti 
teatra JANEZ NOVAK. Tadej Toš, Klemen Sla-
konja in Gregor Podričnik so izvedli stripovsko 
predstavo polno animacij o Janezu, ki je zvest 
mož, dober prijatelj in vzoren sodelavec ... vse 
dokler ne zboli. Potem pa se mu življenje obr-
ne na glavo, zdravniki se znašajo nad njim, še 
s smrtjo ima polno opravka ... Komedija, ki je 
v svojem pretiravanju zbrane nasmejala je s 
sabo nosila precej resnic.
Obiskovalci na obeh abonmajskih predstavah 
so bili odlična publika. Takole je svoje vtise 
sklenil Klemen Slakonja: »Predstavo Janez 
Novak smo zaradi vseh koronskih ukrepov prip-

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    ARHIV KCPT & JAN POREBER

zna čarobnost praznikov, druženja in topline 
doma. Ljubek film za vse generacije!
Januarja bomo v gledališkem abonmaju gosti-
li predstavo Iztoka Mlakarja, ki jo je navdahnil 
Shakespeare z naslovom TUTOŠOMATO. Ko-
medija s songi o starem mafiašu, ki ima tri hče-
re – zrele za ženitev, vendar jih oče ne da! Vsaka 
od njih ima svoje plane, ki pa se ne realizirajo 
po pričakovanjih. Malo zmešnjave, potem pa ... 
Vabljeni, da se nam pridružite!
V otroškem abonmaju bomo januarja gos-
tili Lutkovno gledališče Fru Fru s predstavo 
MAJHNO TEŽAVO IMAM – o malem medvedku, 
ki mu nihče ne prisluhne ... Že tradicionalno pa 
bomo gostili NOVOMEŠKI SIMFONIČNI ORKE-
STER s številnimi glasbenimi poslasticami in 
gostjo Evo Boto. Poseben glasbeni večer pa 
bo pripravil domačin SANDI FRANKO – klari-
netist, učitelj v glasbeni šoli, dirigent in predan 
glasbenik, saj v letu 2022 obeležuje kar 30 let 
udejstvovanja na glasbenem področju. 
Spremljajte nas na www.kc-sentjernej.si.

Vabljeni, da se udeležite dogodkov v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja, saj tako sebi 
privoščite odlična kulturna doživetja, nam 
oz. ustvarjalcem pa omogočate možnost 
ustvarjanja in nastopanja.
DOŽIVITE KULTURO / VSTOPNICA JE LAHKO 
TUDI LEPO DARILO! 

ravljali kar leto in pol. Hvaležni smo že, da sploh 
lahko igramo. Še posebej pa pred tako krasno, 
odzivno publiko, kot je bila v Šentjerneju. Prav 
poseben užitek je igrati v tako izjemnem vzduš-
ju. Hvala!« 
V otroškem abonmaju so se otroci spoznali z 
dvojčicama Piko in Črto v predstavi TI IN JAZ iz 
Gledališča AEIOU. Deklici sta praznovali rojstni 
dan, se poigravali z različnimi stvarmi, ki jih je 
njun čudežni pralni stroj spreminjal. V predsta-
vi OPIČJA UGANKA iz Hiše otrok in umetnosti 
pa so otroci s pomočjo metuljčka pomaga-
li mali opici najti mamico. Obe interaktivni 
predstavi sta bil zelo lepo obiskani!
Sredi decembra smo gostili tudi domače glas-
benike. Izjemna LAMAI IN BORT ROSS sta s 
skupino Nomadi pričarala čudovit glasbeni ve-
čer. Številni obiskovalci so uživali v čisto novih 
in že znanih pesmih njunega repertoarja. Po 
dolgem času se je dvorana predala glasbenim 
zvokom, ki so vsakomur pobožali dušo. 
Do konca leta imamo v načrtu še kino za ot-
roke. V času novoletnih počitnic vabimo na 
praznični film ČAROBNA ZIMA V MUMINDO-
LU, ki je tudi del otroškega abonmaja. Film je 
sinhroniziran, govori pa o Mumintrolih, ki se 
odpravljajo na zimsko spanje. Mala Mi ni za-
spana, zato ji znanstvenik Samuh razloži, da je 
spanje itak nesmiselno, saj prihaja božič. Kaj 
je to? Kdo je to? Družina male Mi v filmu spo-
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Koncert LAMAI IN BORT ROSS

Utrinek s predstave TI IN JAZ TUTUŠOMATO
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IZ TURISTIČNEGA DRUŠTVA VRHPOLJE

T
uristično društvo Vrhpolje je v je-
senske aktivnosti vključilo tudi delav-
nico Predstavitev dela z reševalnimi 
psi. Aktivno predstavitev so nam 
pripravili člani enote reševalnih psov 

K-9. Povedali so nam, da reševanje ni le hobi, 
je način življenja.
Vodniki reševalnega psa z veseljem delajo s 
svojim psom v vsakem vremenu in so priprav-
ljeni žrtvovati svoj čas za pomoč drugim. Vsi 
vodniki delujejo prostovoljno in imajo opra-
vljene teoretične izpite. Njihovi treningi so 
razdeljeni na več področij: iskanje pogrešanih 
na terenu, v ruševinah, v lavinah ter šolanje 
poslušnosti in premagovanja ovir. Na delavni-
ci smo imeli priložnost njihovo delo, ter delo 
in poslušnost njihovih psov tudi videti.

  BETKA LUŠTEK

    ARHIV TD VRHPOLJE
Hvala Jani Graberski, prvi inštruktorici reše-
valnih psov na Dolenjskem, vodji šolanja in 
vodnici reševalnega psa in vsem ostalim vod-
nikom za čudovito predstavitev in delitev nji-
hovih izkušenj z nami. Hvala Urošu Glavanu za 
vso organizacijo pri izvedbi delavnice.
V mesecu novembru smo člani TD Vrhpolja z 
obiskom presenetili novo priseljene družine v 
naši vasi, ter jih s kratko predstavitvijo našega 
društva povabili k sodelovanju.
In ker se bliža čas božiča, smo k aktivnosti po-
vabili tudi naše najmlajše. Skupaj so izdelali 
čudovite voščilnice, ki smo jih namenili varo-
vancem Doma starejših občanov Novo mesto 
ter drugim ostarelim in osamljenim. Pri izde-
lovanju voščilnic je sodelovalo 44 otrok, njiho-
vi izdelki pa kažejo na veliko mero ljubezni in 
ustvarjalnosti.
Naj pričarajo veliko nasmehov in topih obje-
mov. 

Darilo novopriseljenim

Šentjernejsko glasilo   |   december 2021
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CEROV LOG SPET PRESENEČA OBISKOVALCE
    EMIL TURK

V Cerovem Logu, mali vasici pod Gor-
janci, nas vsakoletno presenečajo. 
Vesela ter prijateljsko naravnana eki-
pa gasilk in gasilcev se trudi, da nas 
bodo v teh prazničnih dneh ponovno 

pozdravljali njihovi izdelki, ki so nastali izpod 
spretnih rok s pomočjo domišljije in iznajdlji-
vosti. Trudijo se, da bi izvabili nasmeh na usta 
obiskovalcem te vasice, ter jim pričarali iskrice 
v očeh, še posebej v tem decembrskem božič-
no-novoletnem času, ki prihaja. 
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  SLAVICA TOMŠE,
           vodja skupine Šole zdravja

K
ako hitro teče čas, smo spoznale tudi 
oranžne jutranje telovadke Šole zdravja. 
Že 4 leta je minilo, ko vsako jutro ob pol 
osmih zjutraj pred hramom Kulturnega 
centra Primoža Trubarja izvajamo te-

lovadbo "1000" gibov. Telovadimo ob vsakem 
vremenu, bodisi dežju, snegu ali sončni pripeki. 
Iz majhne sedem članske skupinice željne giba-
nja in druženja, smo se okrepile na kar 31 članic. 
Trudimo se, da bi v naše vrste pritegnile še ka-
kšnega moškega člana, vendar nam do sedaj to 
še ni uspelo. Še vedno dobrodošli vsi, željni gi-
banja na svežem zraku. Vaje, ki nam jih ponuja 
šola zdravja, so čudovite za začetek dneva za 
vsakogar. Za nas so postale nepogrešljive. Lepo 
se je srečevati vsako jutro, si prijazno izmenjati 
jutranji pozdrav, razgibati svoje telo, skrbeti za 
zdravje in deliti pozitivno energijo. Vsakodnev-
no razgibavanje in druženje z različnimi ljudmi 
prinaša dobro voljo, dobro počutje in tke prija-
teljske vezi. Pogrešamo pa objeme, ki nam jih 
"koronski" časi ne dovoljujejo. Šola zdravja nam 
polepša prav vsak dan.

Ob zaključku vadbe vsako jutro zapojemo našo 
himno:
Šola zdravja, šola zdravja,
dober dan prinaša.
Šola zdravja, šola zdravja 
v šentjernejskem gaju.

Za konec pozdravimo še sonce in se mu zahvali-
mo, ker nas greje in je vir življenja. Zahvalimo se 
še zemlji, ker nas nosi (in prenaša), objamemo 
ves svet, mislimo na vse dobro in smo hvaležni 
za vse, kar imamo ter si zaželimo lep dan. Hva-
ležnost pa na tem mestu izrekamo tudi sponzor-
jem, ki so nam s svojo donacijo omogočili nakup 
toplih bund, da nam sedaj pozimi mraz ne more 
do živega. Prisrčna hvala: gospodu Andražu Ru-
mpretu iz podjetja Iskra Pio d. o. o., gospodu 
Radku Luzarju iz podjetja L-Tek, gospodu Brane-
tu Kovačiču iz podjetja Kobra Team d. o. o., gos-
podu Marjanu Selaku iz podjetja Gallus SM d. o. 
o. ter Občini Šentjernej.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena 
hvala. Vsem želimo še veliko delovnih uspe-
hov, v novem letu 2022 pa veliko zdravja, zado-
voljstva in osebne sreče. 

ŠOLA
ZDRAVJA 
PRAZNUJE

KAJ IMATA SKUPNEGA 
RAZGIBAVANJE IN 

OGREVANJE?

S
nežinke bodo kmalu veselo za-
plesale in prekrile pokrajino čez 
in čez. Še bolj bo hladno. Ne gle-
de na mraz, sneg ali dež neki ljud-
je, oranžno oblečeni, vsako jutro 

ob 7.30 zjutraj telovadijo. To so vztrajni 
člani Društva Šola zdravja, ki zimo dru-
gače doživljajo, saj redno telovadijo ob 
vsakem vremenu, zunaj, na prostem, tudi 
na snežnih površinah. Pravzaprav se sne-
ga veselijo. Telovadijo po metodi »1000 
gibov« – preproste vaje, ki so primerne za 
vsakogar. Vaje za roke, noge, trup in gla-
vo, gor in dol, levo in desno, vdih in izdih, 
počep, kroženje z glavo, stoja na eni nogi 
…, prav vse v pol ure. Čisto dovolj. In ni 
jim mrzlo. Tudi ko pridejo domov, niso 

  NEDA GALIJAŠ

    ARHIV DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA
premraženi, saj so začeli dan z razgibava-
njem. In vsako jutro vajo ponovijo. Tako 
prihranijo tudi pri ogrevanju. V teh časih 
podražitve, zmanjšano ogrevanje pride 
še kako prav. Pridružite se jim še vi. V tej 
veseli druščini, ki se ne zmeni za mraz, 
vam bo prav prijetno. Razgibali se bos-
te, družili z novimi prijatelji (seveda, po 
predpisanih ukrepih), pa še znižali si bos-
te račun za ogrevanje. Ni druge, le poišči-
te kje v bližini telovadijo kakšni oranževci. 
Veseli vas bodo!

Če bi v vašem kraju želeli imeti tako 
skupino, kontaktirajte društvo (059 932 
066, info@solazdravja.si). Poskrbeli 
bodo, da tudi v vaši občini kmalu začne 
telovaditi skupina Šole zdravja. Na nji-
hovi spletni strani lahko pogledate kje 
so lokacije skupin Šole zdravja. 

Pride čas, ko se prižgejo luči,
pride čas, ko v naših srcih sreča zažari,
pride čas, ko si veliko dobrega zaželimo

in pride čas, ko si edino zdravja zaželimo.

Ob božično-novoletnih praznikih želimo vsem članicam in članom Društva 
upokojencev Šentjernej, ter njihovim družinam, veliko radosti in veselja, v novem 

letu 2022 pa obilico zdravja, sreče in dobrega sodelovanja.
DU Šentjernej 
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PODPORA SLOVENSKEMU DRUŠTVU HOSPIC
  SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

O
b iztekanju tega koledarskega leta, 
zaključevanju še enega kroga, pred 
pričakovanji novega cikla, ko v naravi 
ni »na prvo žogo« vidnega življenja, 
ko je »čas« še toliko bolj drugačen od 

preteklih, ko se ob zaključevanju različnih po-
glavij v življenju, hote ali ne, dotaknemo tudi 
lastne, in svojih bližnjih, minljivosti ...

Začetki delovanja Slovenskega društva 
Hospic segajo v leto 1995. Pred tem letom je 
delovala Skupina za spremljanje hudo bolnih 
in umirajočih, z ustanovitvijo društva pa so se 
rodile želje po nadaljevanju in nadgradnji de-
lovanja. Društvo deluje celostno pri skrbi za 
umirajočega bolnika, za njegove svojce in za 
slednje, tudi po smrti bolnika, v času žalova-
nja. V leto 1995 pa segajo tudi začetki izobra-
ževanj prostovoljcev za spremljanje umirajo-
čih na domu.

S širitvijo mreže hospic oskrbe po Sloveniji, 
z namenom dosegljivosti in dostopnosti tis-
tim, ki pomoč potrebujejo, je bil ustanovljen 
tudi Območni odbor društva za Dolenjsko, 
Posavje in Belo krajino. Tako smo tudi na 
»naših« tleh začeli z uresničevanjem vodila 
HOSPIC – dodajati življenje dnevom in ne 
dneve življenju. Poleg temeljnega programa 
HOSPIC – spremljanju umirajočih bolnikov 
in njihovih svojcev na domu, delujemo še v 
programu Žalovanje odraslih, otrok in mlado-

stnikov, programu Detabuizacija smrti ter pro-
gramu Prostovoljstvo. Program spremljanja 
izvajamo na domovih bolnikov, bolnišnicah, 
domovih starejših občanov oz. povsod tam, 
kjer se nahaja bolnik, sodelujemo z zdravni-
ki bolnika, medicinskimi sestrami, centri za 
socialno delo in drugimi v mreži izvajalcev 
sorodnih programov. Prizadevamo si, da naše 
delovanje doseže čim večji krog ljudi v smislu 
spreminjanja odnosa do bolezni, umiranja in 
žalovanja. Znotraj programa detabuizacije pa 
želimo različne ciljne skupine podpreti, da bi 
se uspešno soočali s procesom lastne minlji-
vosti, minljivosti bližnjih ali pri delu (podpora 
organizacijam, kjer delavci – vzgojitelji, učitelji 
in drugi predstavniki stroke prihajajo v stik s 
smrtjo, izgubami. 

V društvu si prizadevamo, da vsak od nas 
sprejme dejstvo, da je smrt del življenja, ki ji 
ne moremo uiti. Je pa kakovost življenja vsa-
kega posameznika odvisna tudi od tega, kako 
smrt dojemamo, sprejemamo in seveda, kak-
šen je naš odnos do umirajočih. Končno, vse 
to je tudi tesno povezano s samim procesom 
umiranja, kajti obstaja rek, ki pravi, da tako 
kot živimo, tako tudi umiramo.

Morda v razmislek vsem, ki smo še tu ... O naj-
večjih obžalovanjih tistih, ki so odšli ... Da bi 
bil zvest sebi in ne bi živel samo za druge ... Da 
ne bi toliko delal ... Da bi si upal izraziti svoja 
čustva ... Da bi ostal v stiku s svojimi prijatelji 
... Da bi si dovolil biti srečnejši ... Pri žalujočih 

pa so najhujši občutki krivde, da umrlim niso 
povedali tistega, kar so želeli ... in, če živite z 
bremenom krivde, je čas, da si odpustite in 
zaprete ustrezna vrata. Da se lahko nekoč od-
pro nova.

PLUT SUZANA
prostovoljka HOSPIC, vodja prostovoljcev za 
Dolenjsko, Posavje in Belo krajino
Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
Telefon: 051 454 845

V času epidemije se je število naših uporabni-
kov še povečalo, zato še toliko bolj potrebu-
jemo vašo podporo. Darovi bodo namenjeni 
programom spremljanja umirajočih in njiho-
vih svojcev, ter programom žalovanja odra-
slih, otrok in mladostnikov. Vnaprej se vam 
zahvaljujemo za vsak vaš dar!

DONIRATE LAHKO:
• s klicem na številko 090 93 30 32, s katerim 

delovanje društva podprete s sredstvi po 
vaših zmožnostih,

• v obliki poslanega SMS sporočila HOSPIC5 
na številko 1919, s katerim darujete naše-
mu društvu 5 evrov,

• z izpolnitvijo obrazca za namenitev 1 % 
dohodnine,

• v obliki plačila po položnici (TRR: SI56 
0400 1004 6477 248, referenca: SI12 
0000001610015, koda namena: CHAR, na-
slov: Slovensko društvo HOSPIC, Gospos-
vetska cesta 9, 1000 Ljubljana). 



ZASADITEV MEDOVITIH RASTLIN V OKVIRU 
PROJEKTA »ŠENTJERNEJSKA UČNA POT«

Č
ebelarsko društvo Šentjernej je kot 
eden od petih partnerjev pristopilo 
k izvedbi projekta »Šentjernejska 
učna pot«.
Društvo se je s pristopom k projektu 

zavezalo k izdelavi izobraževalnih panojev in 
plakatov, izvedbam delavnic z vodenjem in 
koordinacijo, pogostitvi ob otvoritvi projek-
ta, nakupu in zasaditvi medonosnih rastlin, 
nakupu čebelarske opreme in nakupu opre-
me za izvedbo čebelarskih delavnic.
Aktivnosti društva v tej smeri potekajo po 
načrtih. Tako smo v skladu s časovnico ak-
tivnosti v torek, 16. 11. 2021, izvedli sajenje 
medovitih rastlin na za to predvidenem ob-

    ČD ŠENTJERNEJ močju Šentjernejske učne poti. Zbrali smo se 
na dogovorjenem mestu, kjer nas je s sadikami 
medovitih rastlin že čakal g. Janez Miklavčič 
iz Cvetličarne Miklavčič, kjer je društvo sadike 
kupilo. Že tako zoprno sivo jutro je še dodatno 
začinil severovzhodnik, ki ni dovolil postavanja 
brez dela. Ko se nam je pridružila še ga. Vesna 
Hrovat, odgovorna vodja projekta, smo kar 
hitro pričeli s sajenjem. Sajenje je potekalo po 
idejni zasnovi gospe Hrovat in pod strokovnim 
vodenjem gospoda Miklavčiča. Delo nam je šlo 
dobro in hitro od rok, čemur seveda ni botrova-
lo zoprno vreme, temveč naša delovna vnema.

Skupno smo posadili 53 sadik medovitih 
rastlin (šmarno hrušico, krčnico, mačjo 
meto, petrovskijo, rumeni dren ter trajno 
reso). Zasajevanje medovitih rastlin seveda 
še ni končano, zato v bodoče načrtujemo 
sodelovanje v projektu Čebelarske zveze 
Slovenije »Dan vseslovenskega sajenja me-
dovitih rastlin«, katerega izvedba je načr-
tovana zadnjo soboto v mesecu marcu pri-
hodnje leto. K navedenemu projektu bomo 
pristopili bodisi samostojno kot Čebelarsko 
društvo Šentjernej ali pa v sodelovanju z Ob-
čino Šentjernej. 

OBOGATITE SVOJO VSAKDANJO PREHRANO 
S CVETNIM PRAHOM – OSMUKANCEM

C
vetni prah oziroma pelod je osnova 
spolnega razmnoževanja rastlin, saj 
predstavlja moške mikroskopsko ve-
like spolne celice, ki so po obliki zna-
čilne in specifične za vsako botanično 

vrsto. Cvetni prah nastaja v prašnikih rastlin. 
Med rastlinami ga prenašajo tudi čebele, saj 
se ob obisku cveta oprime dlačic na njihovem 
telesu. Ko cvetni prah dospe na pestič, ga opra-
ši. Čebele pri letanju s cveta na cvet oprašujejo 
rastline.
Čebele cvetni prah nabirajo tudi za lastno pre-
hrano. Med letenjem se čistijo in drobna zrnca 
cvetnega prahu z dodatkom sline in medičine 
(tako cvetni prah obogatijo s svojimi encimi) 
med seboj zlepijo in oblikujejo grudici cvetne-

  dr. NATAŠA LILEK, svetovalka za
            zagotavljanje varne hrane

    ARHIV JSSČ

ga prahu, ki ju na zadnjem paru nog odnesejo 
v panj. Čebele lahko nabirajo cvetni prah na 
različnih rastlinah, večinoma pa je grudica cve-
tnega prahu sestavljena iz peloda ene rastline. 

Cvetni prah je nujno potreben za razvoj čebe-
lje družine, saj predstavlja nenadomestljiv vir 
različnih hranil. Čebelarji ga pridobivajo tako, 
da na žrela panjev namestijo posebne napra-
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ve imenovane osmukalniki. Cvetni prah - os-
mukanec je v obliki grudic različnih oblik in 
velikosti. Barva, vonj in okus sta specifična za 
posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebe-
le nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek, 
kisel, pa tudi grenek.
Cvetni prah osmukanec vsebuje ogljikove hi-
drate, med katere sodi tudi prehranska vlakni-
na, ki ugodno deluje na peristaltiko debelega 
črevesa. Uživanje hrane, bogate s prehransko 
vlaknino, zmanjšuje tveganje za pojav nekate-
rih bolezni. V cvetnem prahu osmukancu so 
tudi beljakovine, aminokisline, maščobe in 
maščobne kisline ter vitamini (A, D, E, vitamin 
C in nekateri vitamini B kompleksa). Osmuka-
nec je vir različnih elementov, vsebuje največ 
kalija, fosforja, kalcija, železa, mangana in 
cinka. Dodano vrednost pa mu dajejo fenolne 
spojine, saj imajo le te vlogo antioksidantov. 
Uživanje cvetnega prahu priporočamo ljudem 
v vseh starostnih obdobjih. Vključujete ga lah-
ko tudi v prehrano otrok od prvega leta staros-
ti naprej. Energijska vrednost cvetnega prahu 
je nizka, zato ga lahko uživamo tudi pri nizko-

energijski prehrani in v prehrani sladkornih 
bolnikov. Primeren je tudi za vegetarijance. 
Alergijske reakcije pri uživanju cvetnega prahu 
so sicer redke. Vendar priporočamo, da cvetni 
prah začnete uživati v manjših količinah (par 
grudic) in vsak dan količino povečujete do že-
ljene. Na takšen način preverite, da niste nanj 
morebiti alergični.
Če uživamo samostojno posušen cvetni prah 
osmukanec, ga čim dlje žvečite oz. dobro me-
hansko zdrobite z zobmi. Priporočamo tudi 
namakanje pred uživanjem. Posušen cvetni 
prah osmukanec namočite v tekočino vsaj 2–3 
ure pred uživanjem, pri svežem pa je dovolj 
pol ure prej. Z mletjem ali namakanjem dose-
žete, da se hranila, ki jih cvetni prah vsebuje, 
lažje sprostijo, kar privede do večje in lažje 
absorpcije in dosegljivosti hranil našemu or-
ganizmu.
Uživamo ga lahko skozi celo leto ali večkrat 
na leto s prekinitvami, neprekinjeno pa naj-
manj od enega do treh mesecev. Pri uživanju 
cvetnega prahu ni možno predoziranje. Kljub 
temu pa kot dodatek v vsakodnevni prehrani 

priporočamo od 20 do 40 g (cca. 1–2 jedilni žli-
ci) cvetnega prahu za odraslo osebo. 

PRIPRAVITE SI ODLIČEN 
NAPITEK Z DODATKOM 
CVETNEGA PRAHU
SESTAVINE:
• 1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu
• 1 čajna žlička medu
• 3 dcl vode
• Sveže stisnjen sok pomaranče / grenivke / 

limone
Cvetni prah lahko dodate tudi različnim živi-
lom. Uživate ga lahko v kombinaciji z mlečnimi 
izdelki (jogurt, kefir, mleko …), sadjem (bana-
ne, hruške, marelice, jabolka, kaki …), dodate 
ga lahko v sadne in zelenjavne napitke, čaje, ga 
primešate različnim vrstam medu ali medeni 
raztopini. Dodate ga lahko tudi kosmičem, pše-
ničnim kalčkom ali z njim enostavno posujete 
kakšno sladico, kot so to sirovi štruklji, različni 
pudingi, palačinke, carski praženec ali slado-
led.
Uživajte cvetni prah iz okolja, v katerem živite. 
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ŠOLSKI RADIO NA PETELINOVI FREKVENCI

N
a OŠ Šentjernej je v jubilejnem letu, ko 
praznujemo 290-letnico prve omem-
be prostovoljnega šolstva in 150-le-
tnico ustanovitve javne šole v kraju, 
ponovno začel delovati šolski radio. 

Učence razveseljuje z mesečnimi oddajami, 
na predmetni stopnji pa »zakikirika« tudi med 
glavnim odmorom. Radio prinaša novice iz 
življenja šole, ponuja zanimive utrinke iz naše 
zgodovine in učence razveseli z dobro glasbo.
Pod mentorstvom Katje Hodnik in Kaje Cvel-
bar učenci in učenke pripravijo vsebino oddaje 
in jo posnamejo. Na spletni strani šole lahko 

    KAJA CVELBAR prisluhnete trem zanimivim oddajam in »ki-
kiriki« odmorom, ki vas bodo spravili v dobro 
voljo. 

PREŠERNO S PREŠERNOM V VESELI DECEMBER

V šolski knjižnici OŠ Šentjernej smo se 
v veseli december podali s praznova-
njem Prešernovega rojstnega dne. 3. 
decembra smo v počastitev spomina 
na našega največjega pesnika postavi-

li razstavo njegovih del ter del, ki predstavljajo 
njegovo življenjsko pot. V sklopu interesne de-
javnosti »mladi knjižničarji« smo pripravili tudi 
časovni trak pomembnejših letnic in dogod-
kov v času njegovega ustvarjanja ter se tako še 

    MAJA REGINA & BRANKA ŠTEFANIČ podrobneje seznanili z življenjem in ustvarja-
njem Franceta Prešerna.
Da pa bi decembrski čas kar najbolje izkoristili 
ter si ga popestrili in polepšali, smo program v 
knjižnici nadaljevali s pravljičnimi uricami za 
naše najmlajše. Knjižničarki sva za vse učence 
prvih in drugih razredov pripravili kratek kul-
turni program s predstavitvijo knjižnice in bral-
no urico, v kateri smo prebirali najlepše zimske 
pravljice. Z velikim veseljem smo se prepustili 
radostnemu vzdušju in skritim prazničnim  že-
ljam. 

I Z  Š O L S K I H  K L O P I
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23. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

V soboto, 20. novembra 2021, je poteka-
lo 23. državno tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni. Našo šolo sta zasto-
pali Ema Selak iz 8. a in Enja Hočevar 
iz 9. c. Zaradi epidemije covid-19 je 

državno tekmovanje potekalo preko spletne 
aplikacije in video nadzora. Učenci zato, žal, 
niso izkusili povezanosti in druženja med tek-

    ZDENKA CVELBAR movalci iz vseh šol Slovenije kot v času pred 
epidemijo, ko so se srečali na eni izmed šol go-
stiteljic tekmovanja.
Tekmovanja se je udeležilo 308 učencev iz 160 
osnovnih šol. Srebrno priznanje je prejelo 105, 
zlato pa le 10 učencev. Vse to govori o težav-
nosti tekmovanja in visokem nivoju znanja, ki 
so ga morali pokazati tekmovalci. 
Čestitke Emi Selak, ki se je odlično odrezala, 
saj je osvojila srebrno priznanje! 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2021

V petek, 19. novembra 2021, smo obe-
ležili dan slovenske hrane in Tradicio-
nalni slovenski zajtrk. Letošnji Tradici-
onalni slovenski zajtrk je bil že enajsti 
po vrsti in je potekal pod sloganom 

»Zajtrk s sadjem – super dan!«

Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk je, da učenci spoznajo pomen kmetij-
stva, živilske industrije, čebelarstva in varova-
nja okolja. Eden od ciljev je poudarjanje pome-
na zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano. 

Ker je leto 2021 Generalna skupščina Združe-
nih narodov razglasila za mednarodno leto 
sadja in zelenjave, je medresorska delovna 

  MOJCA KODELIČ,
            organizatorica šolske prehrane

skupina za dan slovenske hrane predlagala, da 
se z učenci več pogovarjamo tudi o vlogi in po-
menu domačega sadja in zelenjave. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano za izvedbo Tradicionalnega slovenskega
zajtrka tudi letos zagotavlja finančna sredstva, 
ki so namenjena nakupu kruha, masla, medu, 
mleka in jabolk ali drugega svežega ali suhega 
sadja. Nadomestilo za posamezni zajtrk je le-
tos 0,63 evra na otroka.

Za naš zajtrk so domači kruh spekli v Pekarni 
Pepe iz bližnjega Škocjana, maslo je bilo na-
rejeno iz slovenskega ekološkega, nehomo-
geniziranega mleka v mlekarni Krepko, eko-
loški med smo nabavili pri Čebelarstvu Vajda 
iz Metlike, ekološko mleko je bilo iz lokalne 
mlekarne turistične kmetije Pr Martinovh - Kr-

hin iz Gorenjega Gradišča in jabolka s kmeti-
je Karlovček z Vrha pri Šentjerneju. Odzvali 
smo se tudi na povabilo, da se v tem tednu 
pridružimo vseslovenski akciji s pripravo Tra-
dicionalnega slovenskega kosila s sezonskimi 
jedmi.

Cilj Tradicionalnega slovenskega kosila v letoš-
njem letu je spoznavati pridelavo in predelavo 
zelja in repe (npr. konzerviranje s kisanjem) ter 
spodbujati njuno uživanje, saj so zelenjavne 
jedi med mladimi še vedno manj priljubljene.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dosto-
pnejša. Taka živila so prepoznavna po boga-
tem in tradicionalnem okusu. S tem v državi 
dvigujemo stopnjo samooskrbe, s kakovostno, 
lokalno pridelano hrano pa izboljšujemo pre-
hransko varnost prebivalstva. 
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Erasmus+ na OŠ Šentjernej

POZABLJENE IGRE, NEPOZABNO IGRANJE

L
eta 2018 je OŠ Šentjernej skupaj s par-
tnerskimi šolami s Češke, Slovaške in 
Hrvaške vstopila v projekt Erasmus+, 
ki smo ga poimenovali Pozabljene igre, 
nepozabno igranje.

V projektu smo raziskovali stare igre, ki se jih 
lahko igramo kadarkoli in kjerkoli. Veliko teh 
iger je možno na enostaven način tudi poso-
dobiti. Tako smo se dotaknili predvsem teme 
prostega časa, ki ga lahko zapolnimo z najra-
zličnejšimi dejavnostmi. Igra je prav gotovo 
del vsakega človeka, saj bistri um in spodbuja 
ustvarjalnost, hkrati pa se učimo tudi strpnos-
ti, komunikacije in sodelovanja,  predvsem pa 
je tudi zabavna.

Uspelo nam je izvesti tri izmenjave učiteljev in 
učencev. Najprej smo se srečali v Šentjerne-
ju, nato nas je gostila OŠ Viktora Kovačiča na 
Humu na Sotli na Hrvaškem. Naslednjič smo 
se srečali v mestu Lipany na Slovaškem. Žal je 
bilo to tudi zadnje srečanje, ki nam ga je uspe-
lo izvesti kot pravo mobilnost. Mobilnost, ki so 
jo gostili naši partnerji iz Rohatca na Češkem, 
je potekala virtualno. Prav tako tudi dejav-
nosti v zaključnem tednu, ki smo jih kot šola 
koordinatorica skupaj s partnerskimi šolami 
zaključili na naši šoli. Kljub temu, da se nismo 
srečali » v živo«, so bila tudi virtualna srečanja 
zanimiva in lepa izkušnja.

V projektu je nastala publikacija, v kateri so 
zbrane najboljše igre. Vedno jo bomo lahko 
prelistali in se igrali. Opremljena je tudi z vi-
deo posnetkom, v katerem so igre nazorno 

prikazane. Prav tako bo stene šol krasil kole-
dar z ilustracijami iger, ki je prav tako nastal 
kot rezultat projekta. In nenazadnje tudi sple-
tna stran, na kateri ostajajo zabeležene vse 
dogodivščine in doseženi cilji. Projekt se je 
zaključil. Veseli smo, da smo imeli priložnost 

    MARJAN CERINŠEK &
 NINA ŠALAMON

spoznati res drage ljudi, čudovite kraje, bar-
vito in bogato kulturno dediščino in da smo 
sklenili prava prijateljstva. Želimo si, da že ot-
roci spoznajo, da je svet potrebno raziskovati, 
saj s spoznavanjem drugega sveta veliko lažje 
spoznaš tudi sebe. 

Z
apadel je prvi sneg in v 1. c je prinesel 
praznično vzdušje. Odločili smo se, da 
bomo posejali božično žito. Pripravi-
li smo prostor, lončke, zemljo in žito. 
Nato smo žito posejali, zalili in postavili 

na toplo. Sedaj pa komaj čakamo, da zraste. 
Nato ga bomo odnesli domov in praznično 
vzdušje prinesli tudi v svoje domove. 

    UČITELJICI NADA & ALENKA

PRAZNIČNO
V 1. C
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LITERARNI
UTRINKI
MOJ NAJBOLJ 

SMEŠEN DOGODEK
Pred dvema letoma leti sem šel z babico in 
bratcem v Kulturni center Primoža Trubarja. 
Ogledali smo si gledališko predstavo Martin 
Krpan.
Predstava je bila dobra, še posebej smešna. 
Glavni igralec je žongliral s keglji in noži. Ob-
lečen je bil v sivo srajco in sive hlače. Imel je 
rjavo omarico. V njej so bile stvari. V omarici 
je imel črn telefon, nož, keglje in balone. Na 
sredini predstave je pojedel balon, ki mu je 
nato prilezel ven iz riti. Ko je pojedel še nož, 
sem se zelo smejal. Igralcu je med predstavo 
tudi zvonil star telefon. Smešno je bilo, ko se 
je pogovarjal po telefonu, saj je govoril samo: 
Ja … Ne … Seveda … in tako naprej. Igralec 
nam je tudi kazal slike iz zgodbe Martin Krpan.
Predstavo si bom zapomnil, ker je bila zelo 
smešna. Nasmejal sem se do solz in komaj 
čakam, da si ogledam še kakšno podobno 
predstavo. / Primož Bevc, 3. c

DO SOLZ SEM SE
NASMEJALA

V naši družini se vsi radi šalimo, mami Helena, 
oči Andrej, brat Tim in jaz. Nekega dne očija ni 
bilo doma. Z bratom sva se igrala in mami je 
kuhala kosilo. Najbolj smešen del dneva pa se 
je zgodil po kosilu.
Po kosilu je mami skuhala za naju kavico. V 
skodelico sem si dala dve žlički kavice in ve-
liko mleka. Na koncu pa sem dodala še veliko 
smetane in jo posula s čokoladnimi mrvicami. 
Veselo sem se sladkala in kmalu je zmanjkalo 

smetane. Prosila sem mamico, naj mi jo da še 
malo. Mami je bila ta dan zelo navihana. Rek-
la mi je, da naj zaprem oči in odprem usta. V 
usta mi je nabrizgala veliko smetane. Bilo mi 
je tako smešno, a si nisem upala smejati, da ne 
bi smetana poletela po celi kuhinji. Iz oči so mi 
tekle solze. Tudi brat je hotel malo smetane, a 
mu jo je dala toliko, da sploh ni mogel zapreti 
ust. Izgledalo je, kot da ima brado. Zelo sem 
se smejala in držala za trebuh. Nekaj smetane 
mu je padlo na roko. Bil je tako jezen, da je 
mamico po obrazu namazal s smetano. Malo 
smetane je imela celo v laseh. Z mamico sva 
se smejali, da so nama tekle solze. Na koncu 
smo se smejali vsi.
Ta dan je bil res razigran. Všeč mi je bilo, da 
smo počeli neumnosti in želim si, da bi jih po-
čeli še večkrat. / Žana Zagorc, 3. c

MOJ NAJBOLJ 
SMEŠEN DOGODEK

Rada sem dobre volje. Najbolj sem vesela, če 
se smejim skupaj s sošolkami in sošolci. Le-
tos sem se najbolj zabavala pri uri glasbene 
umetnosti. Učiteljica gospa Katja nam je na-
ročila, da hitro, tiho in varno postavimo stole 
v krog. Razložila nam je pravila igre glasbeni 
stoli. Naša naloga je bila, da se gibamo v ritmu 
in ko glasba ugasne poiščemo prvi prazen stol. 
Glasba je bila nekaj časa hitra, nekaj časa po-
časna. Veselo smo plesali. Glasba je ugasnila 
in hitro smo sedli na prvi prazen stol. Glasba 
se je prižgala in spet smo plesali. Doroteja, 
Žana, Alja, Eva, Nina in jaz smo se smejale, ple-
sale in uživale. Učiteljica je en stol umaknila in 
prvi je izpadel iz igre. Najbolj smešno je bilo, 
ko sva z Aljo obe sedli na prazen stol. Skoraj 
sem sedla Alji na kolena. Obe sva se smejali, a 
zmagala je Alja.
Ta dan je bilo v šoli res luštno. Komaj čakam, 
da se bomo spet šli to igrico in se bomo sme-
jali in zabavali. / Orjana Miklič, 3. c

MOJ NAJBOLJ 
SMEŠEN DOGODEK

Meseca junija je naša družina z belim kombi-
jem šla na morje k babici in dedku. Dedek in 
babica imata na morju lepo hišo. Zelo smo se 
veselili.
Tam nas je čakalo presenečenje. Babi in dedi 
sta nam rekla, naj gremo v garažo. Zagleda-
li smo čisto nov sup. Usta so se mi razlezla v 
nasmeh in tudi bratje in sestre so zavriskali od 
veselja. Bil je svetlo in temno moder ter bel. 
Veslo je bilo črno. Komaj sem čakal, da grem 
z njim vodo. Najprej sem šel jaz s Kristino in 
Brunom. Lezli smo na sup, poskušali na njemu 
stati in ker smo bili preveč težki, smo popadali 
v vodo.
Najbolj smešen pa je bil trenutek, ko je priš-
la sestra Glorija. Mi trije smo se dogovorili, da 
bomo poskušali na supu stati vsaj eno minuto. 
Po nekaj poskusih nam je uspelo. Šteli smo in 
se držali za roke. Nismo opazili, da je neslišno 
priplavala Glorija. Prevrnila nas je in v vodo 
smo popadali kot največje nerode. Tako smo 
se smejali, da se nismo mogli ustaviti. Nasled-
nji dan smo mi prevrnil Glorijo.
Na ta dogodek se velikokrat spomnim in 
komaj čakam novih poletnih dogodivščin s 
supom in mojimi brati in sestrami. / Jakob 
Cvitanović, 3. c



Maša. P. Žmitek: 
PO SLEDEH 
VELIKANOV

Miš, 2021 / Mlada sloven-
ska ilustratorka in grafična 
oblikovalca je napisala 
osupljivo slikanico za 

otroke in odrasle. V knjigi je z znanstveno 
ilustracijo in osnovnimi podatki predstavljenih 
19 velikanskih sesalcev, ki so živeli na Zemlji 
po izumrtju dinozavrov. Poleg vsake se pojavi 
tudi pes, da si bralec lažje predstavlja, kako 
velike so bile živali. Knjigi je priložena poseb-
na črtna mreža, s katero lahko narisane živali 
spravimo v gibanje.
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Heather Morris: TRI SESTRE

Hiša knjig, 2021 / Heather Morris je spisala novo 
neverjetno zgodbo, ki vam bo strla srce, toda po-
gum in neizmerna ljubezen treh sester, ki so dru-
ga drugi obljubile, da bodo na  kraju brez upanja 
preživele, vas bosta hkrati osupnila in navdahni-
la. Cibi, Magda in Livia še kot deklice očetu dajo 

obljubo – da bodo ne glede na vse ostale skupaj. Več let pozneje, 
ko ima Livia komaj 15 let, jo nacisti pošljejo v Auschwitz. Cibi, ki 
jih ima le 19, se spomni njihove obljube in odide z Livio, odločena, 
da bo sestro varovala ali pa umrla z njo. Skupaj se trudita preživeti 
nepredstavljivo krutost in stisko. Magda pri rosnih 17 letih ostane 
z materjo in dedkom. Nacisti prihajajo po njene prijatelje, sosede 
in družino, ona pa se medtem skriva na sosedinem podstrešju in 
v gozdu. Za nekaj časa se izogne deportaciji, toda kmalu tudi njo 
ujamejo in jo odpeljejo v taborišče smrti.V Auschwitzu-Birkenauu 
se tri sestre ponovno združijo in v spomin na očeta sklenejo novo 
zaobljubo, tokrat druga drugi: da bodo preživele.

J. K. Rowling: 
BOŽIČNI PUJS

MK, 2021 / Svetovno znana 
pisateljica je napisala toplo 
in magije polno dogodivšči-
no za vso družino. Jakec 
obožuje svojega zdelanega 

plišastega pujsa, ki ga kliče Dagi Pujs. Dagi je 
Jakčev najboljši prijatelj, ki je z njim v dobrem 
in slabem. Dokler se nekega večera zgodi 
nekaj strašnega, ko se D. P. izgubi. Ampak še 
dobro, da je božični čas, kajti to je čas za čude-
že. Jakec se s svojim nadomestnim pujskom 
poda na osupljivo potovanje po Deželi 
izgubljenih. Mu bo s pomočjo govoreče škatle 
za kosilo, pogumnega kompasa in krilate 
gospodične uspelo rešiti Dagi Pujsa?

Russell Brand: OKREVANJE: 
OSVOBODITE SE SVOJIH 
ZASVOJENOSTI

Primus, 2021 / Russell Brand je filmski igralec, 
komik in odvisnik. Zasvojen je bil z drogami, 
slavo, denarjem, močjo, nakupovanjem. Gradivo 
za knjigo je črpal kar iz svoje divje življenjske 

zgodbe ter dodal iskrenost, humor in sočutnost. Avtor ima za seboj 
14 let okrevanja. Russell pravi, da ta priročnik za samouresniče-
vanje prihaja iz blata in je namenjen vsem, ki trpijo zaradi mnogih 
zasvojenosti, ki nam krojijo življenja. Vprašanje ni, zakaj je nekdo 
zasvojen, ampak katero bolečino ta zasvojenost prikriva. Avtor 
redno vadi jogo, pozna društva, ki zdravijo zasvojenost v 12 korakih, 
obiskuje terapije. Obljube, zapisane v gradivu o dvanajstih kora-
kih, so se mu nekoč zdele absurdne, preveč ljubke in pocukrane. 
Vendar avtor priznava, da je bil bolj kot zunaj osiromašen v duhu. 
V knjigi opisuje svojo pot, svoj program, ki mu je pokazal smisel, 
ga osvobodil travm in sramu. Hrepenenje je resnično – skuša vas 
pripeljati domov, zdravljenje pa je proces, s katerim se človek na 
poti okrevanja srečuje vsak dan. 

Raynor Winn: DIVJA TIŠINA

Aktivni mediji, 2021 / Divja tišina je nadaljevanje 
osupljivo čudovitega dela Prežeta s soljo. Je pri-
čevanje o bolezni in vzdržljivosti predanega para, 
ki ju človeška krutost pahne še v brezdomstvo. 
Ob izgubi vsega ohranita ljubeče odnose in se 
podata v divjo naravo. Osupljivi opisi podeželja 

in njunega bojevanja za preživetje razkrivajo globoko sporočilo, da 
smo otroci narave, kjer lahko poiščemo ravnovesje za svoje težave in 
premagamo nesrečo. Pogum, volja do življenja skupaj s trdim delom 
in neskončno ljubeznijo ju pripeljejo na pravo pot, kjer najdeta sama 
sebe. Resnična zgodba o tem, kaj vse človek zmore!

Oriol Canosa: 
ZGODILO SE JE ZA 
BOŽIČ

Hart, 2021 / V Zgornjem 
Logu se bliža božični čas. 
Lastnika trgovine, gospod 
in gospa Kotnik, čistita 

okna izložbe in brišeta prah. Zelo ju jezi, ker 
na mestnem trgu božična jelka že stoji, ampak 
samo še trije dnevi so do božiča, županja pa še 
ni prižgala prazničnih lučk. Na praznovanje se 
pripravljajo tudi pri Debevčevih in se prav tako 
čudijo, zakaj sosedje Kotnikovi še niso okrasili 
mestne jelke. Božično vzdušje se brez lučk ne 
more pričeti. Kaj se je letos zgodilo z najlepše 
okrašeno jelko v mestu?
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CaminoV prejšnjem članku sem opisovala pot 
iz Slovenske vasi do Ljubljane, ki je 
dolga nekje 155 kilometrov. Danes pa 
boste z mano prišli na cilj Šentjakob-
ske veje, v Trst k sv. Jakobu. Prehodili 

bomo približno 125 kilometrov.

Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani je prva jezuitska 
na naših tleh. Zanimiv je podatek, da je bil sve-
ti Jakob nekaj časa zavetnik mesta Ljubljane, 
zdaj pa je sveti Jurij, ki mu je posvečena kapela 
na Ljubljanskem gradu.

Nadaljevanje poti teče po Ljubljanskem barju 
do Notranjih Goric, ki so geometrijsko središče 
Ljubljane. Tu je duhovnik Janez Jalen napisal 
znano delo Bobri, ki opisuje naše prednike, ki 
so živeli na Barju, na koliščih. Kmalu pridemo 
v Vrhniko in po Klancu mimo rojstne hiše Iva-
na Cankarja. Nadaljujemo po gozdu ob potoku 
Bela do Logatca. Tu sledi nekaj vzpona po goz-
du. Po nekaj kilometrih začenjamo s hojo po 
Planinskem polju. Na tem polju rado poplavlja, 
zato je priporočeno, da se prej pozanimamo ali 
je ta del poti prehoden. Poplavlja reka Unica, 
ki je ena izmed izvirov reke Ljubljanice. Čez 
približno eno uro hoje smo v Planini pri Rake-
ku. Nadaljujemo naprej do kraja Studeno in 
Predjame. V Predjami nas s svojo podobo pri-
čaka Predjamski grad. Grad je ravno zato, ker je 
visoko v steni pod skalnim obokom, tako zelo 
zanimiv in privlačen za Slovence in tudi za turi-
ste. Znan je tudi po tem, ker je bil to dom viteza 
Erazma Predjamskega, ki je tu živel v času tur-
ških vpadov. Ko hodimo dalje, pridemo do vasi 

Strane, tik ob vznožju Nanosa in korakamo po 
tako imenovani »rimski cesti«. Nanos je visoka 
kraška planota, ki ločuje celinski del Slovenije 
od Primorja. Tu sem začutila primorski vonj in 
vse bolj in bolj sem uživala na premagovanju 
kilometrov. Pot po Nanosu je bila meni ena iz-
med najljubših. Visoka drevesa so me varovala 
pred močno burjo, ki je takrat bila prisotna. 
Če se hodi pa v vročem vremenu, nas pa dre-
vesa s svojo senco varujejo pred soncem. Ves 
čas lahko opazujemo pobočje Nanosa s svoji-
mi melišči, kjer domujejo gamsi. Med hojo že 
občudujemo Vipavsko dolino in kmalu smo 
v Podragi. Po vzpenjajoči gozdni poti, kjer na 
slemenu poteka meja med prej omenjeno Vi-
pavsko dolino in slovenskim Krasom, se nam 
odpre pogled na vasico Štjak. Dišeči zrak, ne-
verjetni razgledi in veselje, ki ga imamo ob 
tem, nas vodijo naprej do kraja Avber in »Ko-
sovelovega« Tomaja (tu je živel pesnik Srečko 
Kosovel). Tomaj imenujejo tudi kraški raj. Ču-
dovita lepa vasica je tudi mene zelo prevzela in 
še sedaj se rada kdaj sem vrnem na izlet. Nada-
ljujemo med kamnitimi zidovi, vinogradi, kra-
ško gmajno in gozdovi vse do Repentaborja. 
Tu je bil včasih nekdanji mejni prehod v Italijo. 
Repentabor je trdnjava slovenskega kmeta, ki 
se je zatekal pred turškimi vpadi. Od tu pa se 
vidijo Opčine in pogled na morje, ki po dolgih 
dnevih hoje po kopnem, poboža oči in ogreje 
srce. Spomnim se, kako so me oblile solze, ko 
sem zagledala morje in vedela sem, da bo ta-
kratnega popotovanja kmalu konec. Po nekaj 
kilometrih pridemo v Opčine. Spustimo se po 
strmem klancu, tlakovanem z granitnimi koc-
kami in pridemo vse do morja. Hodimo v smeri 
starega Trsta do cerkve svetega Jakoba. Trst je 

    ANDREJA BAKŠIČ GROZDINA znan po starih in visokih stavbah, katere nas 
lepo povabijo medse. V sredi lepega trga nas 
čaka cerkev svetega Jakoba. Po dolgih kilome-
trih, ki so bili takrat za menoj, sem se šele zave-
dala, kaj in koliko sem prehodila, kaj vse sem 
morala premagati in kako veliko podporo sem 
imela svojih domačih, da so me spustili v to 
mojo dogodivščino, kjer sem preizkušala samo 
sebe. Takrat sem se dogovorila z društvom Slo-
venske Jakobove poti, da me je compostela – 
diploma o prehojeni poti, počakala v cerkvi. 
Bila sem prisotna pri maši, kjer mi je župnik 
predal plaketo. Predstavil je moje romanje, 
srce mi je divje razbijalo in skoraj ves čas so me 
oblivale solze. V sebi sem vedela, da v bistvu 
nisem naredila nič kaj posebnega, razen tega, 
da sem samo hodila. Ko pa sem sklepala misli, 
pa sem vedela, da to le ni bila samo hoja. To 
je na nek način meditacija, preživljanje svojih 
strahov, fizični napor, zatekanje v mir, ki pa ga 
vsi kdaj pa kdaj potrebujemo. Dokažeš si, da si 
zmožen premagovati meje in najpomembneje 
od vsega, da si zmožen premagovati sebe in ne 
druge! Kot večkrat poudarjam, mi vse to in vsa 
nadaljnja romanja ne bi uspela, če ne bi imela 
razumevanja svojih najbližjih in prijateljev. Ko 
sem stopala iz cerkve ven, so k meni v objem 
pritekli moji trije največji podporniki – mož, sin 
in hči. V tistem trenutku sem se zavedala, kako 
močno sem jih pogrešala in kako pomembni 
smo en drugemu. Če delaš vzajemno, je skoraj 
vse mogoče. 

Camino je za vsakega nekaj drugega in vsako-
mur pomeni nekaj drugačnega, nekaj samo 
njegovega. Kolikor je romarjev, toliko je različ-
nih zgodb in namenov o Caminu. 

SV. JAKOB ZAKLJUČI SVOJO POT V TRSTU
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BOŽIČNO PRAZNOVANJE 2021

K
o sem vzel v roke iz arhiva oznanila 
za minulo leto 2020 me je stisnilo pri 
srcu. Ves mesec november in decem-
ber so bile obiskane nedeljske maše z 
majhnim številom ljudi. Upali smo, da 

bo epidemija izginila in da bomo svobodno in 
sproščeno zaživeli in praznovali. In letos se je 
ponovilo. Toda božični prazniki so pred vrati, 
Jezus trka na duri naših src, da mu jih odpre-
mo, da bo z nami in v nas budil novo upanje. 

Božični prazniki so nekaj posebnega. Že 
priprava na praznovanje nosi v sebi močne 

spodbude in dobrohotne namene. Adventni 
čas, kot čas veselega pričakovanja in upanja, 
se dopolni v božični radosti, ko človek praznu-
je Božjo ljubezen, ki se je sklonila k človeku.

Slovenski božič je izredno pesniški in častitljiv. 
Odkar Slovenci obhajamo božič, ga obhajamo 
z enakim notranjim razpoloženjem, z enako 
vero v božje odrešenje in z istim religioznim 
občutjem, kot ga izraža naša najstarejša božič-
na pesem Sveta noč, blažena noč. Ista misel je 
prevevala naše prednike v vseh časih in dobah 
od srednjega veka ali v zadnji vojni in po njej 
ko so doživljali božič v trpljenju. V upanju po 
domu ali v pregnanstvu. To božično občutje 

    ANTON TRPIN

slovenskega človeka je čudovito lepo izrazil 
pisatelj Ivan Pregelj: »O noč neizmerne slad-
kosti! Kolikor je src po slovenskih domovih in po 
širnem svetu, toliko pesmi ti je pelo. Kolikor ros-
nih biserov pomladi na trati zeleni, toliko solza 
nebeške radosti je izplakalo to noč ljudstvo 
ob Triglavu, od turških dni do danes. Toliko ur 
v enem letu! Toliko gorja! V teh dremotnih ve-
černih urah so pozabljene skrbi in bridkosti. En 
večer odtehta breme leta in let. Kapljica nebeš-
kega usmiljenja pogasi strahove srda in jada, 
zabriže kesanje, gorje in madeže preteklosti. 
Vsa zemlja je Betlehem, vsi ljudje so otroci… 
Vsi? O Bog, kaj bi počeli sinovi slovenske mate-
re, da nimajo slovenskega božiča, svojih božič-
nih pesmi, polnočnic, jaslic in svojega upanja v 
večno živega Boga in Odrešenika sveta Jezusa 
Kristusa!«

Nekaj utrinkov iz preteklosti bo lahko tudi 
spodbuda za praznovanje današnjim druži-
nam. Razmere se spreminjajo, vsebina prazni-
ka pa ostaja ista – Jezus Kristus prihaja k nam 
kot človek.

BOŽIČNA VIGILIJA –
BEDENJI DAN
Dan pred božičem se je vedno čistilo in pripra-
vljalo za sam praznik. Vsa hiša in vsa poslopja 
so očiščena in praznično »oblečena«. Bedenji 
dan je bil višek božičnega pričakovanja in dan 
zadnjih priprav na božič. Po navadi so šli še k 
maši, vsaj en od družine – zornicam, kjer so 
prinesli blagoslovljeno vodo za večerno krop-
ljenje.

POSTAVLJANJE JASLIC
To je svojevrstno opravilo. In vsak kraj ima 
svoje običaje in postavljanje jaslic. Običajno 
so jaslice imele svoje častno mesto v kotu  
za mizo pod križem ali celo na mestu križa v 
»bogkovem kotu«. Danes imajo jaslice drugo 
mesto in so narejene po okusih in zmožnostih 
vsake družine. K temu dodajo še božično dre-
vesce, ki ga okrasijo in razsvetlijo.

DOMAČI ŽRTVENIK
(POPRTNJAK)
Običajno je mati v mraku slovesno pripravila 
družinsko mizo. Pogrnila je bel prt in nanj po-
ložila božični kruh. Toda ne kakor vsak dan, 
ampak je bilo to nekaj obrednega. Družinska 
miza je na sveti večer postala domači »žrtve-
nik«. Skoraj pa imajo v vsakem kraju pri tem 
kaj svojevrstnega, lepega in vredno spomina 
in ohranitve. 

KROPLJENJE IN KAJENJE
Prastar običaj svetega večera je kropljenje in 
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kajenje . Z njim zavarujemo dom pred zlom in 
prosimo Božjega blagoslova. Tega opravljajo 
po naši domovini zelo različno. Bistvo tega 
obreda je molitev in da je družina skupaj, ki 
moli. Iz mladih dni mi ostaja to blagoslavlja-
nje v najlepšem spominu. Hodil sem vedno na 
čelu »procesije« in nosil hišni križ. Ta večer se 
obhodi okrog vseh poslopij, pokadi in pokropi 
se vse prostore, hlev, kozolec, kleti, shramba 
in vse sobe. Nekaj teh lepih navad bi lahko oh-
ranili tudi danes.

OBREDNA VEČERJA
Večerja ta večer je že praznična. Tudi tukaj 
so zelo različne navade. Ponekod je že pred 
obredom kropljenja in kajenja, drugod pa po 
tem. Tudi same jedi so v različnih krajih zelo 
različne. Post, ki je po nekod ves dan, se s to 
večerjo prekine.

OB JASLICAH
Malokdaj je v družini toliko odkrite prisrčnosti 
kot na sveti večer ob jaslicah. To noč najbolj 
občuti vsaka družina usodo svete Družine. 
Sočutno in plemenito jo spremlja na poti v 
Betlehem in sodoživlja vso skladnost in gren-
kost Božjega rojstva. Ob jaslicah še posebno 
občutimo, kaj smo kot družina in kako bridko 
je, če niso zbrani vsi domači. In če družina ob 
jaslicah zapoje še božične pesmi, je to polnost 
praznika in velik blagoslov za družino.

POLNOČNICA
Sveta noč! Ta je bila vernemu slovenskemu 
človeku vedno sveta. V domači hiši je gorela 
vso noč luč do belega dne. Sveta božična noč! 
Gorje mu, kdor bi oskrunil s kakim neprimer-
nim ali nečastnim opravkom.

Največje veselje svete noči je polnočnica ali 
»polnočka«. Svoj čas je staro in mlado odšlo k 
polnočnici. Le po eden je ostal doma za varu-
ha. Dobro je znano, da so prihajali k polnočni 
maši z baklami, oljenkami in drugimi svetili 
(trske). To je bil tudi zunanji videz in lepota 
prazničnosti.

SVETI DAN
Dan Kristusovega rojstva je našemu ljudstvu 
nad vse svet. To pove že ime »svet«. Ponekod 
mu pravijo »svet božič«, »sveto rojstvo« itd. 
Doma je na sveti dan izredno praznično. Vse, 
kar je potrebno, je že pripravljeno prejšnji dan. 
In tako se lahko praznuje znotraj družine. To je 
čas za lepo božično pesem, je čas za voščilo, 
pogovor in molitev.

Če sem že začel članek z epidemiološki utrin-
ki, ga pa tudi zaključujem. Marsikatero spoz-
nanje nam je prinesla izkušnja covida-19. Naj 
praznovanje božičnih praznikov zaceli rane 
razdeljenosti naše družbe. Naj božje Dete 
blagoslovi vse prebivale naše domovine, da 
bi spoznali, da je vredno živeti le v ljubezni za 

druge v moči Božje ljubezni. Da bi spoznali, 
da je vsak posameznik enkraten in edinstven, 
nobeden pa ni nenadomestljiv in samo v 
skupnosti in sodelovanju lahko izpolni svoje 
poslanstvo.

VABILO NA RECITAL

V letu 2021 svojo 30-letno udejstvo-
vanje na glasbenem področju obe-
ležuje klarinetist Sandi Franko. V ta 
namen vas v nedeljo, 16. januarja 
2022, ob 17. uri, vabi v Kulturni 

center Primoža Trubarja, kjer bo z glasbeni-
mi prijatelji poskrbel za prijeten večer poln 
glasbe. Brezplačne karte lahko rezervirate 
na blagajni KC Primoža Trubarja ali na tel. 
številki 07-393-13-71. 

  ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV SANDIJA FRANKA

Vsem ljudem, ki v srcu dobro mislijo, voščim 
blagoslovljene božične praznike in novo leto 
2022. Naj bo to leto doba miru, zdravja, med-
sebojnega spoštovanja, razumevanja in soli-
darnosti. 
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KONEC LETA

Leto zdaj je kraj, pa kaj?
Komaj smo čakali, da odide,

po njem ne bo skomine,
saj nočemo več takega leta,
ko od virusa so bila zakleta.

Hočemo leto brez virusov raznih,
le po ljudeh prijaznih.

Dovolj imamo nejevolje, blokad,
saj vsak ima svobodo rad.
In hočemo politike take,
da nas rešujejo iz zagate.

Hočemo nazaj čas,
ko še nekomu bilo je mar za nas.

In pustite otrokom našim,
njihov brezskrbni otroštva čas.

Vera Žabkar

ZIMA BELA

Zima spet k nam bo prišla,
kot ledena kraljica bo vztrajala.

S sabo prinesla bo burjo in mraz,
rdeča lička imel bo naš obraz.

Kape, šale in bunde bomo iskali,
malo kože bomo pokazali.

Zima ima svoj poseben čar,
snežinke pošilja nam v dar. 

Ko lepe, bleščeče, drobne hitijo,
se nam na nosu stopijo

in v špranjice vratne bežijo.
Otrokom in starejšim se kar smeji,

ker radi lovijo jih vsi.
S hribov se slišal otroški bo živ-žav,

sneženi mož s ponosom bo stal

PLANETI

Čas novega se bo rodil, le kakšen bo bil?
Zaprli bomo vrata preteklosti,

odprli se prihodnosti.
Jasnovidci gledajo v nebo,

kako postavljeni planeti so.
A totalna zmešnjava je tam gor,
zato tako slabo se godi tu dol.

Pluton, Saturn in Uran prinašajo slab dan,
Jupiter planet blagostanja,

naznanja dosti sreče in denarja.

Mars slabo vpliva na ljudi,
tedaj bi se samo kregali.

Merkur planet je trgovcev, mešetarjev,
ob njegovem času, zasluži se dosti denarjev.

Venera sama dobrota, ljubezen je,
a Luna lahko pokvari vse. 
Polna luna rada nagaja,
se rada nesreča dogaja,

tudi prazna nič dobro ne kaže,
mimogrede zobe pokaže.

Tudi čas mrkov nič dobrega ne prinaša,
a kaj moremo, taka je usoda naša.

Vera Žabkar

in na vsakem vrtu poveljeval.
Tople hiše bodo vabile,

mrzle otroške roke se v mamine skrile
in se okoli skodelice toplega čaja ovile.

Zima nam mir in spokojnost je poklonila,
lepe trenutke nam podarila,

a se kmalu za eno leto bo skrila.

Sonja Simončič

KRUŠNA PEČ

V vsaki je hiši kraljevala,
pozimi nam svojo toploto je dala,
poleti pa ponosno v kotu je stala. 

Otroci smo radi na njo se nagnetli,
brez odeje smo tudi ritke si opekli.
Tudi klopi ob peči so dobro služile,

saj kar same so vabile,
da so noge se spočile.

Na peči so jabolka in hruške sušili,
za Miklavža smo te sladke uheljne dobili

in se z njimi še dolgo mastili.
Lepi spomini so na toplo krušno peč,

žal jih ni veliko več. 
Če jo še imate,

potem te lepe občutke dobro poznate. 
Ko se z užitkom na njeno steno nasloniš,

se njeni toploti prepustiš,
se na njen vrh zavihtiš in zaspiš.

Sonja Simončič
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S TREMI KRALJI SE PIŠEJO SRČNE ZGODBE

B
liža se najlepši čas v letu, decem-
brski prazniki. To je čas, ko se usta-
vimo, se poveselimo v krogu svojih 
najbližjih in si zaželimo srečno in 
zdravo novo leto. Za Bratovščino 

treh kraljev je to čas, ko se ponovno zbere-

  MIHA LUZAR

    ARHIV BRATOVŠČINE TREH KRALJEV
mo, da s petjem oznanjamo, da je konec stra-
hu pred temo in mrazom, saj je vsak dan daljši 
od prejšnjega in vsak prinaša več svetlobe in 
toplote tako v naravi kot v nas samih. Skupina 
Bratovščine treh kraljev nepretrgoma deluje 
že sedemnajst let. Fantje kljub mrazu, snegu 
in dežju vsako leto s petjem in dobro voljo na-
povedujemo novi začetek leta. V teh sedem-
najstih letih se je nabralo veliko srčnih zgodb 
in od vseh zgodba na naši koledniški poti, nas 
najbolj razveseli to, da osrečujemo ljudi. Pred-
vsem ljudi, ki so sami in starejši, ki mislijo, da 
so pozabljeni od sveta, vendar za nas niso. V 
čast in veselje nam je, ko nasmeh na obrazu in 
močan stisk roke pove, da nam je uspelo, vsaj 
za malo prekiniti to pozabo. 
Že vrsto zadnjih let zbrana sredstva namenja-
mo socialno ogroženim družinam in ljudem, 
ki denar resnično potrebujejo. V letošnjem 
letu smo denar namenili našemu prijatelju za 
nakup novega invalidskega vozička. Zahvala 
za novi invalidski voziček, plačane položnice, 
obnovljene domove gre vsem vam, ki nam 
vsako leto zvesto odpirate vrata in prispevate 
za tiste, ki nujno potrebujejo pomoč. Hvala 

vam! Ob tej priložnosti se iskreno zahvalju-
jem vsem bivšim pevcem in aktualnim pev-
cem skupine Bratovščine treh kraljev: Petru 
Kuharju, Roku Potočarju, Alešu Cvelbarju in 
Denisu Martinčiču, da s trudom, zvesto in 
predanostjo osrečujejo tiste, ki to resnično 
potrebujejo. Hvala!
Zahvala gre tudi vsem našim domačim za 
vso podporo in tople malice. Hvala! 
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MOKRO POLJE / NASSENFELD, dvor, dvorec

L
eta 1228 nastopata v listini oglejskega 
patriarha Bertolda v družbi z višnje-
gorskimi oz. andeškimi ministeriali kot 
priči, tudi mokropoljska brata Mein-
hardus de Nazzanvelt et frater suus Ro-

udolfus, Dušan Kos kljub njuni druščini meni, 
da je bil dvor v Mokrem Polju v bistvu freisin-
ški fevd, ki so ga imeli višnjegorski oz. andeški 
ministeriali ob spodnji Krki, kar pomeni, da je 
nastal na ozemlju, ki ni sodilo v sklop osvo-
jenega hrvaškega ozemlja, pač pa starega 
freisinškega. Tako je tudi Rudolfa mokropolj-
skega leta 1254 doletela ista usoda, kot precej 
drugih ministerialov s tega območja, ki jih je 
češki kralj Otokar kot odškodnino za utrplje-
no škodo v vojni proti Ogrom vrnil skupaj z 
njihovo posestjo in sedeži freisinškemu škofu. 
Niti mokropoljski ministeriali, niti njihov dvor 
se potlej v srednjem veku več ne omenjajo. 
Čeprav je slednji zatrdno vsaj še nekaj časa 
obstajal. Mokropoljsko posest sta namreč še 
okoli leta 1400 imela od freisinških v fevdu 
Greif in Gestel Turnska. O mokropoljskem 
dvoru spregovori Valvasor v svoji Slavi voj-
vodini Kranjske. Tu navaja, da so graščino 
šele nedavno tega pozidali vrh vzpetine, v 
njeni bližini pa omenja gorico in pristan gozd. 
Sprva naj bi posedoval gospod Georg Sigmu-
nd baron Verneški. V njegovem času pa Lud-
vik pl. Wuseck-Buset. Smoletova navaja samo 
zapuščeni inventar Janeza Lovrenca pl. Wer-
negkha-Verneškega iz leta 1710. Tu je med 
listinami zabeležen posnetek kupne pogodbe 
iz leta 1684, v kateri nastopata kot prodajalec 
mokropoljske grajske stavbe Jurij Sigmund 
pl. Wernegkh in Ludvik pl. Buset z Gracarjeve-
ga turna kot kupec, ki ju omenja že Valvasor.
Ime Mokro Polje izvira iz časov, ko je še vas 
stala v dolini, kjer so vidni ostanki nekdanjih 
vodnjakov. Zaradi pogostih poplav so se pre-
bivalci kasneje naselili na bližnji terasi. Leta 
1821 je imel kraj 12 hiš in 81 ljudi, leta 1910 
pa 18 hiš in 87 ljudi. V 19. stoletju je bila tu 
vojašnica graničarske straže, ki je po gorjan-
cih branila prehode hajdukom in tihotapcem 
tobaka. Vojašnico je od gracarskih oskrbnikov 
Hafnerjev leta 1872 kupil Matija Pavc. Od nje-
ga pa leta 1892 Rok Dobravc, ki si je preuredil 
zanimivo hišo v stanovanjsko zgradbo in go-
stilno pri Rokelnu. Od leta 1929 stoji tam novo 
poslopje. 
Prvotno podobo skromne grajske stavbe nam 
je zapustil Valvasor. Na svojem pravokotnem 
tlorisu pozidano stavbo s stolpičastim izzid-

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
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kom na začelju, ki prej spominja na zanikrno 
kmečko domačijo kot na gosposki fevdalni 
dvorec. Na to stavbo se nanaša pripomba 
h gradu Unter Nazzenfeld – Dolenje Mokro 

polje v opisu sekcije 221 jožefinske vojaške 
kante iz let 1763–1787, kjer beremo: gradič ali 
plemiški dvorec, vendar ni trden in tudi sicer 
nima posebne možnosti za obrambo. 

Neznana lokacija na območju Mokrega Polja pri Šentjerneju

GOSTILNA V KASARNI ‒ nekdanjo kasarno, veliko leseno stavbo na Dolenjem Mokrem Polju, je leta
1881 kupil Rok Dobravec in v njej odprl gostilno, ki se je je po gospodarjevem imenu kmalu

prijelo ime "Pri Rokelnu". Edina ohranjena podoba stare gostilne je grafična risba dunajskega
študenta Leona Kadona iz leta 1929, tik preden jo je Rok podrl in na njenem mestu sezidal novo hišo.



T
okrat predstavljamo začimbo klinčki, 
ki je navdihnila odkrivanje novega 
sveta. Že pred velikimi raziskovalci 
so jo znali ceniti tako običajni ljudje 
kot trgovci z začimbami. Ste morda 

vedeli, da so jo v sedemnajstem in osem-
najstem stoletju v Angliji plačevali v zlatu? 
Najmanj funt zlata je bilo treba plačati za funt 
te začimbe. Gre za klinčke, ki jih v teh mrzlih 
dneh prav radi dodajamo v hrano in pijačo.

IME
Klinčki nimajo nič opraviti s cvetjem oziroma 
naglji. Ime žbice so dobili zaradi svoje oblike, 
ki spominja na starinske žeblje.

POREKLO
Prvotno, klinčki izvirajo iz Začimbnih otokov 
iz vzhoda Indonezije. Rastlina potrebuje 
tropsko morsko podnebje, da uspeva. Na 
Kitajskem jih uporabljajo že tisočletja, najpo-
gosteje kot začimbo. V Evropo pa so verjetno 
prišli preko Svilene poti. Do 17. stoletja so 
imeli Portugalci in Nizozemci monopol nad 
trgovino z nageljnovimi žbicami in posledično 
dober dobiček. Nato so sadike izvozili v druge 
države, zato danes rastejo v številnih državah 
jugovzhodne Azije, v zahodni Indiji in tudi v 
Afriki.

GOJENJE
Klinčki so zelo aromatična začimba, ki jo 
pridobivamo iz zimzelenih dreves. Uspevajo 
samo v krajih, ki imajo tropsko obmorsko 
klimo. Pobirajo jih, ko so rožnate barve, med 
sušenjem pa se njihova barva spremeni v 
rjavo. Gojenje in nabiranje nageljnovih žbic 
je zelo zapleteno in drago. Drevesa prvič 
obrodijo po šestem letu. Iz drevesa starega 25 
let, lahko pridelamo le dva do štiri kilograme 
klinčkov letno. Žetev še vedno poteka ročno, 
ko se drevje obarva svetlo rdeče. Za tem je 
potrebno klinče posušiti, med tem pa izgubijo 
tri četrtine svoje teže.

AROMA IN UPORABA
Ostra in intenzivna aroma klinčkov, mnogim 
jedem podari nekaj posebnega. Dobro se 
ujemajo tudi z mesnimi in ribjimi specialite-
tami. Piko na i pa dajejo pecivu, sladicam in 
božičnim jedem, ki jim podarijo svoj značilen 
okus. Nasvet: za boljši okus jedem med 
kuhanjem dodajte čebulo, v katero ste zapičili 
končke. Po koncu kuhanja čebulo s klinčki 
vred odstranite. Klinčki lahko izboljšajo okus 
tudi dušenemu govejemu, svinskemu in 
ovčjemu mesu, mletemu mesu, marinadam 
za divjačino, omakam, z njihovim okusom pa 
lahko popestrimo tudi okus kruha.

Najbolj pogosto klinčke uporabljamo pozimi, 
za kompote, čaje in seveda kuhano vino. A to 
je le majhen del njihove uporabnosti. Včasih 
so v vsako juho (poleg zrn popra) dodali tudi 
1 ali 2 klinčka. Okus kislega zelja in sarm je 
brez klinčkov bled in nepopoln. Tudi sladko 
zelje izstopi iz povprečja z dodatkom noževe 
konice mletih klinčkov. Arabci jih dodajajo v 
riž skupaj z rozinami in kozjim maslom.

   ANITA PETRIČ

ZDRAVILNE
RASTLINE

KLINČKI – 
zdrava začimba iz 
novega sveta
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Klinčki napikani v mandarini.



Ko pripravljamo domačo marmelado in 
želimo, da bo res aromatična in sladka tudi 
brez dodanega sladkorja, ji dodamo ščepec 
soli, nekaj klinčkov in zvezdni janež. Učinek 
bo popoln, saj aroma tudi po več letih ostane 
intenzivna.

Ko pa pripravljate sadno dekoracijo za 
praznično mizo, ne pozabite v eno poma-
rančo ali mandarino napikati čim več klinčk-
ov. S tem preženete mušice in dodatno odi-
šavite prostor. Hladni dnevi prinesejo tople 
praznike in domače vzdušje je lepše z lepimi 
vonjavami. Človeški spomin je najmočnejši 
pri vonjavah. To je energija zemlje in sega 
daleč v preteklost. Vonja ne pozabimo nikoli, 
zato moramo poskrbeti, da nas bo spominjal 
na lepe stvari.

KAKO PREPOZNATI
DOBRO KAKOVOST?
Kakovost klinčkov prepoznamo z dotikom in 
preizkusom plavanja. Če so klinčki na otip ne-
koliko mastni, je to znak dobre kakovosti. To 
lahko dodatno preverite v kozarcu vode. Če 
plavajo z glavico navzgor, so zelo kakovostni. 
Če plavajo vodoravno, pa so izgubili veliko 
teže in arome.

ZDRAVILNE LASTNOSTI
Klinčki niso priljubljeni le kot začimba. Upo-
rabljajo se tudi pri naravnem zdravljenju, kjer 
razvijejo nepredstavljive moči. Pri zobobolu 
klinček položite na zob in ga prežvečite. To bo 
olajšalo bolečino. Poleg tega pomagajo pri 
vnetjih v ustih, pri napihnjenosti in pri driski. 
 
Tradicionalna kitajska medicina uporablja 
olje klinčkov za dviganje energije yang v 
ledvicah, vranici in želodcu. Tam, kjer manjka 
toplota, klinčki ponovno vzpostavijo pretok 
energije. Klinčki so učinkoviti pri odpravlja-
nju posledic stresa, pri težavah s tesnobo 
ali nespečnostjo. Ajurveda jih uporablja pri 
Vata in Kapha tipih ljudi, torej tudi tam, kjer 
primanjkuje toplote. Ženske so si nekdaj proti 
koncu nosečnosti v hrano dodajale mlete 
klinčke, saj so tako okrepile mišice maternice 
in olajšale porod.

Samostansko zdravilstvo je priporočalo žve-
čenje klinčkov tudi pri visokem krvnem tlaku, 
glavobolu, šumenju v glavi, vodenici. Žveče-
nje vsaj štirih klinčkov na dan je pomagalo 
pri bolečinah zaradi putike, artritisa in revme, 
zaradi toplotnih učinkov pa so odsvetovali 
njihovo uporabo pri vročici.

Sodobna znanost je v klinčkih odkrila bogat 
nabor sestavin, ki skupaj tvorijo najmočnejši 
antioksidant na svetu. Klinčki vsebujejo tudi 
razmeroma visok odstotek eteričnih olj – do 
15 %. Največji delež ima evgenol (okoli 72–90 
%, odvisno od rastišča), sledita evgenol 

acetat in kariofilen. Izmed ostalih snovi je 
zanimiv metil salicilat, ki deluje protibole-
činsko in ga najdemo tudi v skorji breze. Tu 
so še vanilin, tamini, oleoresin, kamferol in še 
mnoge druge snovi, ki delujejo v sinergiji.

Prav tako je sodobna znanost potrdila 
izkušnje starih zdravilcev, dokazala pa je tudi 
izredno močno delovanje izvlečka klinčkov 
proti vsem patogenim bakterijam, glivicam 
in celo virusom. Eterično olje klinčkov tudi 
dobro deluje kot naravno zaščitno sredstvo 
za rastline v vlogi biocida in fungicida. Plesen 
Botrytis cinerea, ki napada grozdje in jagode, 
ustavi že v 24 urah.

Po obdobju mode sintetičnih parfumov, 
osvežilcev prostorov in repelentov smo znova 
odkrili zelišča, ki to nalogo opravijo bolje. 

Mednje spadajo tudi klinčki. Še posebej 
odlično se eterično olje klinčkov izkaže pri 
pripravi domačega sredstva proti komarjem 
in klopom. V 0,5 dl osnovnega olja (sezamovo 
ali kokosovo) dodamo 10 kapljic eterične-
ga olja klinčkov, 10 kapljic eteričnega olja 
pomaranče in 5 kapljic eteričnega olja mete. 
Ta mešanica nam lepo diši, insektom pa 
prav nič. Nikar pa s tem ne namažite svojega 
mucka, saj bo popolnoma izgubljen. Mačke in 
psi se orientirajo po vonju in jih tako močne 
vonjave zmedejo. Mrzlično se poskušajo umiti 
ali povaljati v kaki še močnejši stvari, ki pa 
nam ne bo všeč.

Kakor koli že, klinčki (ali nageljnove žbice, kot 
jim pogosto rečemo pri nas) so že davno našli 
pot v naše kuhinje in lekarne in naj ostane 
tako še naprej. 
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Drevesa klinčkov

Olje klinčkov



Šentjernejsko glasilo   |   december 2021

32   |   N A S V E T  Z A  V A S

NOVOLETNE ZAOBLJUBE: ŽE IMATE SVOJO?
  MATIC CIZEL

P
rihod novega leta predstavlja sim-
boličen začetek. Spremembe, ki jih 
v življenju želimo, najpogosteje pri-
čenjamo prav v januarju. Govorimo 
torej o novoletnih zaobljubah, ki so 

obljuba samemu sebi, da bo z novim letom 
nekaj drugače. Vas je kdaj zanimalo, katere 
novoletne zaobljube so najpogostejše? Ljudje 
se najpogosteje zaobljubijo hujšanju, dodat-
nemu gibanju, varčevanju, opustitvi alkohola 
ali kajenja, več časa pa želijo posvetiti sebi ali 
družini. Najbrž se lahko strinjamo, da gre za 
dobronamerne načrte. Žal pa se uspe uresni-
čiti le (izrazita) manjšina teh. Nekateri povedo, 
da so bili načrtni nerealni, nekateri nanje kma-
lu celo pozabijo. Večino zaobljub pa se ustavi 
zato, ker je ostalo pri splošnih idejah, ki niso 
bile nikoli natančneje določene, zato jim je bilo 
težko slediti.
V nadaljevanju najdete priporočila, kaj vsebu-
je dobro zaobljuba, da jo z večjo verjetnostjo 
udejanjimo.

Konkretnost
“Želim shujšati” ali “več se bom gibal” med 
zaobljubami kotirata torej visoko. Sta primera 
dobrodošle želje, ki pa z ničemer še ni konkre-
tizirana. Izrazili smo, kaj bi želeli, ne pa tudi 
tega, kako in na kakšen način bomo to dosegli. 
“Hudič je v podrobnostih”, pravi star slovenski 
pregovor in povzame bistvo postavljanja dob-
rih zaobljub. Kako željo torej konkretizirati?
V primeru hujšanja se vprašajmo: na kakšen 
način bom shujšal, koliko kilogramov želim iz-
gubiti in do kdaj. In v primeru gibanja: katero 
aktivnost bom izbral, kako pogosto se je bom 
lotil in kdaj. Konkretna zaobljuba vsebuje torej 
elemente kot so: kaj točno bom storil, na kak-

šen način, do kdaj. Le tako zares vemo, čemu v 
prihodnje sledimo in na kakšen način.

Vmesne postaje
Če je cilj že omenjena izguba kilogramov pred 
očmi, ne rabi biti le končni cilj, npr. izguba de-
setih kilogramov. Dobrodošlo je določiti tudi 
vmesne “etape”: dva kilograma do februarja, 
štiri do marca itd. In v primeru želje po izbolj-
šanju telesne pripravljenosti določiti, kako dol-
gi bodo sprehodi na začetku in kako jih lahko 
stopnjujemo kasneje, ko bo telesna pripravlje-
nost že izboljšana.
Takšne vmesne postaje nas motivirajo k temu, 
da z idejo ne odlašamo in da imamo občutek 
uspešnosti tudi vmes.

Merljivost
Dobra zaobljuba je določena v številki. Names-
to “shujšal bom” ali “več se bom gibal”, oboje 
izrazimo v številki. Določiti izgubo deset kilo-
gramov ali treh ur gibanja na teden je popolno-
ma drugače kot reči “skušal bom čim več”. Če 
svojo zaobljubo izrazimo v številki, torej vemo, 
čemu sploh sledimo. Hitreje lahko tudi vidimo, 
ali to res dosegamo.

Realnost
Zaobljube, ki si jih zadamo, morajo biti seveda 
dosegljive oz. realne.
Previsok cilj, ki ga ne zmoremo doseči, nas 
lahko opremi z občutkom neuspeha. S tem se 
v navadah, ki jih želimo spremeniti še bolj utr-
dimo in tudi ohromimo poskuse sprememb v 
prihodnje. 
Že izguba dveh kilogramov ali gibati se deset 
minut bo bolje kot postavljen previsok cilj, ki 
nas bo že v začetku odvrnil od poskusa in z 
njim sploh ne bomo pričeli.
Absolutno velja, da so manjši koraki bolj varni. 

Zlasti če imamo za seboj že neuspešne posku-
se sprememb. 

Čas
Lastnost dobro definirane zaobljube je tudi ta, 
da natančno določimo, kdaj z njo pričnemo. 
Da z neko spremembo pričnemo enkrat v ja-
nuarju, ni enako kot če določimo datum 1. 1. 
ali 5. 1. Človeška lastnost je namreč odlašanje s 
stvarmi, ki nam ne prinašajo takojšnjega ugod-
ja, zato se okvirna definiranja, kot npr. “januar” 
ali “enkrat kmalu” pričnejo izmikati ali pa do 
teh sploh ne pride.

Podpora drugega?
Znano je, da se nekaterih korakov lahko lotimo 
lažje v sodelovanju z drugimi. Če se spremem-
be težko lotimo sami, lahko sklenemo dogovor 
z nekom, ki se je prav tako želi lotiti. Ter s tem 
olajšamo izkušnjo obema. Normalno je, da 
doživimo dni, ko motivacija nekoliko upade. 
Dogovorjen dan v tednu sem tako motivator 
lahko sam, nek drug dan pa druga oseba. Ob-
čutek odgovornosti ne le zase, temveč tudi za 
nekoga drugega, nas lahko dodatno spodbudi. 

Rezervni načrt
Če ugotovimo, da zaradi različnih razlogov naši 
zaobljubi zares ne moremo slediti, lahko kas-
neje naš načrt še vedno nekoliko spremenimo. 
Namesto deset kilogramov zaenkrat določimo 
tri in namesto več ur gibanja na teden, dolo-
čimo vsaj eno uro. O tem koraku ne rabimo 
razmišljati na začetku, saj lahko sicer pomeni 
potuho, na katero morda po tihem računamo.

Zgornja priporočila, ki okvirne želje spreminja-
jo v cilje, ne veljajo le za novoletne zaobljube. 
Sledimo jim lahko tudi kadarkoli kasneje, ko v 
življenje želimo uvajati spremembe. 
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BODI ZVEZDA IN NE MEČI PETARD!
  POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ

B
liža se čas božično-novoletnih pra-
znikov. Policisti se vsako leto znova 
srečujemo s kršitvami na področju 
uporabe pirotehničnih izdelkov, zato 
nekaj napotkov glede njihove varne 

uporabe.
Prepovedana je prodaja, posest in uporaba 
ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, ka-
terih glavni učinek je pok (najpogosteje so to 
petarde najrazličnejših oblik in moči). Prepo-
vedana je tudi predelava, uporaba v drugih 
predmetih, lastna izdelava ter preprodaja 
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, 
da je največ poškodb ravno pri takšni prepo-
vedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehnič-
nih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah 
z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so 
bili kupljeni na črnem trgu.
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, 

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je 
problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, 
učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevar-
nosti in možne posledice.
Ne meči petard! Če se tej izkušnji ne moreš 
upreti, pirotehnične izdelke uporabljaj tako, 
da to drugih ne moti in ne ogroža. 

katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
v času od 19. do 31. decembra. Uporaba pa 
je dovoljena le od 26. decembra do 1. janu-
arja, a tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini 
bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih potekajo 
javna zbiranja.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta sta-
rosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom 
staršev ali skrbnikov.
Nepremišljena, neprevidna in objestna upo-
raba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči 
telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, 
poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje 
okolje. Policisti bomo dosledno ukrepali proti 
vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi piroteh-
ničnih izdelkov. Za posameznike je predvide-
na globa od 400 do 1200 evrov.

ALKOHOL IN NAŠE ZDRAVJE
  DOROTEJA KUHAR, dr. med.,

       specialistka javnega zdravja, NIJZ OE
           Novo mesto

A
lkohol predstavlja enega izmed večjih 
dejavnikov tveganja za nastanek raz-
ličnih bolezni, saj ima pitje alkohola 
vpliv na pojav več kot 200 bolezen-
skih stanj. Še zlasti ranljiva skupina 

so otroci in mladostniki. Podatki za leto 2019 
kažejo, da naj bi v povprečju vsak Slovenec 
spil 91 litrov piva in 48 litrov vina ter 3 litre 
žgane pijače na leto. Skupno je registrirana 
poraba čistega alkohola v letu 2019 na prebi-

popitim kozarcem alkoholnih pijač, tvegamo 
škodljive posledice, zato se svetuje nič ali čim 
manj alkohola
V času epidemije covid-19 se je tveganje za 
čezmerno pitje alkohola še povečalo. To je za 
marsikoga čas negotovosti in čas, ko se zave-
mo, da vsega ne zmoremo nadzorovati, kar 
lahko vzbuja občutke strahu, jeze, nemoči in 
žalosti ter povzroča stres. V takih trenutkih 
iščemo načine, kako bi se lahko tega počutja 
znebili, marsikdo pa pomisli na ali tudi poseže 
po alkoholu v upanju, da bodo ti občutki izgi-
nili. Vendar alkohol ni rešitev, saj kot že ome-
njeno zmanjšuje odpornost, razdira odnose in 
osebno stisko še poveča.
Kaj pa lahko naredimo zase? Opremimo se s 
ključnimi informacijami o trenutni situaciji, 
skrbimo za zdrav življenjski slog in z njim po-
skrbimo za svoje zdravje. Naučimo se kakšne 
nove stvari, obudimo kakšen hobi iz preteklo-
sti, spoznajmo tehnike dihanja ali se naučimo 
drugih, različnih tehnik sproščanja. O svoji sti-
ski se pogovarjajmo z ljudmi, ki so nam blizu, 
splet in telefoni nam omogočajo, da še vedno 
ohranjamo socialne stike. Če je stiska prehu-
da in se znajdemo v situaciji, ko ne vemo kako 
naprej, so nam na voljo tudi različne oblike 
psihološke podpore. Posvetimo se tudi bliž-
njim. Vprašajmo jih, kako so. Podprimo jih, ali 
pa informirajmo, kje je podpora še na voljo. 
Skrb za drugega, je tudi skrb zase. Zavedajmo 
se, da za svoje zdravje vedno lahko največ na-
redimo sami. 

valca znašala skoraj 11 litrov, kar je en liter več 
kot leto prej, predvsem na račun več popitega 
vina. Poleg registrirane porabe alkohola pred-
stavlja za Slovenijo veliko težavo tudi obsežna 
neregistrirana poraba alkohola iz domače 
proizvodnje, ki po ocenah še za tretjino poviša 
številko porabe, kar nas uvršča v sam svetovni 
in evropski vrh. Visoko smo tudi po umrljivos-
ti prebivalcev zaradi alkohola, saj vsak dan v 
Sloveniji, izključno zaradi razlogov povezanih 
s pitjem alkohola, umreta vsaj 2 osebi. Iz is-
tega razloga imamo vsak dan v povprečju 10 
novih hospitalizacij. Varnega pitja alkohola 
ni, saj novejše raziskave kažejo, da z vsakim 
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I
ščete ideje, kaj pripraviti za božično oziroma praznično večerjo? S pomočjo Društva kmetic Šen-
tjernej smo za vas pripravili praznični jedilnik. Predsednici Društva kmetic Šentjernej MIHAELI 

BLATNIK in članici Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila DARIJI KOVAČIČ se zahva-
ljujemo za deljene recepte in sodelovanje. Praznična večerja je ena najpomembnejših, če že ne kar 

najpomembnejša in najbolj čarobna večerja v letu. Na njej se zbere vsa družina in kuhar oziroma 
kuharica večera se želi še posebej potruditi, da bi bile jedi všeč vsem povabljenim.  

Želimo vam prijetno kuhanje in dober tek.

  MIHAELA BLATNIK, DARIJA KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

PRAZNIČNOPRAZNIČNO
OBLOŽENA MIZAOBLOŽENA MIZA
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Tatarski biftek
SESTAVINE

• cca 2 kg govejega pljučne,
lahko pa uporabite tudi stegno

• 4 rumenjaki
• 1 žlička gorčice
• 1 čebula
• žlička soli
• za noževo konico popra oz.

po okusu
• noževo konico rdeče paprike
• 3 kisle kumarice
• 12 kaper
• 6 sardelnih filejev

PRIPRAVA

Meso očistimo kit, zmeljemo na mesorezni-ci na srednjem nastavku (lahko tudi dvak-rat). Sesekljajmo čebulo, kumare, kapre, dodamo, gorčico, rumenjaka, papriko ter sol in poper po okusu ter damo vse skupaj v multipraktik in dobro sesekljamo. Nato dodamo meso ter vse skupaj dobro pregne-temo. Preverimo, če je dovolj slan oziro-ma začinjen ter po potrebi dodamo sol ali poper in ponovno dobro premešamo. Pri-poročam, da biftek pripravite en dan pred praznovanjem. Bagetke narežemo na 1 cm široke šnite, ki jih hrustljavo zapečemo v pe-čici. Postrežete z zmehčanim maslom. 

Domače bagete
SESTAVINE za testo, 2 bageti po 45 cm, za 10 ljudi priporočam 6 baget

• 550 g moke + malo za posipanje - 
pšenična bela moka

• 370 ml vode (27 °C)
• 6  g soli 
• 5 g suhega kvasa 
• malo rastlinskega olja za mazanje 

sklede

PRIPRAVA

Natančen postopek izdelave odličnih baget najdete na https://www.youtube.
com/watch?v=jBpmZCCrOS0&-
list=PLRbEJdQ0GVgP71QROLcFpw7y3nGF-3toBU 

Predjed
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Kremna juha iz gomolja 
zelene in korenčka

SESTAVINE

• 300 g gomoljne zelene

• 300 g rdečega korenčka

• 150 g krompirja

• 80 g masla

• 50 g česna

• smetana za kuhanje

• 1 l jušne osnove

• sol, poper, muškatni

orešček

PRIPRAVA

Zeleno in krompir olupimo, korenček 

očistimo in vse narežemo na kocke. Po-

dušimo na maslu, proti koncu dodamo 

sesekljan česen ter zalijemo z jušno 

osnovo. Kuhamo 20 minut, odstavimo in 

dobro zmešamo s paličnim mešalnikom. 

Začinimo po okusu, kuhamo še 5 minut, 

dodamo smetano, premešamo in postre-

žemo. Juho lahko izboljšamo s seseklja-

nim peteršiljem, parmezanom, na kocke 

narezanim belim kruhom, ki smo ga zla-

torumeno popekli na maslu (krutoni). 

KOLIČINEZA 10 OSEB

Svinjska ribica v maslenem testu inkolerabni pire, zeljna solata s fižolom
SESTAVINE ZA SVINJSKO RIBICO

• 800 g svinjske ribice ali svinjskega
hrbta brez kosti

• 1 zavitek listnatega testa
• 100 g gavda sira
• 100 g prešane šunke
• 150 g na lističe narezanim šampinjonov
• 1 jajce
• 100 g smetane za kuhanje
• sol, poper, sesekljan peteršilj, česen

PRIPRAVA

Svinjino narežemo na 80 g velike medaljone, jih solimo, popopramo in opečemo na masti (olju). Listnato testo razvaljamo in razrežemo na 8 kva-dratkov, obložimo s šampinjoni, ki smo jih pred tem prepražili na maslu in dodali smetano. Na šampinjone položimo en kos sira in šunke ter opečen medaljon. Vse skupaj lepo zavijemo v listnato testo, zložimo v pomaščen pekač, pre-mažemo z jajčkom in pečemo na 220 °C da po-rumenijo, nato pa temperaturo znižamo na 180 °C ter pečemo še 20 minut. 

SESTAVINE ZA KOLERABNI PIRE
• 300 g kolerabic
• 300 g krompirja
• 100 g masla
• 2 dl mleka
• sol, poper, muškatni orešček

PRIPRAVA
Krompir in kolerabo olupimo, narežemo na koščke in sku-hamo v slanem mleku (cca 25–30 minut), ki smo mu dodali del masla. Ko je kuhano, takoj odcedimo, dodamo preos-talo maslo in začimbe, ter temeljito pretlačimo v pire. 

SESTAVINE ZA ZELJNATO SOLATO S FIŽOLOM
• 1 glava svežega zelja
• 500 g kuhanega rjavega fižola
• olje, kis, sol, poper, voda po potrebi

PRIPRAVA
Zelje očistimo, mu odstranimo zunanje liste in ga na tanko nari-bamo ali narežemo. Dodamo mu kuhan fižol in začinimo z oljem, soljo, kisom, poprom in po potrebi dodamo malce vode. Dobro premešamo in postrežemo.

Glavna jed
KOLIČINE ZA

10 OSEB
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Višnjeve kocke
SESTAVINE

Biskvit
• 400 g moke
• 180 g sladkorja
• 200 g masla
• 2 jajca
• 1 pecilni prašek

Krema
• 1 l mleka
• 6 žlic sladkorja
• 2 veliki kisli smetani
• 2 vanilijeva pudinga

Drugo
• 1 kozarec višnjevega 

kompota

Preliv
• višnjev sok iz kompota 

+ cca 1 dl vode
• 4 žlice sladkorja oz. po 

okusu
• 2 rdeča preliva za torte

PRIPRAVA

Višnje iz kompota dobro odcedimo. Globlji pekač (37x33 cm) premažemo z maslom in potresemo z moko. Odveč-no moko otresemo. Pečico ogrejemo na 180 °C.
BISKVIT. Jajca in sladkor stepamo, da dobimo gosto, bledo kremo. Vmešamo stopljeno maslo. Na vse skupaj preseje-mo moko s pecilnim praškom in gladko razmešamo. Testo nalijemo v pekač in napol spečemo.

Približno pet šestin odcejenih višenj povaljamo v moki. Stresemo v gosto cedilo in otresemo odvečno moko. Nato višnje enakomerno razdelimo po testu, s prsti pa jih nekoliko vtisnemo v testo. Pekač položimo nazaj v pečico in spečemo do konca.
Pečen biskvit ohladimo.
KREMA. Pol litra mleka s sladkorjem zavremo.
Preostalo mleko gladko razmešamo s praškom za puding. Zmes med neneh-nim mešanjem vlijemo v vrelo mleko. Puding med mešanjem skuhamo po navodilu z zavitka. Puding odstavimo in nemudoma vmešamo kislo smeta-no. Kremo nalijemo na ohlajen biskvit in ohladimo.

PRELIV. Preostale višnje zmiksamo v gladek pire.
Pristavimo 5 decilitrov višnjevega soka iz kompota. Če soka ni toliko, prilijemo ustrezno količino vode. Dodamo viš-njev pire, sladkor in rdeči preliv. Med mešanjem segrevamo, da zavre. Ods-tavimo in hladimo 2 minuti.

Preliv nalijemo po ohlajeni kremi. Oh-ladimo.
Pekač pokrijemo s prozorno folijo in čez noč položimo v hladilnik.

Sladica
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T
rdinova pot je s svojimi 170 km najdaljša Dolenjska pohodniška pot, ki je prepoznavna z 

markacijo ''T'', ki je v družbi Knafelčeve markacije (rdeč krog z belo piko v sredni).

Pot sem pričel v Novem mestu na Novem trgu pri Hotelu Krka, od koder so me markacije 

vodile preko Prečne na Frato, Sotesko, do najvišje točke Kočevskega Roga – Veliki Rog 

(1100 m), naprej do Baze 20, smučišča Gače, Mirne gore, Smuka nad Semičem, preko Jugorja do 

Trdinovega vrha, ki je s svojimi 1178 m najvišja točka ter do doma pri Gospodični. Pot se seveda 

tu ni končala, temveč me je vodila preko Krvavega kamna do Miklavža ter skozi košenice do 

gozdne ceste, ki vodi na Ravno goro in naprej po grebenu nad dolino Kobile do Japetove košeni-

ce, kjer se pot razcepi na dve smeri. Krajši del poti vodi mimo Pirčevega hriba – Špilarjeve špice 

do Javorovice ter skozi Globoko do Kartuzije Pleterje. Ker pa sem se odločil, da bom pot prehodil 

v celoti, sem nadaljeval po daljšem delu poti, ki me je usmerjala po Jesenovskem jarku do Polo-

ma, mimo Rigla do Orehovca ter do cistercijanskega gradu v Kostanjevici na Krki. Od tu me je pot 

vodila preko Vodenic do Ržišča nazaj na območje občine Šentjernej pri Velikem Banu, kjer so me 

markacije že takoj pred vasjo usmerile proti Malemu Banu, ter nato po cesti naprej do Drče do 

obzidja Kartuzije Pleterje, ki me je spremljal mimo vinogradov, ribnika do vhoda v Kartuzijo. Ker 

ima Trdinova pot tudi svoj žig, sem enega izmed njih pridobil v Kartuziji in nato pot nadaljeval 

preko Stražnika do doline Kobile, kjer sem prečkal potok Kobila ter s krajšim vzponom prispel 

do vasi Mihovo. Pot sem nadaljeval preko ''Kire'' do dvorca Prežek ter naprej do Cerovega Loga, 

preko Ojstrovža do dvorca Vrhovo v Hrastju, mimo Gracarjevega turna, kjer sem se povzpel 

do Tolstega vrha. Pri cerkvi sv. Roka sem se spustil po cesti proti Leskovcu, kjer pot vodi mimo 

Ceroda po zahodni meji občine Šentjernej do Žerjavinskega potoka ter tako zapustil ozemlje 

občine. Pot sem nadaljeval v smeri gradu Otočec ob reki Krki do vasi Otočec, ter nadaljeval 

mimo gradu Stari grad na Trško goro po njenem grebenu preko Golušnika do gradu Hmeljnik, 

od koder me je pot nato vodila nazaj proti izhodišču celotne poti v Novem mestu.

Pot, ki sem jo v družbi prijateljev prehodil v 9. etapah, sem pričel prvo soboto v mesecu juliju, 

ter jo nato nadaljeval, ko mi je omogočal čas, vse do zaključne etape na prvo soboto v praznič-

nem decembru.

Ob tej priložnosti vsem občanom ter občankam Občine Šentjernej, kakor tudi vsem bralcem 

glasila v novem letu 2022 želim veliko varnih, lahkih ter predvsem zdravih korakov ob odkriva-

nju skritih kotičkov domače občine. 

    CIRIL MIKLIČ

TRDINOVA
POT – najdaljša

Dolenjska
pohodniška pot
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PRVI BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V NAMIZNEM 
TENISU V ŠENTJERNEJU

N
amiznoteniški klub Šentjernej je v so-
boto, 18. decembra 2021, v dvorani 
podjetja Kobra Team d. o. o. v Šen-
tjerneju, pod vodstvom predsednika 
NTK Šentjernej Dušana Pezlja, organi-

ziral in uspešno izpeljal prvi božično-novoletni 
turnir v namiznem tenisu za otroke, za ženske 
in moške. Za otroke je bil to prvi turnir, odkar 
od oktobra letos obiskujejo šolo namiznega 
tenisa, opazen pa je velik napredek. Zaradi ko-
ronavirusa je bila udeležba tako pri članih kot 
tudi pri otrocih, nekaj manjša, pa vendar se je 
turnirja udeležilo 8 otrok, 2 deklici in 6 dečkov 
(kadetov – učencev od drugega, pa do sedmega 
razreda OŠ Šentjernej), ter 10 članov in 2 člani-
ci. Vse udeležence je pozdravil Dušan Pezelj, 
predsednik NTK Šentjernej, in zaželel vsem 
lepo športno igro.

REZULTATI:
Deklice: 1. mesto – Karin Vivodinac Blažič, 
2. mesto – Brina Glavan. / Kadeti: 1. mesto – 
Luka Bevec, 2. mesto – Gašper Glavan, 3. mes-
to – Anže Bregar in Nik Bojc, medalji za 5. in 6. 
mesto sta dobila Martin Grubar in Klemen Žur. 
Pokale in medalje za deklice in dečke je pode-
lil predsednik NTK Šentjernej Dušan Pezelj. / 
Članice: 1. mesto – Jožica Hudoklin, 2. mesto 
– Alenka Brežnjak. / Člani: 1. mesto – Dušan Pe-
zelj, 2. mesto – Marjan Kovačič, 3. mesto – Aleš 
Simončič in Grega Kostanjšek, od 5.–8. mesta 
pa so se zvrstili prejemniki medalj Jože Grubar, 
Jože Simončič, Drago Blažič in Uroš Glavan.

Pokale in medalje v ženski in moški konkurenci 
je podelil župan Občine Šentjernej Jože Simon-
čič, sicer tudi udeleženec tega turnirja, ki je zelo 
pohvalno ocenil ta turnir. Namiznoteniškemu 
klubu Šentjernej je s strani občine obljubil vso 
podporo pri njihovem nadaljnjem delu. Vsem 
udeležencem turnirja, pa je zaželel lepe božič-
ne praznike in srečno novo leto 2022. 

    MARJAN KOVAČIČ

Zmagovalka pri članicah je postala Jožica
Hudoklin, na drugem mestu pa Alenka Brežnjak,

v družbi župana Jožeta Simončiča in Dušana Pezlja. Skupna fotografija moških prejemnikov pokalov in medalj z županom Jožetom Simončičem.

Skupna fotografija udeležencev turnirja.

Karin Vivodinac Blažič, zmagovalka
in drugouvrščena Brina Glavan z 
Dušanom Pezljem.

Luka Bevec, zmagovalec pri kadetih in 
drugouvrščeni Gašper Glavan s trenerjem
Dušanom Pezljem.

Skupna fotografija dečkov in deklic.
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Ob boleči izgubi našega dragega Hanzija Mohoriča, bi se radi zah-
valili vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Naše hva-
ležne misli naj dosežejo vse sodelavce podjetja Revoz, strelce in 
strelke Strelskega društva Gorjanci Novo mesto, člane Območ-
nega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske, sodelav-
ce Vrtca Čebelica Šentjernej, podjetje Iskra PIO d. o. o., Osnovno 
šolo Velika Dolina, Uršine strojnike, gostinsko storitev The CAVE, 
Vidna sporočila Račič, Univerzitetno kliniko Golnik, gospoda Iva 
Kožuha za obisk v bolnišnici, našega gospoda Franceta Urba-
nijo, pevce za lepo odpete pesmi slovesa, gospoda kaplana za 
opravljen obred, Cvetličarno Neža, pogrebno službo Blatnik ter 
vse naše sorodnike, sosede, prijatelje in znance. Iskrena hvala 
vsem imenovanim in neimenovnim posameznikom.

Vsi njegovi

Ne stojte na mojem grobu in ne jokajte.
Ni me tu. Ne spim.
Sem tisoč vetrov, ki pihajo.
Sem morje, ki buči.
Sem diamantni lesk snega.
Sem sončni žarek na zrelem žitu.
Sem jesenski dež.
Ko se zbudiš v jutranji tihoti,
sem uren, dvigajoč polet ptic,
krožečih v zraku, njih vesel ščebet.
Sem zvezde, ki sijejo v noči.
Ne stojte na mojem grobu in ne jokajte.
Ni me tu. Ne spim.

ZAHVALA
PREGOVORI ZA DECEMBER

Zelen božič, bela velika noč. / Ako prve-
ga dne v adventu na Barbaro je mraz, 
trajal bo ves zimski čas. / Jasno in svetlo 
na sveti večer, dobre letine je dost, če pa 
je oblačno in temno, žita ne bo. / Grudna 
mraz in sneg, žita dosti vse povprek. / Če 
na božič dežuje, prihodnje leto močo oz-
nanjuje. / Svetal božič bo dal jeseni poln 
kozarec. / Kolikor ivja se o božič na vejah 
blesti, toliko sadja prihodnje leto zori. 

ZMAGA 
NA CARSOLINA 

CROSSU V TRSTU

K
lara Lukan je v nedeljo, 21. 11. 2021, 
nastopila na tekmovanju v krosu, ki je 
bilo v Trstu. Slavila je drugo zaporedno 
zmago na Carsolina Crossu. V absolu-
tni kategoriji na 7 kilometrski razdalji 

je premagala vse tekmice. Prva zasledovalka je 
bila Martina Merlo, tretje mesto pa je dosegla 
Veronicah Njeri Maina. 

  TOMAŽ LUKAN

    ARHIV KLARE LUKAN

V prejšnji številki glasila smo vas spra-
ševali, kateri objekt je na objavljeni fo-

tografiji. Za pravilen odgovor, 
da je na fotografiji objekt, 

ki ga ima Društvo vino-
gradnikov Šentjernej 
v upravljanju na Do-
lenji Brezovici, se 
zahvaljujemo ANICI 
SELAK iz Šentjer-
neja. Nagrajenka 

bo po pošti prejela 
Turistično kolesarski 

vodnik. TOKRAT VAS 
SPRAŠUJEMO, KAJ JE NA 

POSNETI FOTOGRAFIJI. Vaše 
odgovore pričakujemo do srede, 16. 
februarja 2022, na naslovu: Uredniški 
odbor Šentjernejskega glasila, Občina 
Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjer-
nej@siol.net. 

KLARA LUKAN EVROPSKA 
PODPRVAKINJA V KROSU MED 

MLAJŠIMI ČLANICAMI V DUBLINU

A
tletinja Klara Lukan je osvojila srebrno 
medaljo med mlajšimi članicami na 
evropskem prvenstvu v krosu v Dubli-
nu na Irskem. Za zmagovalko, Italijan-
ko Nadio Battocletti, je zaostala štiri 

sekunde. Bron je osvojila Portugalka Mariana 
Machado. Klara je po nastopu povedala: "Na 
tekmo sem šla zato, da osvojim medaljo. To mi 
je uspelo in sem izjemno zadovoljna. Do konca 
sem iztisnila moči iz sebe in na sami ciljni črti 
ugnala tudi Portugalko. Od starta do cilja sem 
tekla odločno in pogumno. V vodilni skupini sem 
bila ves čas in sem imela tekmice pod kontro-
lo. Osredotočena sem bila ves čas teka. Nekaj 
odsekov je bilo izjemno vlažnih in taktično se je 
bilo treba lotiti tega dela, da ne bi izgubljala ve-
liko energije v blatu. Bili pa so super vremenski 
pogoji, okrog 13 stopinj Celzija, proga pa veči-
noma ravninska." 

  TOMAŽ LUKAN

    PETER KASTELIC / AZS



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna



Želimo vam vesele praznike, v prihajajočem letu veliko
veselja, sreče in zdravja – za dober vid pa bomo

z veseljem poskrbeli mi.

Kotarjeva cesta 8a, 8310 Šentjernej
Telefon: 05 99 314 77 / Mobitel: 040 55 20 10
E-pošta: optika.optris@siol.net / www.optikaoptris.si 

PRIČAKUJEMO VAS:
od ponedeljka do petka 8.30-18.00
in soboto  8.30-12.00

Naj bo leto, ki prihaja,
prijaznejše in uspešnejše

od iztekajočega se leta
ter naj vam prinese

obilo zdravja in sreče.
Lepe praznike in

srečno novo leto 2022!
OO SD Šentjernej

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

V E S E L  B O Ž I Č  I N  S R E Č N O  N O V O  L E T O  2 0 2 2 !

Spoštovani,
v letu 2021 je bilo veliko pričakovanj.
Večina se jih je uresničila, na uresničenje
nekaterih pa bomo morali še malo počakati.
Z optimizmom in z veliko pozitivne energije
vstopimo v novo leto 2022, v katerem 
Vam želimo obilo zdravja, poslovnih 
uspehov in osebne sreče.

Želimo vam lepe božične praznike 
in srečno novo leto!
OO SLS Šentjernej

Vesele božične praznike.
Želimo, da bi se Vam in Vašim 
najdražjim uresničila mnoga 
pričakovanja.

Radostno pojdimo naproti
novemu letu 2022.

Lista skupaj za prihODNOSt

Naj vam prihajajoči
božično-novoletni prazniki
prinesejo veliko veselja in

doživetih športnih aktivnosti. 
Naj vas novo leto obdari s

srečo, zdravjem ter zadovoljstvom.

Srečno 2022!
Lista Mladi za aktivni Šentjernej

Vsem občankam in
občanom želimo

lepe praznike in srečno
ter zdravo novo leto.

Na zdravje s
Penino Slovenec.

NOVI NOVI 
RENAULT EXSPRESS VANRENAULT EXSPRESS VAN

Vesele praznike in srecno 2022
AVTOCENTER KRAŠNA 
Škocjan d.o.o.
Škocjan 22, 8275 Škocjan
Tel: 041/652-802, 031/799-668



Bučarjeva cesta 9, 8310 Šentjernej / Telefon: 07 30 82 360 / Mobitel: 041 745 860
www.vulkanizerstvo-kovacic.si

VULKANIZERSTVO 

KOVAČIČ

Vesel in srečen naj bo božič,
leto 2022 naj Vam prinese

mir in blagostanje,
srečo in zdravje ter uspehe

na vseh področjih.

Želimo Vam
varno, zdravo in uspešno
leto 2022.

Pokličite LERO Lešnjak d. o. o.
in storili boste prvi
korak v varnost.

T: 07 30 81 551
www.lerolesnjak.si

Cenjeni Šentjernejčani,
drage Šentjernejčanke!

Preživite mirne in prijetne praznične dni. 

V prihajajočem letu vam želimo obilo zdravja in 
mnogo tistih sreč, ki bogatijo naša življenja in 

prinašajo vanje pravo vrednost.

Vesel božič in srečno novo leto 2022!

OO DESUS Šentjernej



Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave;
da tri reči, po katerih v življenju najbolj 
hrepenimo  – srečo, svobodo in duševni mir – 
vedno pridobimo tako, da jih podarimo 
nekomu drugemu.

V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi. 

Naj bo leto 2022 čim bolj zdravo, 
poživljajoče, srečno, povezovalno 
in uspešno za vse nas.

Spoštovane 
občanke, občani, 

zaposleni 
in poslovni 
partnerji,

Miren božič 
in srečno novo 

leto 2022!
 

želimo vam 
zdravje, veselje 
in srečo v teh 

prazničnih 
dneh.



Novoletne zaobljube
• bolj bom skrbel/a za svoje zdravje
• čim več stvari bom ponovno uporabil/a
• odpadke bom pravilno ločeval/a
• obiskoval/a bom prireditve v kulturnem centru
• večkrat bom šel/šla na Šentjernejski sejem
• pomagal/a bom drugim
• 
• 
   (dopišite še kakšno zaobljubo)

V Javnem podjetju Ekološka družba Šentjernej 
vam želimo, da bi se vas novoletne zaobljube 
držale celo leto. Tako boste največ naredili 

za sebe in svoje bližnje, ob tem pa boste 

pripomogli k boljšemu jutri vseh nas!

Srečno, zdravo in uspešno 2022!
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Uredniški odbor se zahvaljuje Matjažu Hladniku iz Solkana za sodelovanje in brezplačno sestavljanje križanke za Šentjernejsko glasilo.

V božičnih praznikih,
ki prihajajo, odkrijmo mir,
toplino, ljubezen in solidarnost.
Želimo vam, da jih preživite
zdravi in v krogu najdražjih.
V novem letu pa vam želimo
veliko poguma in moči za
dobra dejanja in odločitve.

LISTA ZA CELOSTNI RAZVOJ
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Spoštovani občanke in občani,

ko prižgemo vse adventne svečke, se rodi Vsemogočni, Luč Sveta. 
Naj vas božič obdari s toplino ljubezni, notranjim mirom in novim 
upanjem.

Leto, ki se poslavlja, nas je zaznamovalo s težko preizkušnjo 
koronavirusa. Bodimo v mislih z vsemi, ki so ali še trpijo zaradi
te krute bolezni, predvsem pa z odgovornimi dejanji in
solidarnostjo pokažimo, da nam je mar zanje. Še posebej se 
spomnimo na naše predano zdravstveno osebje. V letu 2022 vam 
zato želimo predvsem zdravja in še enkrat zdravja.

Dan samostojnosti in enotnosti praznujte ponosno. Slovenija si to 
zasluži!

Srečno 2022!
Anja Bah Žibert, Vinko Stopar,
vaša poslanka predsednik 

OO SDS Šentjernej



Ko človeka žene strast, da bi bil čim boljši,
najde tudi način, kako preseči ovire, ki mu stojijo na 

poti.

Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne in sreča brezmejna.

ŽELIMO VAM

IN SREČNO 2022

www.avtokrka.si

SREČNO 2022.
Želimo vam lepe praznike in

Naj vas prihajajoče leto popelje bližje vašim sanjam.
 


