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Spoštovani občani, cenjene občanke,

velika noč je praznik veselja,
upanja in življenja.
Naj nas velikonočni prazniki
povežejo v medsebojnem dialogu
ter napolnijo z mirom,
potrpežljivostjo in
pogumom.

župan Jože Simončič
s sodelavci 

»V loki za reko je taka pomlad:
deklica šla je cvetja brat,
komaj do veje dvigne roko,
že se ji prsti vsi razcveto.« (O. Ž.)

Cenjene bralke
in cenjeni bralci,

spomladanski meseci prinašajo toplejše in daljše dni. Spo-
mladanska opravila in prebujanje narave nas zvabita na 
svež zrak. Zagotovo se med sprehodi naši pogledi ustavijo na 
pisanih spomladanskih cvetlicah, ki kot na modni brvi raz-
kazujejo svoje preobleke. Ubrano petje ptic, ki prepevajo spo-
mladanske napeve, pa je pravi balzam za poslušalčeva ušesa. 
Najdite trenutke zase in za svoje bližnje ter v njih preprosto 
uživajte.

V imenu Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila vsem 
bralkam in bralcem želim prijetne pomladne dni in mirne ve-
likonočne praznike.

Prijetno branje.

Sabina Jordan Kovačič, odgovorna urednica

Brezplačni prevozi za starejše v 
Šentjerneju – PROSTOFER

Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 najmanj 3 dni pred želje-
nim prevozom. V komunikacijskem centru bodo zabeležili vaše po-
datke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti pro-
stovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega 
se opravi prevoz. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov 
vsak delovnik med 8. in 18. uro. Vozniki prostovoljci bodo prevoze 
opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se 
lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

080 10 10
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov 

vsak delovnik med 8. in 18. uro. 



Občina Šentjernej objavlja na podlagi 13. člena Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2021)

JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRAD 
IN PRIZNANJ OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2022

I.
V skladu z odlokom občina podeljuje naslednje nagrade in priznanja:
• NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ
• NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ
• SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA
• PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠENTJERNEJ

NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ podeljuje občinski svet občanom Občine Šentjernej, drugim državljanom Republike Slove-
nije, lahko pa tudi državljanom tujih držav, ki so z vizionarstvom in izjemnim delovanjem ter stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti, 
umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ter drugih dejavnosti prispevali in s svojim delom opravili eno ali več naslednjih del:
• zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Šentjernej,
• prispevali k blaginji občanov Občine Šentjernej,
• prispevali k utrjevanju demokracije in človekovih pravic,
• prispevali k razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti,
• izkazali zavzetost za blaginjo, pravičnost vseh in za prepoznavnost Občine Šentjernej v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru.
Občinski svet lahko letno podeli največ en naziv častni občan Občine Šentjernej.
Občinski svet lahko odloči, da se naziv častni občan za posamezno koledarsko leto ne podeli.
NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za po-
membnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, vzgojno- izobraževalnem, literarnem, naravovarstve-
nem in humanitarnem področju. Podeli se lahko največ eno nagrado na leto.
SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA se podeljuje organizacijam za vsakih deset let delovanja. Spominska plaketa Šentjerneja je patiniran 
kovinski odlitek grba Občine Šentjernej.
PRIZNANJE ŽUPANA Občine Šentjernej se lahko podeli posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za enkratne izjemne uspehe na ka-
teremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost Občine Šentjernej, oziroma za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, pogum, 
človekoljubnost ipd.
Priznanje predstavlja posebna listina.
Župan s sklepom samostojno odloča o podelitvi priznanja župana Občine Šentjernej.

II.
Predlagatelj kandidatov za prejemnike nagrad in priznanj je lahko vsaka fizična oseba z bivališčem oziroma pravna oseba s sedežem v občini 
Šentjernej.

III.
Predlog za podelitev nagrade in priznanja (Priloga 1) mora vsebovati naslednje podatke:
• ime in priimek oziroma naziv ter zakonitega zastopnika, točen naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, telefonsko številko in elektronski 

naslov predlagatelja, 
• podatke o kandidatu za nagrado oziroma priznanje (ime in priimek, rojstni podatki, točen naslov stalnega prebivališča, telefonska številka 

in elektronski naslov kandidata oziroma polni naziv in podatki o zakonitem zastopniku, sedež, telefonsko številko in elektronski naslov 
podjetja, zavoda, organizacije ali društva), 

• navedbo vrste priznanja oziroma nagrade,
• podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo (obrazložitev, priloge, dokazila itd.).
Predlogu za podelitev nagrade in priznanja Občine Šentjernej je potrebno priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje kandidata h kandi-
daturi za dodelitev nagrade ali priznanja Občine Šentjernej (Priloga 2).
Predloge s podatki, obrazložitvijo in soglasjem kandidata predlagatelji posredujejo na naslov: Občina Šentjernej, Komisija za nagra-
de in priznanja, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej v zaprti ovojnici, z oznako "JAVNI RAZPIS – NAGRADE IN PRIZNANJA 2022", in si-
cer do vključno 13. maja 2022. Celotno besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani občine: www.sentjernej.si

IV.
Predloge za podelitev nagrad in priznanj bo obravnavala Komisija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej, ki bo obravnavala le tiste pre-
dloge, ki bodo podani v razpisanem roku.
Komisija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej bo pripravila predlog za odločanje na Občinskem svetu Občine Šentjernej. Nagrade in pri-
znanja bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej v počastitev občinskega praznika, ki bo v mesecu avgustu 2022.

Predsednica Komisije za nagrade in priznanja Marjetka Rangus, l.r. 
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NADALJEVANJE
GRADBENIH DEL V

DOLENJI STARI VASI

V Dolenji Stari vasi se izvaja gradnja 
fekalne kanalizacije in črpališča za fe-
kalne vode. Vrednost del je približno 
95.000 evrov, dela izvaja Zelkom d. o. 
o. iz Brežic. 

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ

V četrtek, 24. marca 2022, se je 
Občina Šentjernej v sodelova-
nju z Območnim združenjem 
Rdečega križa Novo mesto zah-
valila krvodajalcem jubilantom, 

ki so v lanskem letu prejeli priznanje za 
jubilejno darovanje krvi, saj nam takrat 
srečanja zaradi epidemije ni uspelo or-
ganizirati. Krvodajalce sta nagovorila po-
džupan Andrej Mikec, ki se jim je zahvalil 
in zaželel, da ostanejo zdravi in še naprej 
redno darujejo kri, in predsednica KORK 
Šentjernej Milena Drnovšek, ki je daro-
valcem prenesla zahvalo v imenu paci-
entov, s katerimi se srečuje pri svojem 
delu v bolnišnici. Srečanja se je udeležilo 
11 krvodajalcev in dve krvodajalki, ki so 
obujali spomine, kako se začeli z darova-
njem krvi, kje in kolikokrat so jo darovali. 
Izpostavilo se je zavedanje, kako je po-
membna kri za človeka, ko jo potrebuje.
Naslednja krvodajalska akcija bo v Šen-
tjerneju 7. junija 2022. 

ZAHVALA
KRVODAJALCEM

    OZRK NOVO MESTO

DATUM KRAJ URA LOKACIJA
Četrtek, 31. 3. 2022 Orehovica 8.00–16.00 Gasilni dom

Petek, 1. 4. 2022 Šentjernej 8.00–17.00 Vulkanizerstvo Kovačič
Sobota, 2. 4. 2022 Gor. Vrhpolje 8.00–12.00 Gasilni dom

Ponedeljek, 4. 4. 2022 Podgrad 8.00–12.00 Gasilni dom
Ponedeljek, 4. 4. 2022 Jurna vas 14.00–17.00 Mizarstvo Tršinar

Torek, 5. 4. 2022 Brusnice 8.00– 12.00 Gostilna Hudoklin
Torek, 5. 4. 2022 Veliki Slatnik 14.00–16.30 Gostilnica Slatnik
Sreda, 6. 4. 2022 Stopiče 10.00–16.00 Gasilni dom

četrtek, 7. 4. 2022 Gabrje 8.00–10.00 Gostilna Hudoklin
četrtek, 7. 4. 2022 Dolž 12.00–16.00 Center Može

AMZS – TRAKTORJI 2022
Tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov bomo opravljali po naslednjem razpo-
redu: 

Obveščamo vas, da je obvezna oprema za traktorje, traktorske prikolice in traktorske vlečene 
priključke poleg varnostnega trikotnika, trikotnika za počasna vozila in prve pomoči še podlož-
na zagozda. 

Zbiranje finančnih 
sredstev za 
UKRAJINO
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OBVESTILO:
Najemniki grobnih

polj – VRAČILO POGODB
Vsi najemniki grobnih polj ste v marcu 
prejeli nove pogodbe, saj je upravlja-
nje pokopališč prevzelo podjetje JP 
EDŠ, d. o. o. Šentjernej. Prosimo, da 
tisti, ki pogodbe še niste vrnili in/ali 
sporočili morebitne spremembe, to 
naredite NEMUDOMA. V nasprotnem 
primeru smo primorani ravnati v skla-
du s Pravilnikom o pokopališkem redu. 

JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej V

se nas je pretresla vest o vojni v 
Ukrajini in vnovič se izkazujemo kot 
solidarni državljani. Pomoč prihaja 
iz vseh strani, vendar je prav, da iz-
beremo organizacije, ki so zaupanja 

vredne. V Sloveniji že poteka zbiranje finanč-
nih prispevkov, ki jih lahko posamezniki in 
poslovni subjekti nakažete na že javno obja-
vljene namenske transakcijske račune. Taka 
računa sta odprta pri:
 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Mirje 19, 1000 Ljubljana / TRR: SI56 0310 
0111 1122 296 / Sklic: SI00 96889 / BIC BAN-
KE: SKBASI2X / Koda namena: CHAR
SLOVENSKA KARITAS
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana / TRR: SI56 
0214 0001 5556 761 / Sklic: SI00 870 / Koda 
namena: Pomoč Ukrajini.

 
Če ste pripravljeni prispevati finančna 
sredstva, se lahko odločite za enega izmed 
navedenih. Prebivalci Ukrajine so se znašli 
v veliki stiski in potrebujejo našo pomoč. 
Verjamemo, da bo naša skupnost, tako kot 
že večkrat doslej, znala stopiti skupaj in po-
kazala solidarnost. Vsem občanom in prosto-
voljcem se zahvaljujemo za vso pomoč. 
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78 LET TRAGEDIJE NA JAVOROVICI

L
etos, 16. marca, je minilo 78 let od tra-
gedije IV. bataljona Cankarjeve brigade 
v gorjanski vasici Javorovica nad Šen-
tjernejem. Navzoče je v uvodnem govo-
ru pozdravil predsednik ZB za vrednote 

NOB Šentjernej Matjaž Zagorc.
Tudi letos je spominska prireditev zaradi ne-
gotove epidemiološke slike potekala v okrnje-
ni obliki in v prisotnosti omejenega števila lju-
di. Slovesnosti v spomin padlim domoljubom 
so se med drugimi udeležili tudi župan Občine 
Šentjernej gospod Jože Simončič, predsedni-
ca stranke SD ga. Tanja Fajon in članica SAB 
gospa Angelika Mlinar, ki so v spomin in v čast 
padlim položili cvetje in v svojih nagovorih 
poudarili pomen NOB ter danes prepotrebno 
sodelovanje. Žrtvam tragedije so se s pola-
ganjem cvetja poklonili številni predstavniki 
organizacij ZB za vrednote NOB iz Dolenjske, 
Bele krajine, Posavja, Zasavja in člani Prvega 
dolenjskega spominskega bataljona, ZB za 
vrednote NOB Šentjernej pa je sredstva name-
njena cvetju namenila ukrajinskim beguncem 
v Republiki Sloveniji. Slovesnosti so se ude-
ležili tudi predstavniki Policijskega veteran-
skega društva Sever in Združenja slovenskih 
častnikov.
Ob tej priložnosti se ZB za vrednote NOB Šen-

  ANDREJ ŠTEMBERGER, član ZB za
            vrednote NOB Šentjernej

    ANITA PETRIČ

tjernej zahvaljuje vsem,  ki so kakorkoli so-
delovali pri organizaciji in izvedbi spominske 
slovesnosti (Občina Šentjernej, Skupnost bri-
gade Ivana Cankarja, Skupnost borcev Gorjan-
skega bataljona, članom Prvega dolenjskega 

spominskega bataljona). Posebna zahvala pa 
Občini Šentjernej in županu g. Jožetu Simon-
čiču za pogostitev delegacij. V enaki meri pa se 
zahvaljujemo vsem, ki so se poklonili spominu 
padlim za svobodo. 



V četrtek, 24. marca 2022, je v Šentjer-
neju potekalo slovesno odprtje Šen-
tjernejske učne poti, projekta, ki je so-
financiran s strani Republike Slovenije 
in Evropske unije iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj. Občina Šentjernej je s par-
tnerji Osnovno šolo Šentjernej, Vrtcem Čebe-
lica Šentjernej, Društvom čebelarjev Šentjer-
nej in Kmetijsko trgovino Cerjak, Cerjak Brod 
Polona s. p. s projektom »Šentjernejska učna 
pot« kandidirala na 4. Javnem pozivu za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kalnega razvoja LAS DBK 2014–2020. Oktobra 
2020 je z Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanci-
ranju. Naložbo sta financirali Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Dela so se začela maja 2021 
in se zaključila v marcu 2022. Stroški projekta 
vseh partnerjev so znašali 317.187,60 evrov z 
DDV. Občina je prispevala 218.265,47 evrov z 
DDV. Glavni cilj projekta je ohranitev ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov 
v povezavi s kulturno dediščino. V ta namen so 
partnerji projekta v urbanem naselju – Šentjer-
neju, izvedli manjše naložbe v infrastrukturo 
in brez nepotrebnega poseganja v varovano 
naravno in kulturno dediščino približali nara-
vovarstvene in kulturnovarstvene vsebine 
občanom. Projekt zajema obnovo toplarja ter 
vodnjaka, ohranitev starih sort hruške, medo-
vita zelišča in začimbe, grmovnice in drevesa, 
vinsko trto na brajdnikih, igrala Šentjernejsko 
polje, orodja za moč, igrišče Gorjanci, didak-
tično igralo – roža vetrov, Minutnik, učilnico na 
prostem, tablo Krakovski gozd s prikazom zna-
čilnosti mokrišča in ogroženih vrst, E-knjigo – 
interaktivno točko namenjeno obiskovalcem 
in učilnici na prostem, ki opisuje pomen Šen-
tjernejske učne poti ter značilnosti naravne in 
kulturne dediščine Šentjernejske doline.
V kulturnem programu so sodelovali predšol-
ski otroci iz skupine Mavrica in Enci benci iz 

enote Petelinček. V uvodnem nagovoru je v od-
sotnosti župana spregovoril direktor Občinske 
uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin, ki 
je podrobneje predstavil projekt ter se zahvalil 
partnerjem in vsem, ki so načrtovali in ude-
janjili Šentjernejsko učno pot: Podjetje Neap 
d. o. o. v sodelovanju z Boštjanom Koširjem, 
Vesna Hrovat iz Zavoda Otok, predstavniki 
podjetja Kostak d. d., Rok Cvelbar iz podjetja 
Hortikultura Cvelbar, Sandi Tršinar iz podjetja 
Krovstvo, tesarstvo in kleparstvo Tršinar s. p. 
ter predstavniki iz Razvojnega centra NM. Šen-
tjernejska učna pot povzema naravne danosti 
Šentjernejskega polja, Gorjance in Krakovski 
gozd.
Pot bo bogato prispevala k izobraženosti in 
ozaveščanju tako predšolskih kot šolskih ot-
rok. Na dogodku sta zbrane nagovorila tudi 
ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič in ravna-
telj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip.
Zaplesali so učenci iz otroške folklorne sku-
pine Šentlora Osnovne šole Šentjernej pod 

mentorstvom Maje Miklavž Sintič in zaigrali 
mladi glasbeniki iz osnovne šole. Člani Čebe-
larskega društva Šentjernej so imeli podrob-
nejšo predstavitev pri čebelnjaku, kjer so se 
občani lahko seznanili s staro igro klinčkanje 
ter zanimivimi igrami – konjske in petelinje 
dirke. Čebelarji so predhodno poskrbeli tudi 
za zasaditev medovitih rastlin. Partner Kme-
tijska trgovina Cerjak oz. gostilna Pri Jerneju 
je poleg ostalih poskrbela za zaključno po-
gostitev. Trak so prerezali direktor Občinske 
uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin, 
predsednik Društva čebelarjev Šentjernej 
Robert Bratkovič, ravnateljica Vrtca čebelica 
Šentjernej Ana Srpčič, ravnatelj OŠ Šentjernej 
Aljoša Šip in Maja Brod iz Kmetijske trgovine 
Cerjak. Zbrani so se sprehodili po poti, ki bo 
postala pomembna družabna rekreacijska in 
sprehajalna površina, namenjena vsem gene-
racijam. Vsem, ki boste pot uporabljali, želijo 
vsi partnerji doživeto, varno in predvsem po-
učno izkušnjo. 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

ODPRTJE 
ŠENTJERNEJSKE
UČNE POTI
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E-OSKRBA NA DALJAVO ZA VARNO BIVANJE NA 
DOMU JE ODSLEJ BREZPLAČNA

M
inistrstvo za zdravje je na podlagi 
Javnega razpisa za izbor operacije 
»E-oskrba na domu«, ki ga je prip-
ravilo ob podpori Službe Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo 
Telekom Slovenije s konzorcijskim partner-
jem Zvezo društev upokojencev Slovenije. 
Slovenija je sredstva pridobila od Evropske-
ga socialnega sklada in virov REACT-EU, skla-
dno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 
5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 
brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom 
prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev social-
nega servisa, ki starejšim, invalidom in kronič-
nim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj 
varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, 
saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 
centrom oz. zdravstvenim osebjem in organi-
zacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Do brezplačne storitve E-oskrba so upraviče-
ni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del dneva bi-

vajo sami;
• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih 

bolezni spadajo v ranljivo skupino prebival-
stva v primeru zbolevanja za koronavirusno 
boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja prizna-
na invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalidskega 
in pokojninskega zavarovanja prejemajo do-
datek za pomoč in postrežbo;

• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških 
oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za 
padec oziroma so zaradi kognitivnega upa-
da pri demenci izpostavljeni različnim neže-
lenim dogodkom v okolju. 

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center 
na pomoč pokliče 24 ur na dan in vse dni v 
letu, in sicer s preprostim pritiskom na gumb 
varovalnega telefona, ki je nameščen v nje-
govem domu, ali s pritiskom na gumb za klic 
na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno pri 
sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi 
mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima 
prav tako poseben gumb za proženje klica na 
pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno 
zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni 
center. 

Uporaba opreme je zelo enostavna. Uporab-
niki bodo z naročilom storitve brezplačno 
prejeli:
• varovalni telefon z gumbom za klic na po-

moč,
• zapestnico z gumbom za klic na pomoč,
• mobilni detektor gibanja na obesku za klic 

na pomoč,

    TELEKOM SLOVENIJE • SIM kartico z mobilnim paketom, ki omogo-
ča neomejene dohodne in odhodne klice ter 
prenos podatkov za potrebe izvajanja stori-
tve E-oskrba,

• storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in 
vse dni v letu,

• tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Za brezplačno namestitev opreme na dom 
uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije, 
namestitev je enostavna, brez vrtanja in po-
sebnih napeljav. 

Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je kre-
pitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti 
življenja starejšim, bolnim in invalidnim ose-
bam na njihovem domu z uporabo E-oskrbe. 

Zvonko Černač, minister, pristojen za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, ob tem poudar-
ja: »S projektom E-oskrba na domu vzpostavlja-
mo sistem, ki bo omogočal večjo varnost in višjo 
kakovost bivanja v domačem okolju ljudem, ki 
zaradi starosti ali bolezni pri tem potrebujejo 
pomoč. Projekt je del širših prizadevanj za iz-
boljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin, za 
varnejšo starost in večjo vključenost posame-
znikov, ki potrebujejo pomoč. Skrb za šibkejše je 
ena osrednjih nalog vsake odgovorne družbe, je 
etična zahteva in kot taka tudi jasno ogledalo 
družbene zrelosti. Slovenija s tem projektom 
prepoznava priložnosti digitalizacije in stopa 
na pot moderne, dostopne družbe s čutom za 
soljudi. Je tudi korak na poti k uveljavitvi zako-
na o dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno sprejet 
decembra lani«.

Dr. Alenka Forte, državna sekretarka na Mini-
strstvu za zdravje, pa pravi, da bodo »storitve 
e-oskrbe znatno pripomogle h boljši kakovosti 
in varnosti bivanja starejših. S tem jim bo omo-
gočeno, da bodo dlje ostali v svojih domačih 
okoljih. Zato smo še posebej zadovoljni, da 
se v bližnji prihodnosti začne izvajati projekt 
»E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na ce-
lotnem območju Slovenije in bo v času trajanja 
omogočil prejemanje storitve številnim upravi-
čencem.«

»Sodobne tehnologije poenostavljajo življenja 
in omogočajo tudi razvoj rešitev, ki zagotavljajo 
večjo varnost, kakovost življenja ter ohranjanje 
zdravja. S staranjem prebivalstva, ki je značilno 
za vse razvite države, se potrebe po dolgotrajni 
oskrbi starejših na domu povečujejo, rešitev na 
tej poti pa predstavlja storitev E-oskrba. Veseli 
me, da je vlada s pristojnimi ministrstvi prisluh-
nila predlogu Strateškega sveta za digitalizaci-



Odstranite veje dreves, ~e so v bli`ini stavbe, 
zra~nikov in dimnikov. Redno ~istite streho in 
`lebove. Dostopi do stavbe naj bodo prosti in dovolj 
{iroki za gasilce in druge re{evalne slu`be.

Vse gorljive snovi (drva, gradbeni material itd.) 
skladi{~ite v varni razdalji od stavbe. Okolica 
rezervoarja za gorivo naj ne bo pora{~ena. Na vrtno 
pipo naj bo priklju~ena cev za zalivanje vrta.

Poskrbite tudi, da:

• je v bli`ini voda, gasilnik in orodje za ga{enje 
(lopata, grablje itd.);

• ne kurite v dneh, ko je razgla{ena po`arna ogro`enost 
naravnega okolja;

• ne kurite v suhih in vetrovnih dneh;

• v ogenj ne me~ete praznih doz, ker lahko eksplodirajo 
in raz{irijo po`ar zunaj urejenega kuri{~a.

^e kurite na prostem, poskrbite, da je kuri{~e 
zavarovano in nadzorovano. Okolica kuri{~a mora 
biti o~i{~ena vseh gorljivih snovi.

Po kon~anem kurjenju skrbno pogasite ogenj 
in `erjavico.

Kaj storiti,  da po`ara ne bo?
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jo in brezplačno oskrbo na daljavo zagotovila 
starejšim, ki bivajo sami, invalidom in ostalim 
posameznikom, ki pri samostojnejšem bivanju 
v svojem domačem okolju potrebujejo podporo. 
Pomembno je tudi, da sledimo konceptu hitre 
implementacije že razvitih in preskušenih reši-
tev, ki pa so zasnovane na naprednih tehnolo-
ških konceptih. Telekom Slovenije čuti zavezo, 
da pri tem tvorno sodeluje – z znanjem, izkuš-
njami, naprednostjo in zanesljivostjo. Cilj je, da 
skupaj s pristojnimi ministrstvi Slovenijo posta-
vimo ob bok ali na čelo digitalno najrazvitejših 
držav,« poudarja dr. Mitja Štular, član uprave 
Telekoma Slovenije. 

»V Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami 
Evropske unije močno zaostajamo pri oskrbi 
starejših v domačem okolju, saj so starejši na 
svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami 
sebi. Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih 
sredstev E-oskrbo, ki je v razvitih državah že 
sestavni del socialnega varstva starejših, zago-
tovila brezplačno in da tudi v Sloveniji končno 
delamo pomembne korake v smeri zagotavlja-
nja varnosti starejših, ki bivajo sami. V ZDUS 
poznamo potrebe starejših in jih bomo v največ-
ji možni meri informirali o pomenu in možnosti 
koriščenja E-oskrbe, bo pa pri tem potrebna 
tudi celovita nacionalna kampanja ozavešča-

nja o storitvi, v kateri si želim, da bi sodelovalo 
tudi ministrstvo za zdravje. Prav tako pa apeli-
ram, da že sedaj razmišljamo tudi o zagotovitvi 
sredstev za podaljšanje možnosti koriščenja 
brezplačne storitve do uveljavitve Zakona o 
dolgotrajni oskrb,« pravi Janez Sušnik, predse-
dnik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Zainteresirani za naročilo brezplačne stori-
tve E-oskrba lahko pokličejo na brezplačno 
številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na 
eoskrba@telekom.si, vse informacije so na 
voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slo-
venije. 



pustni torek
Obisk predstavnikov Etnološkega društva Prforcenhaus

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

    TANJA JAKŠE GAZVODA

N
a pustni torek so našo občinsko 
upravo obiskali predstavniki Etnolo-
škega društva Prforcenhaus iz sosed-
nje občine Kostanjevica na Krki. Niso 

sopotnik Boštjan Punčuh. Naš župan s so-
delavci je etnološko društvo toplo sprejel 
s penino. Po slovesu so pustne aktivnosti 
nadaljevali v svojem kraju s tradicionalnim 
torkovim gonjenjem medveda, oranjem in 
sejanjem ter v sredo s pogrebom kurenta in 
veselo sedmino. 

sicer imeli namena prevzeti občinske oblasti, 
saj le-to vsakoletno prevzamejo v domači ob-
čini, pač pa so prišli pozdravit letošnjo prvo 
damo Andrejo Lisec, ki je del našega kolektiva. 
Prejšnji večer je bil namreč na njihovem ob-
čnem zboru na najbolj demokratičen način, 
torej s prisilo, za predsednika izvoljen njen 
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N
ovomeški simfonični orkester deluje 
v okviru Glasbene šole Marjana Kozi-
ne Novo mesto. Že vse od leta 2010 z 
enim koncertom gostuje v Šentjerne-
ju. V njem igra kar nekaj Šentjernejča-

nov, zato jih še z večjim veseljem gostimo v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja.
Orkester, ki šteje blizu 90 članov, je bil ustano-
vljen pred 33. leti, jedro orkestra pa sestavljajo 
sedanji in nekdanji učitelji in učenci novome-
ške glasbene šole. Njihov program vsebuje 
skladbe domačih in tujih avtorjev. Letos nas 
bodo razvajali z delom baleta Rodeo Aarona 
Coplanda, podali se bodo v špansko Granado, 
ki jo opeva Agustin Lara in se nato nekaj časa 
mudili v svetu muzikalov Miss Saigon ter Les 
Miserables. Izvedli bodo tudi skladbo Jožeta 

Privška Ob reki. V delu koncerta se jim bo pri-
družila odlična pevka mlajše generacije Eva 
Boto. Orkestru dirigira Miro Saje, program bo 
povezovala Neža Cerinšek.
Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra 
je priložnost, da v živo vidite in slišite zven 
skoraj stotih instrumentov v maniri najboljših 
komponistov. Glasba in občutja, ki jih simfo-
nični orkester pričara, so nekaj najlepšega,  
kar se v glasbi lahko doživi.
Vljudno vabljeni na koncert Novomeškega 
simfoničnega orkestra v četrtek, 31. marca, 
ob 19.00. Vstopnice za koncert so na voljo na 
blagajni kulturnega centra. Cena vstopnice 
je 5 evrov, za osnovnošolce pa vstopnine ni 
(prevzamejo brezplačne vstopnice).
Opomba: obiskovalci, ki imate že vstopnice 
za ta koncert, ki je bil v januarju odpovedan, 
ne potrebujete menjave – vstopnice vam še 
veljajo. 

TRADICIONALNI KONCERT 
NOVOMEŠKEGA SIMFONIČNEGA 

ORKESTRA
  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    ARHIV KCPT



Š entjernejsko polje je bilo že od nekdaj znano po glini in lončarjenju. V okoliških vaseh pa je bilo kar 
nekaj mojstrov, ki so na vretenih oblikovali glino. Eden izmed njih je bil tudi ded SILVIJE GORŠIN, 
ki kot edina v naši dolini še ohranja to staro obrt.

Silvija, izhajate iz lončarske družine. 
Kam segajo vaše lončarske korenine?
Lončar je bil že moj dedek. Bil je mojster stare-
ga kova. Na lončarskem kolovratu je izdeloval 
vsakovrstno posodo in jo žgal v kot sobi veliki 
peči ter jo kuril z drvi. Veliko znanja pa je pre-
nesel tudi na mojega očeta, ki ima občutek za 
delo z glino še danes.

Kdaj in kako je oblikovanje gline postalo 
del vašega življenja? Kaj vas je pri glini 
najbolj pritegnilo?
Že pred leti sem se odločila, da hitenje in ne-
prestan stres ne bosta več del mojega vsakda-
na, zato sem tudi zaradi spleta okoliščin, takra-
tno delo in svojo takratno službo zamenjala za 
veliko bolj umirjeno in ustvarjalno. Vrnila sem 
se h koreninam svoje družine, saj sem čutila, 

da sem tukaj lahko pristna in kreativna. Kot 
samouk sem začela izdelovati in prodajati iz-
delke iz gline, kar z veseljem počnem še danes. 

Kaj vam kot lončarki predstavlja delo z 
glino?
Delo z glino je vedno izziv, ker je glina živa. 
Ko je glina še mehka, jo oblikuješ, potem jo 
spremljaš skozi cel proces sušenja, saj se za-
radi nehomogenosti materiala in okolice suši 
neenakomerno in se zaradi tega rada zvije na 
vse mogoče načine. Ko se posuši, je treba z 
njo ravnati zelo pazljivo, saj je tako krhka, da 
se lahko včasih razpade že v rokah. Potem se 
jo speče na visoki temperaturi. Glina postane 
zelo trdna, hkrati pa se zopet malenkost skrči. 
Da bi bil izdelek takšen kot si ga želim, je pot-
rebno veliko dela in potrpežljivosti. Je skoraj 
kot nekakšen ples, v katerem se vrtiš okoli 
vsega, kar proces ustvarjanja od tebe potre-
buje. To mi predstavlja izziv in prostor za mojo 
kreativnost. 

ROKODELKA IZ
ŠENTJERNEJSKEGA POLJA

Predstavljamo rokodelsko delavnico 
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV DRUŽINE GORŠIN &
           BERNARDKA RUPNIK

Od kod vam lončarsko znanje in veščine? 
Vam ga je podajal vaš oče ali ste obisko-
vala kakšne tečaje?
Osnovne napotke sem dobila od očeta, sem 
pa skozi vsa ta leta nabirala znanje na tečajih, 
na spletu, v knjigah … Pri delu z glino in roko-
delstvu nikoli ne veš vsega, zato se skušam ves 
čas izobraževati, spremljati nove trende, modo 
in nove metode dela. Tudi trenutno sem prija-
vljena na tečaj, kjer spoznavam nove gline, ka-
menine, porcelan, glazure in podobno.

Končni izdelek je v celoti delo vaših rok, 
torej od oblikovanja do končnega prema-
za. Kako bi opisali svoj odnos do gline, 
žganja, kakšnega izdelka, ki se morda ne 
posreči … Kako je biti lončarka?
Mnogokrat slišim, da imam kot lončarka idilič-
no življenje, češ da se zjutraj zbudim umirim in 
začnem prosto ustvarjati, do konca delavnika. 
Biti lončarka je res lepo, vendar moje delo na 
obsega samo mir in harmonijo. Kot vsako pod-



jetje, gre tudi naše čez vsa področja poslova-
nja. Ko izdelek naredimo v delavnici in je čisto 
končan, se druga polovica dela šele začne – ta 
izdelek je treba prodati. Takrat se prelevim v 
prodajalca, oglaševalca in tudi prevoznika, saj 
je potrebno narejene izdelke dostaviti na pri-
mer v Bohinj, Ljubljano in Piran. Čudovito je vi-
deti navdušenje ljudi, ki z veseljem kupijo tvoje 
izdelke ali pa celo nosijo tvoj nakit za kakšne 
svečane dogodke v svojem življenju. 
Tudi v delavnici ni vedno vse idilično. Težko je, 
ko ti izdelek, v katerega si vložil cel delavnik, 
poči pri drugem žganju. Težko je, ko imaš pol-
no delavnico izdelkov, pa stvari ne gredo. Tež-
ko je, ko vidiš, da se smernice in trendi posode 
in nakita mesečno spreminjajo, sam pa eno-
stavno ne dohitevaš. Do lončarstva imam zato 
podoben odnos kot do ostalih stvari v življenju 
– trudim se, da dobre plati pretehtajo težke. 

Bi lahko rekli, da imate slog, po katerem 
so vaši izdelki prepoznavni?
Največji preskok, ki sem ga naredila, od iz-
delkov mojih prednikov je ta, da sem večino 
izdelkov preselila iz tradicionalne rjave gline 
na belo. Želim si, da bi moj slog bil živahen in 
hkrati uglajen, kar ponavadi dosežem z odtisi 
čipke na glino ali pa z zlatimi vzorci in motivi. 

Kaj vse nastaja izpod vaših rok? Od kje 
vam ideje za vse te izdelke? Mogoče tudi 
iz tradicije?
V delavnici izdelujemo veliko vrst izdelkov, od 
petelinov in vrčev do sodobnejše posode, kot 
so različne sklede, pladnji, skodelice, dekora-
tivne posode in nakit. Izdelki so mešanica moje 
kreativnosti z idejami, ki jih dobim skozi moj 
vsakdan. Včasih srečam kaj lepega v naravi, 
včasih v čajnici, drugič na spletu. Moj cilj je, da 
bi bila pozorna na vse kar pritegne mojo pozor-
nost, te oblike in koncepte pa skozi svoje roke 
združim in interpretiram v glinenih izdelkih. 
Že nekaj časa nazaj pa sem v zbirki Dolenjske-
ga muzeja Novo mesto našla tradicionalne 
vzorce mojega dedka, za katere že razmišljam, 
kako bi jih vpeljala na drugačno glino in z mo-
dernejšimi barvami in s tem nekako nadaljeva-
la tradicijo. 

Podoba petelina iz Šentjernejskega polja je 
prastara, upodobljen je na stoletja starih 
lončenih izdelkih. Kakšen mora biti tradi-
cionalni lončeni šentjernejski petelin?
Tradicionalno je narejen iz temnejše gline in 
glaziran s temno rjavo glazuro. Ključna je še 
rdeča roža, pa seveda mora imeti odprt kljun, 
da lahko iz njega točimo vino. Pa več vina drži, 
bolje je. Moram reči, da v naši delavnici izde-
lujemo petelina, ki je točna replika dedovega 
petelina izpred več kot 50 let. Pred približno 
20-imi leti, ko smo praznili dedovo delavnico, 
smo uspeli rešiti še dva različno velika modela 
petelinov. Priznanemu slovenskemu izdeloval-
cu kalupov smo dali iz starih in razbitih kalupov 

narediti nove. To se mi zdi nekako pomembno, 
saj je imel vsak lončar, tudi na našem področju, 
drugačnega petelina oziroma neko posebnost, 
po kateri se je vedelo, kdo je njegov izdelovalec. 

Nam lahko opišete postopek izdelave ene-
ga izmed vaših izdelkov?
Sama gline ne kopljem, kupim prečiščeno gli-
no, ki je že pripravljena za delo. Prad začetkom 
oblikovanja je potrebno glino nujno pregnesti, 
nato pa je vse odvisno od izdelka. Sama največ 
delam s ploskvami in grajenjem le-teh. Ploščo 
lahko postavim tudi v posebna držala, da dobi 
obliko posode, lahko pa jo režem in celim z 
vodo, da dobim skodelice kompleksnejših ob-
lik. V vsakem primeru se nato izdelek nekaj dni 
suši na zraku. Ko je izdelek posušen, popravim 
ostre robove in manjše nepravilnosti z nožem 
ali brusom. Izdelek še zbrišem in zgladim z mo-
kro gobico. Izdelek nato prvič pečem na prib-
ližno 1020 °C, da postane trden. Enkrat pečen 
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izdelek nato po potrebi barvam in nato namo-
čim v glazuro. Glaziran izdelek pečem, odvisno 
od glazure, med 980 °C in 1050 °C. Tako je veči-
no izdelkov končanih. Če uporabim 10 % zlato, 
pa to zahteva dodatno, tretje žganje. Skratka, 
kar dolg proces. 

Sama opažam, da bolj cenim izdelke, ki so 
narejeni z rokami. Imate tudi vi takšna 
opažanja?
Seveda! Izdelki, ki so unikatni oz. ki niso delo 
stroja, ampak človeški rok, nosijo posebno 
zgodbo. Zdi se mi, kot da delo, čas in strast, 
ki so bili vloženi, dajo tem izdelkom poseben 
karakter in prijeten občutek ob uporabi. Tudi 
povpraševanje je po takšnih izdelkih vse večje.

V Sloveniji ni lončarske in še kakšne dru-
ge rokodelske šole, zato je še toliko bolj 
pomembno prenašanje zanje in veščin iz 
roda v rod. Ali kdo v vaši družini »pluje« 

v podobnih vodah kot vi in se vam kdaj 
pridruži v delavnici?
V delavnici delava skupaj z možem Petrom, ki 
je tudi nosilec podjetja, po potrebi pa pomaga-
ta tudi moja dva sinova. Človek ni ustvarjen, da 
bi bil sam. Moji fantje mi pomagajo z idejami, 
včasih z delom v delavnici, včasih s pogovorom 
o tem, kaj je lepo in kaj ne, včasih pa me le pos-
lušajo, da se lahko oddaljim od kakšnih težav. 
Najbolj všeč pa mi je, ko kdaj pa kdaj, kakšen 
od fantov vidi velik potencial v moji delavnici 
in se takrat še bolj aktivno vključi v razvoj izdel-
kov. Sin Miha je po izobrazbi industrijski obli-
kovalec, kar pride zelo prav pri načrtovanju 
novosti. Janez pa je izučeni strojnik, ampak 
tako kreativen in poln novih idej, da mi je res 
v veliko pomoč. 

Ali izvajate tudi razne ustvarjalne delav-
nice za vse tiste, ki jih navdušuje ustvar-
janje z glino?

Pred »korona časom« je že bilo v načrtu, da zač-
nem z delavnicami, pa se je zaradi zaprtij vse 
ustavilo. S sprostitvijo pa se bodo odprla tudi 
vrata naše delavnice, saj je moje poslanstvo 
tudi v tem, da ljubezen do gline in rokodelstva 
delim s svetom. Termine delavnic lahko najde-
te na naši novi spletni strani rokodelka.si

Proti koncu leta 2021 je zaživela vaša 
spletna stran ROKODELKA.SI. Kdo ozi-
roma kaj je ROKODELKA?
Lahko bi rekli, da je Rokodelka moj umetniški 
psevdonim, hkrati pa je to ime naše spletne 
trgovine, kjer lahko najdete raznolike unikatne 
izdelke. Spletno trgovino smo ustvarili, da bi 
lahko naše izdelke videli vsi, tudi tisti, ki se tež-
ko pripeljejo na obisk v lončarsko delavnico. 
S časom so se na naši strani znašli tudi izdelki 
drugih rokodelcev, ki se jim je dopadel koncept 
pristne in unikatne trgovine. Trudimo se doda-
jati nove in nove izdelke, da bo lahko vsak, ki 
ceni ročna dela našel nekaj zase. 

Kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
Še naprej bi rada ustvarjala izdelke, ki jih bodo 
ljudje radi uporabljali. S sproščanjem ukrepov 
pa bom fokus usmerila tudi v izobraževalne 
delavnice, saj menim, da je prav ustvarjanje z 
glino super način umirjanja in meditiranja, kar 
naš svet trenutno resnično potrebuje. 
Z možem želiva ustvariti prostor, kamor bodo 
ljudje prišli po kaj lepega, po malo miru in po 
zdrave izdelke iz ekološke pridelave. Smo na-
mreč v preusmeritvi naše male kmetije v eko-
loško in želimo v prihodnosti ponuditi tudi kaj 
zdravega za na mizo.

Bi morda želeli kaj sporočiti bralcem Šen-
tjernejskega glasila … 
V prihodnjih mesecih bomo imeli v naši delav-
nici odprta vrata za vse, ki si želite ustvarjati.  
Na spletni strani Rokodelka.si si lahko pre-
gledate razpisane delavnice in se prijavite na 
ustvarjanje. V naši trgovinici pa je možen tudi 
nakup unikatnih izdelkov za različne priložnos-
ti. Pa ne pozabite ustvarjati. 

»Unikatni izdelki, 
ki niso delo stroja, 

ampak človeški rok, 
nosijo posebno zgod-
bo. Zdi se mi, kot da 
delo, čas in strast, ki 
so bili vloženi, dajo 

tem izdelkom poseben 
karakter in prijeten 

občutek ob uporabi.«
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V soboto, 5. 3. 2022, se je v Kulturnem 
Centru Primoža Trubarja v Šentjer-
neju, zgodila predpremiera, špor-
tno-dokumentarnega filma Contour 
Slovenia. Po ogledu filma je sledil 

pogovor z glavnimi akterji športne pustolov-
ščine, v katerem so sodelovali Rok Sanda, 
Ignac Bakše, Anže Lemovec, David Radej in 
Andrej Černelč, in ki ga je odlično moderiral 
Saša Jerković. Dvorana je bila polna, saj si je 
predpremiero ogledalo skoraj 300 gledalcev, 
ki jih je film navdušil.
»Zelo sem srečen. To je film za kinodvorano, da 
se vsedeš, poslušaš in si ga pogledaš. Danes sem 
si ga prvič ogledal v celoti in ob gledanju podo-
živel celotno pot in projekt. Seveda imam še že-
ljo po treniranju, kolesarjenju in predvsem, da 
ostanem v dobri fizični kondiciji. Bi rekel, da to 
vse skupaj zna še kam pripeljati,« nam je zaupal 
Ignac Bakše.
Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parla-
mentu in generalni pokrovitelj filma: »Čudovit 
film. Vesel sem, da so fantje prišli do mene in mi 
razložili celotno idejo, da smo se takoj ujeli in 
videli skupni izziv. Vsaka čast ekipi in sem že v 
pričakovanju novega izziva.«
»Navdušen sem, zaradi dveh zadev. Prvič, da 
mlada ekipa razmišlja in ustvari nekaj tako zelo 
dobrega in drugo Slovenija je še mnogo lepša 
kot sem jo dosedaj videl in dojemal,« nam je za-
upal župan občine Šentjernej, Jože Simončič.
Andrej Černelč skladatelj filmske glasbe in 
njen izvajalec: »Sam sem športno-dokumentar-
ni film Contour Slovenia, poskušal obarvati na 
prijeten in pozitiven način. Rok mi je bil tukaj v ve-
liko podporo, saj je bil sam nekoč glasbenik in ve 
približno kaj se da z glasbo doseči. Želel sem pri-
kazati in pokazati vse te emocije, da jih ob ogle-
du prikličemo na plano. Po današnji predpre-
mieri lahko rečem, da so prišle do mene izjemo 

dobre reakcije na glasbo in zato sem navdušen.«
Rok Sanda, režiser Contour Slovenia: »Danes 
se je rodil projekt Contour Slovenia. Zgodba se 
šele dobro začenja. Današnji odzivi v Šentjerneju 
so zelo pozitivni. Občutki so fajn in zelo sem po-
nosen na celotno ekipo.«
Robert Medle, direktor podjetja Roletarstvo 
Medle: »Zelo sem zadovoljen. Film je lep, pri-
kazuje pravo Slovenijo in »Slavca« takšen kot 
je. Menim, da bo Ignac že zelo kmalu ponovil 
takšno zgodbo. Nekaj že pripravlja, ker pridno 
trenira, tako, da se pustimo presenetiti.«
Ob tej priložnosti se Contour Slovenia, zahvalju-
je vsem, ki so kakorkoli pripomogli in pomagali, 
da je prišlo do relizacije športno-dokumentar-
nega filma. Hvala vsem! Športne dogodivščine 
ne bi bilo brez prijateljev, podpornikov in po-
slovnih partnerjev, ki so prepoznali dobro idejo 
in jo tudi podprli. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo: Občini Ilirska Bistrica, Občini Šentjernej, 
Občini Bistrica ob Sotli, Občini Razkrižje, Zavo-
du za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, 
Turizem Kranjska Gora, Občini Kočevje, Občini 
Podčetrtek, Občini Črenšovci, Občini Črna na 
Koroškem, Javnemu zavodu za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina, podjetju Roletarstvo 
Medle, Sovita d. o. o., Kmetiji Butul, podjetju Bi-
omasa d. o. o., Mlekarni Planika, Panonski vasi 
v Moravskih Toplicah, Pomoni v Rogaški Slatini, 
Servisu Avto Perovšek, podjetu Avtoline, Niko 
Korber Bike Fitting, Extreme Vital, ProAction 
Slovenija, Tour of Slovenija, Apidura, Ride with 
GPS, Human Performance Center, Power2max, 
Nest Campers ter Pivovarni in pivnici Reset. 
Generalni pokrovitelj športno-dokumentarne-
ga filma je gospod Franc Bogovič, poslanec v 
Evropskem parlamentu. Veseli nas, da je svo-
jo podporo filmu izkazal tudi gospod Bogdan 
Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji.
Kolesarsko-dokumentarni podvig še naprej 
spremljajte preko spletne strani www.contou-
rslovenia.com in preko socialnih omrežij pod 
imenom contour_slovenia. 

  DAMIJANA ŠTRASER

    CONTOUR SLOVENIA

V nedeljo, 27. 2. 2022, je bil gost dogodka v
slovenskem paviljonu na EXPO v Dubaju, najboljši

kolesar na svetu, Tadej Pogačar. V času dogodka se je
odvil tudi napovednik športno-dokumentarnega filma

Contour Slovenia, ki si ga je ogledal tudi Tadej Pogačar.

C O N T O U R  S L O V E N I A – PREDPREMIERA
V ŠENTJERNEJU NAVDUŠILA OBISKOVALCE



E
mber so mlada zasedba, katere večina 
članov – pevec Davor Vovko, bobnar 
Nik Švalj Pleskovič in basist Nejc Ho-
dnik – prihaja iz okolice Šentjerneja, 
kitarist Jakob Fifnja pa iz Brežic. V lan-

skem letu so z debitantskim singlom Pepel 
doživeli najlepši uspeh, ki si ga lahko mlada 
zasedba želi na začetku glasbene kariere. Ko 
so izvedeli, da je Pepel največkrat predvaja-
na skladba v letu 2021 na Valu 202, so bili vsi 
zelo presenečeni in veseli, vse to pa je še bolj 
razpihalo tlečo žerjavico pod njihovimi nogami 
in jim dalo motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. 

V mesecu marcu so izdali drugi singel z nas-
lovom Sam, ki govori o tem, da se lahko tudi 
v množici ljudi počutimo osamljene. Zgodba 
mladega človeka v iskanju svojega plemena pa 
je navdahnila tudi videospot, ki so ga ustvarili 
skupaj z novomeškim slikarjem, pevcem in re-
žiserjem Nejcem Smodišem, video produkcijo 
pa prepustili prav tako tehnično in umetniško 
podkovanemu Janu Porebru.

Nejc Smodiš je ob izidu videospota za skladbo 
Sam povedal, da je izjemno zadovoljen z nači-
nom sodelovanja, predanostjo članov benda 

in ekipe pri celotnem projektu. Davor, pevec 
in tudi glavni protagonist zgodbe v nekakšnem 
post-apokaliptičnem svetu brez ljudi (Kra-
kovski gozd ponoči), že skoraj obupano išče 
človeški stik in na koncu ugotovi, da je našel in 
tudi iskal samega sebe.

Da Dolenjska poje in igra kot še nikoli, vemo 
že nekaj časa. Skupino Ember, ki je že s prvim 
singlom prepihala slovensko indie-rock glas-
beno sceno pa (smo prepričani) čaka bogata 
glasbena kariera.

SKLADBO IN VIDEOSPOT SO USTVARILI:
Vokal, besedilo: Davor Vovko

Električne kitare: Jakob Fifnja
Bas kitara: Nejc Hodnik 
Produkcija, mix, aranžiranje: Igor Ilić
Mastering: Darius van Helfterem (Amsterdam 
mastering)
Skladba je izšla pri produkcijski hiši in založbi 
INJA MUSIC RECORDS iz Novega mesta (Anja 
Pavlin & Igor Ilić).
Video produkcija: Jan Poreber
Režija videospota: Nejc Smodiš
Kostumi: Gvant 2nd Hand – oblačila iz druge 
roke

Snemano tudi v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja Šentjernej. 

DOLENJSKA POJE KOT ŠE NIKOLI
INDIE-ROCKERJI EMBER PO IZJEMNEM USPEHU 

IZDALI DRUGI SINGEL Z NASLOVOM SAM
  ANJA PAVLIN 

    JAN POREBER & ANJA PAVLIN
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L
e kdo še ni opazil v oranžna 
oblačila oblečene jutranje 
telovadke. To so telovadke 
Šole zdravja, ki že dobra 

štiri leta vsako jutro, ne glede 
na vremenske razmere, telova-
dijo pri šentjernejskem hramu 
kulture. Da je gibanje še kako 
pomembno, se zaveda tudi naša 
sogovornica SLAVICA TOMŠE, 
ki se je z vadbo »1000 gibov« 
prvič srečala leta 2017 in se od-
ločila, da jo pripelje v Šentjernej.

Predstavljamo telovadke ŠOLE ZDRAVJA

Po zaslugi dr. Nikolaya Grishina že vrsto 
let po vseh koncih Slovenije opazujemo 
vse več v oranžne majice oblečenih telo-
vadcev. Kje ste se vi prvič seznanili s tem
gibanjem? Kaj je botrovalo temu, da to 
pripeljete tudi v Šentjernej?
Se morda spomnite samih začetkov v Šen-
tjerneju?
Prvič sem se s tem gibanjem seznanila, ko me 
je prijateljica povabila na vseslovensko sreča-
nje Šole zdravja leta 2017 v Piranu. Nekajkrat 
sem se pridružila tudi vadbi v Novem mestu 
na Portovalu. Bila sem navdušena in sklenila 
sem, da tovrstno vadbo pripeljem tudi v Šen-
tjernej. Preko prijateljice Anice sem navezala 
stike z gospo Dunjo Gartner, ki je vodja sku-
pine Šole zdravja v Šmarjeških Toplicah in 
je z dr. Grishinom tudi soavtorica priročnika 
"1000 gibov". Zbralo se nas je sedem "vražjih 
babnic", ki smo v Šmarješke Toplice odšle na 
uvajanje. Z jutranjo telovadbo ''1000 gibov'', 

JUTRANJA VADBA ZA
ZDRAV ZAČETEK DNEVA

smo uspešno pričeli s pomočjo skupine iz 
Šmarjeških Toplic. Gospa Dunja Gartner nas 
je oskrbela z vsemi potrebnimi informacijami 
za ustanovitev skupine in od 6. 11. do 10. 11. 
2017 ponudila pomoč pri vadbi do naše samo-
stojnosti. Predlagala nam je tudi, da naj telo-
vadimo pred Kulturnim centrom Primoža Tru-
barja, tako da nas bodo videli ljudje in bomo 
oddajale energijo v okolico. Kmalu pa smo vse 
odšle na seminar ''1000 gibov'' in postale pro-
stovoljke vaditeljice.

Zakaj je tako pomembna prav pravilna 
jutranja telovadba?
Pravilna jutranja vadba je res pomembna za 
zdrav in popoln začetek dneva. Ni lepšega, kot 
se zjutraj naužiti svežega zraka, prečistiti plju-
ča in s 1000 gibi spraviti telo v pogon. Jutranja 
telovadba pripravi naše telo za aktivnosti skozi 
ves dan, pomaga k boljšemu zdravju, počutju 
in vitalnosti ter izboljša življenje. Počutimo se 

odlično, ne le zaradi razgibavanja na svežem 
jutranjem zraku, temveč tudi zato, ker smo del 
skupine, v kateri se vse dobro počutimo, ker 
nam prinaša dobro voljo, pozitivno energijo in 
veselje do življenja.

Metoda po kateri telovadite se imenuje 
metoda ''1000 gibov''. Zakaj ravno takšno 
poimenovanje?
Jutranja vadba je sestavljena iz 51 vaj, v njih se 
v 30 minutah izmenja 1000 gibov. Razgibamo 
vse sklepe od prstov rok do prstov nog.

Kdo vodi vadbo? Kje so ti vaditelji prido-
bili svoje znanje?
Vadbo vodi 5 prostovoljk vaditeljic. Vida Re-
celj, Anica Topolovec, Jožica Sinrajh, Nada 
Vinder in jaz. Vaditeljice smo si znanje prido-
bile na seminarjih za vaditelje in dodatnih iz-
obraževanjih, ki jih vodijo usposobljeni preda-
vatelji, pa tudi sam dr. Nikolay Grishin.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
            ANITA PETRIČ

    EMIL TURK & OSEBNI ARHIV
            ŠOLE ZDRAVJA
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Nam lahko opišete potek jutranje telo-
vadbe? Ali se tisti, ki redno obiskujejo 
šolo zdravja, pohvalijo, da občutijo bolj-
še počutje in večjo telesno pripravljenost, 
kot prej, ko niso telovadili?
Vsako jutro se ob 7.30 zberemo pred hramom 
kulture Primoža Trubarja in izvajamo telo-
vadbo ''1000 gibov''. Telovadimo ob vsakem 
vremenu. Vaje, ki nam jih ponuja Šola zdravja, 
so čudovite za začetek dneva. O počutju v Šoli 
zdravja sem izvedla anketo in vse, ki redno 
obiskujemo vadbo, se lahko pohvalimo, da 
občutimo veliko boljšo telesno pripravljenost. 
Ugotovile smo, da postajamo vse bolj gibljive 
in sproščene. Vsakodnevno si naberemo nove 
energije, ki obogati ves dan. Prav vse smo 
mnenja, da je jutranja telovadba pravi balzam 
za dušo in telo.
Za zaključek vadbe zapojemo še našo himno, 
pozdravimo sonce, ker nas greje in je vir živ-
ljenja, pozdravimo še zemljo, ker nas nosi (in 
prenaša), objamemo ves svet, mislimo na vse 
dobro in smo hvaležni za vse dobro, kar ima-
mo ter si zaželimo lep dan.

Koliko vas obiskuje vadbo? Ste v svoje 
vrste privabile tudi kakšnega člana mo-
škega spola, so dobrodošli? Lahko na 
vadbo pride kdorkoli, je le-ta brezplačna?
Naša skupina Šola zdravja šteje 31 članic, od 
tega nas vsak dan telovadi od 23 do 27. Vadba 
je brezplačna, pride lahko kdorkoli. Članarina 
v društvu znaša 20 evrov. Žal v svoje vrste še 
nismo uspele privabiti nobenega moškega. 
Nas pa moški obiskovalci bifeja ''Pr' farovž' 
občudujejo, ko se družimo ob jutranji kavici, 
vendar nam le-teh še ni uspelo prepričati, da 
bi se nam pridružili še pri vadbi. Včasih nas 
obišče Janko s Tolstega Vrha, z nami potelo-
vadi in se nam pridruži pri jutranji kavi. Res 
škoda, da moški ne verjamejo, da je to tudi za 
njih dobro.

Ob katerih dnevih in uri se srečujete? 
Kako pa je s telovadbo v zimskem obdob-
ju?
Srečujemo se vsako jutro, pozimi in poleti, ob 
7.30 od ponedeljka do petka, največkrat tudi 
ob praznikih, na prostem, pred Kulturnim cen-
trom Primoža Trubarja. V primeru slabega vre-
mena se zatečemo pod nadstrešek pred KC, 
kjer nam je pred knjižnico JP EDŠ, d.o.o. Šen-
tjernej postavilo dve klopi, kjer lahko odloži-
mo prtljago. Za to smo jim nadvse hvaležni.

Zagotovo je pomembno tudi druženje, saj 
jutranja telovadba privabi tudi osamlje-
ne, ki lahko tam spoznajo prijatelje in po 
vadbi odidejo na skupno kavo ter malo 
poklepetajo. Mar ne?
Zagotovo je druženje zelo pomembno. Po 
vadbi odidemo na druženje ob jutranji kavici' 
''Pr' farovž''. Dobimo jo s popustom, po ''sindi-
kalni'' ceni. Tam se podružimo, poklepetamo, 



povemo dobro šalo ali vic, izmenjamo kori-
stne nasvete ali izkušnje in se posladkamo ob 
rojstnih dneh. Smo se pa tudi že odpeljale na 
kremšnite in kavico na Bled, pa tudi v Izolo na 
kopanje. Načrtujemo pa tudi obisk Maribora, 
kjer se bomo srečale s tamkajšnjo skupino 
Šole zdravja. Tako tkemo in poglabljamo naša 
prijateljstva.

Vidimo vas v značilnih oranžnih oblači-
lih, primernih za različne vremenske iz-
zive. Kdo poskrbi, da vam vreme ne more 
do živega?
Naš zaščitni znak so oranžna oblačila, ki so 
vidna daleč naokoli. Pomladna in poletna ob-
lačila smo si kupile same. Lansko leto pa smo 
se oblekle v tople oranžne bunde, darilo naših 
sponzorjev – Iskra Pio d. o. o., L-Tek d. o. o., Ko-

bra Team d. o .o., Gallus SM proizvodnja, ser-
vis in trgovina d. o. o. in Občina Šentjernej. Se-
daj nas pa res ne zebe tudi v najhujšem mrazu, 
zato pa vsem, ki ste nam pomagali, da smo se 
toplo oblekle, še enkrat iskrena hvala.

Imate tudi svojo himno, kdaj jo zapojete?
Vsak dan ob koncu vadbe zapojemo našo hi-
mno na melodijo pesmi Marko skače.

Šola zdravja, šola zdravja,
dober dan prinaša.

Šola zdravja, šola zdravja
v šentjernejskem gaju.

Kaj bi za konec sporočili našim bralcem?
Vsakodnevna vadba je postala za nas nepo-
grešljiva. Zlezla nam je pod kožo. Lepo se je 

srečevati vsako jutro, si prijazno izmenjati 
jutranji pozdrav, razgibati svoje telo, skrbeti za 
svoje zdravje in deliti pozitivno energijo. Vsa-
kodnevno razgibavanje in druženje z različni-
mi ljudmi prinaša dobro voljo, dobro počutje 
in tke prijateljske vezi. Šola zdravja nam po-
lepša prav vsak dan. Spoznali smo, da je redna 
jutranja vadba po metodi ''1000 gibov''prava 
pot za krepitev in ohranjanje dobrega telesne-
ga in duševnega počutja. Vitalnost in lepota 
sta darova narave, za tiste, ki živijo v skladu z 
njenimi zakoni (Leonardo da Vinci).
Zato ponovno vabimo vse tiste, ki jim gibanje 
in zdrav življenjski slog veliko pomenita, da se 
nam čim prej pridružite. Veseli bomo vsake-
ga, ki se odloči storiti nekaj dobrega za svoje 
zdravje in dobro počutje. DOBRODOŠLI. Vsak 
dan je lahko nov začetek. 

Telovadke v toplih bundah, darilo sponzorjev:
Iskra Pio d. o. o., L-Tek d. o. o., Kobra Team d. o. o. in Gallus d. o. o.

Medgeneracijsko sodelovanje z oddelki Vrtca Čebelica Šentjernej.
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»Jutranja telovad-
ba pripravi naše 
telo za aktivnosti 

skozi ves dan, 
pomaga k boljšemu 
zdravju, počutju in 

vitalnosti ter 
izboljša življenje.«
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ZELENE STREHE IN VERTIKALNE POVRŠINE – 
izboljšajmo kakovost bivalnega okolja

z medovitimi rastlinami

N
a Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) se 
zavedamo ranljivosti in pomena če-
bel za naš ekosistem in našo priho-
dnost. V okviru projekta »Dan vseslo-
venskega sajenja medovitih rastlin«, 

ki je potekal v soboto 26. marca, si aktivno pri-
zadevamo za zasaditev površin z medovitimi 
rastlinami, kar čebelam in ostalim opraševal-
cem omogoča dodatne pašne površine. Naš 
cilj je, da se poveča število medovitih rastlin, 
ki bodo nudila medenje v prihodnosti in zago-
tavljala preživetje opraševalcev. Ena od mož-
nosti za povečanje števila medovitih rastlin 
predstavljajo tudi površine streh in vertikalnih 
površin, ki se tudi pri nas v Sloveniji že vključu-
jejo tako pri načrtovanju novih stavb kot tudi 
pri sanacijah. 

ZELENE STREHE IN
NJIHOV POMEN
Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne 
kritine, prekrit z vegetacijo in je v današnjem 
času gradnje objektov pomemben odgovor na 

  PETRA BRAČKO, svetovalka za
            ekonomiko v čebelarstvu

    ARHIV ČZS & SVETOVNI SPLET

vprašanja ekoloških, socialnih in ekonomskih 
izzivov. Ustrezno strokovno načrtovanje in iz-
vedba zelene strehe izboljšuje mikroklimatske 
razmere, kakovost bivalnega okolja ter nudi ži-
vljenjski prostor rastlinam in živalim. Ljudje so 
že v preteklosti prekrivali bivališča z zemljo in 
rastlinjem zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi, 
predvsem temperaturo in padavinami ter so 
velikokrat nastale samorastno na zapuščenih 
objektih. (Ozelenitev streh in vertikalnih povr-
šin, MOP priporočila, 2021)

Tudi na Čebelarski zvezi Slovenije se lah-
ko pohvalimo s postavljeno zeleno streho 
z medovitimi rastlinami (marec 2020), saj 
se zavedamo številnih prednosti, ki jih nudi 
takšna površina, predvsem pa želimo čebe-
lam in ostalim opraševalcem zagotoviti do-
datno pašo. Opažamo, da jih čebele in ostali 
opraševalci v času cvetenja homulic množič-
no obiskujejo. 

POZITIVNI UČINKI:
• zadrževanje meteornih padavin in zakasni-

tev odtekanja vode ob nalivih;
• izboljšana energijska varčnost objektov, kar 

zmanjšuje stroške vzdrževanja;

• podaljšana življenjska doba strehe, s tem 
pa tudi življenjska doba objekta;

• ublažitev učinkov pregrevanja urbanih pod-
ročjih;

• izboljšana zvočna izolacija objekta;
• pripomore k zmanjševanju onesnaževanja 

zraka;
• zagotavljanje dodatnega življenjskega pros-

tora za ljudi, živali in rastline (Zelene strehe 
v praksi, 2016).

V projekt ČZS »Dan vseslovenskega sajenja 
medovitih rastlin« so vključena že številna 
podjetja, organizacije, lokalne skupnosti in 
posamezniki, tudi iz tujine. Sicer k sajenju 
medovitih rastlin vabimo prav vsakogar, da 
se po svojih zmožnosti priključi aktivnos-
tim za povečanje števila medovitih rastlin, 
ki bodo v prihodnje zagotavljale še bolj ze-
leno in medovito Slovenijo. Veseli bomo 
vaše podpore in sodelovanja ter kakršnekoli 
povratne informacije po elektronski pošti: 
petra.bracko@czs.si. Naj medi - tudi na ze-
lenih strehah in drugih površinah objek-
tov. Več o projektu vseslovenskega sajenja 
medovitih rastlin najdete na spletni strani: 
https://www.czs.si/content/dansajenja. 

Zelena streha na Čebelarski zvezi Slovenije Slovenski čebelnjak z zeleno streho

Zelena stena, Družinski center (Ljubljana)
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Š
esti tradicionalni pohod po Pavletovi 
poti je Planinsko društvo Šentjernej 
izpeljalo v soboto, 5. marca 2022.
Kot je že običaj, je bilo zborno mesto 
v Pleterjah. Zbralo se je približno 50 

pohodnikov. Kljub mrzlemu in svežemu jutru, 
so bili vsi dobro razpoloženi in po korona času 
željni aktivnega druženja.
Vodnik PD Šentjernej, Vinko Župan, je opisal 
pot in smer pohoda. Z ostalimi vodniki so se 
razdelili v kolono in se odpravili na pot. Tokrat 
jih je pot vodila mimo obzidja samostana Ple-
terje proti Drči. Tu so nekateri pohodniki obu-
dili spomin na skakalnico, ki je segala na desno 
stran pobočja Drče in na kateri so se kalili tudi 
nekateri znani skakalci (Miran Tepež in njegov 
sin Jur). Zanimiva je tudi zgodovina stare go-
stilne Zagorc, ki skriva marsikatere zgodbe, a 
žal propada. Od tu se pot strmo povzpne do 
Škrivnega – vinske gorice, od koder pogled 
lepo seže širom po Dolenjski in vse do Alp. Sle-

  ANDREJA ŽUPAN

    MARJAN HOSTA
pohodnikov, predvsem Pavletovih domačih, 
je poudaril pomen takih srečanj ter zagotovil 
še prihodno sodelovanje z Rotary klubom. Po 
skupnem zabeleženju spomina je sledil spust 
po vzhodni in v zgornjem delu, močno zasne-
ženi poti, nato nad starim smučiščem Krčun in 
naprej čez Bogdanovo košenico do lovskega 
doma LD Šentjernej. Tu je udeležence pohoda 
čakal zelo okusen golaž, ki so ga pripravile ku-
harice iz podjetja Iskra Pio d. o. o. Kljub hude-
mu mrazu je prisotne nagovoril tudi Pavletov 
sodelavec, učitelj Janez Kuhelj, in s svojimi 
dogodivščinami, ki sta jih doživela s Pavletom, 
nasmejal pohodnike. S hitrim kvizom je sladko 
nagradil tudi najmlajšega in najmlajšo udele-
ženko pohoda. 
Po zaključku je sledil še spust po markirani poti  
do izhodišča v Pleterjah. Za vso pomoč pri or-
ganizaciji pohoda, se PD Šentjernej lepo zah-
valjuje Rotary klubu Novo mesto in njihovemu 
predsedniku gospodu Radku Luzarju, podjetju 
Iskra Pio d. o. o., Lovskemu društvu Šentjernej 
za prostor in omizje, gospodu Janezu Kuhlju 
ter vodnikom PD Šentjernej. 

dil je krajši oddih pri Bevčevi zidanici, kjer sta 
Jože in Cvetka za pohodnike pripravila mede-
ne in zdravilne napitke, za kar se jima vsi lepo 
zahvaljujejo. Pot se je nato nadaljevala po stari 
javorški poti, do nove hruške. Značilna stara 
hruška, ocenjena na starost 180 let, vrste »tep-
ka«, se je v preteklem letu podrla, a so ljudje, 
ki jim je mar za ohranjanje naravne dediščine, 
posadili novo hruško, iste vrste. Upamo, da 
bo pisala nove zgodbe tudi zanamcem. Od tu 
dalje se je kolona povzpela proti Javorovici. 
Vzpon na Špilerjevo špico je potekal po običaj-
ni in markirani poti. Pohodniki so ugotavljali, 
da se je novo izpeljana pot ob levi strani trav-
nika, lepo usidrala. Žal pa se nekateri še ved-
no objestno obnašajo v naravi in zaznamujejo 
svoja napačna dejanja. Proti vrhu je bila pot 
kar ledena, po snežni košenici pa so pohodniki 
puščali svoje sledi. Dobro razpoloženi in veseli 
so se odpočili na cilju, vrhu Špilerjeve Špice, ki 
se bohoti s svojimi 936 m nadmorske višine. 
Kljub hudemu mrazu, je navzoče pozdravil 
tudi predsednik Rotary kluba Novo mesto gos-
pod Radko Luzar. Med zahvalo in pozdravom 

    V Romskem zeliščarskem društvu Romanco so izvedli nekaj delavnic in imeli predstavitev delovanja društva v Osnovi šoli Šentjernej. 

ROMSKO 
ZELIŠcARSKO 

DRUŠTVO
ROMANCO-

RMAN

Pavle TurkPOHOD PO PAVLETOVI POTI 2022
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22. FEBRUAR JE DOBER DAN

S
kavti po celem svetu 22. februarja 
tradicionalno praznujemo rojstni 
dan našega ustanovitelja Roberta 
Baden-Powella. Ta dan imenujemo 
dan spomina. Dan spomina je vedno 

dober dan in dobrih dni ni nikdar preveč, zato 
smo letošnje praznovanje začeli že v začetku 
februarja. Skavti smo se pridružili vsesloven-
ski skavtski akciji in do 22. februarja tako nab-
rali že kopico dogodivščin, novih spominov in 
dobrih del. Po celi Sloveniji smo postavili toč-
ke (skupno kar 128 točk), na katerih se nas je 
s svojimi modrostmi spominjal Robert Baden-
-Powell, vsebovale pa so tudi spodbudo za ak-
tivnost ali izzive, ki so nekomu polepšali dan. 
Voditelji šentjernejskih skavtov smo točke 
postavili na štirih lokacijah, ki jih pokriva naš 
steg. To so bile: Špilarjeva špica, slap Jasenk, 
ruševine cerkve sv. Danijela in Ržišče. Naši čla-
ni so se izvrstno odrezali, saj jih je kar 43 obi-
skalo tri ali štiri točke, kolikor je bilo potrebno, 
da so dobili našitek za na skavtski kroj. Tej šte-
vilki moramo prišteti še vse starše, prijatelje 
in ostale ne-skavte, ki so se nam pridružili na 
poti. Akcija je bila zelo uspešna!

Nekaj naših skavtov smo poprosili, da zapi-
šejo svoje utrinke.

P red kratkim smo praznovali rojstni dan na-
šega ustanovitelja skavtov, Roberta Baden-

-Powella. Da pa smo se v februarju še malce 
rekreirali in se pripravili na rojstni dan, tega 
nadvse izjemnega človeka, so nam voditelji 
pripravili 4 točke, do katerih smo morali priti, 
tam poiskati QR kodo, jo poskenirati in opra-

    ŠENTJERNEJSKI SKAVTI viti izziv, ki nam je bil dan. Do vseh točk sem 
prišla s pomočjo atija in skupaj sva opravila za-
nimive izzive. Prvo sva se odpravila na Ržišče, 
ki ga vidim z domačega dvorišča, druga točka, 
ki sva jo poiskala, je bila cerkev sv. Danijela 
pri Tolstem Vrhu. Naslednjo točko pa mislim, 
da je obiskal že vsak pohodnik iz Šentjernej-
ske doline in to je Špilarjeva špica. Razgled je 
bil čudovit, pa tudi izziv mi je bil všeč, in sicer 
objeti sem morala drevo. Zadnja točka, ki sva 
jo poiskala, je bil slap Jasenk. Ko sva z atijem 
iskala slap, sva zašla in dolgo časa hodila v na-
pačno smer, po slabem terenu ob potočku. Ko 
sva končno ugotovila, da sva na napačni poti 
in se del poti vrnila nazaj ter končno le našla 
slap, je ta odtehtal vse najine napore. Priča-
kovala sem manjši slap, zato sem bila prav 
presenečena, ko sem zagledala mogočen, 6 
metrov visok slap. Na vseh štirih pohodih sem 
neskončno uživala in videla mnogo lepih stva-
ri. In kot je rekel Baden-Powell »Poskusimo za-
pustiti svet kanček boljši, kot smo ga dobili,« 
sva tudi midva z atijem na poti pobrala nekaj 
smeti. / Eva Hosta

N a dan spomina sem šel z dedijem do sv. Da-
nijela. Najbolj mi je bilo smešno, ko sva se 

z avtom zakopala v blato. Skoraj sva potrebo-
vala reševanje. Na poti sva srečala veliko obi-
skovalcev, ki so nama pokazali pot. Za spomin 
sem naredil nekaj fotografij. Imela sva lep po-
hod. Obiskovanje točk mi je bilo zelo všeč, ker 
sem se nadihal svežega zraka in opravil dobre 
izzive. / Jošt Kurnik

S pomin na dan spomina …
Najzanimivejši izziv izmed vseh štirih je bil 

slap Jasenk. Morda zato, ker smo ga z druži-
no dosegli skupaj v drugem poizkusu, saj smo 
prvič pristopili iz napačne smeri in je bil spust 
do globeli in slapu prezahteven. Drugič, v is-
tem dnevu popoldne, smo na pomoč priklicali 



N
a pustni petek, 25. 2. 2022, smo se 
šentjernejski skavti po dolgem času 
spet zbrali skupaj in se poveselili. Ker 
je v nas še vedno tlel duh olimpijskih 
iger, je bil to še dodaten razlog za 

praznovanje v stilu le-teh. To smo vzeli zares 
in igre otvorili z olimpijskim ognjem, kot se 
za vsake olimpijske igre spodobi. V nadalje-

  POPOTNICA TINA BOŽIČ

    ARHIV OGNJEVITIH PETELINOV
prislužila gospa pomaranča! V zadnjem delu 
iger so naši starejši skavti, klanovci, zaplesali 
šampionski ples. Na koncu smo podelili nag-
rado naj maski in najboljši skupini ter zaklju-
čili pustovanje kot se spodobi – s plesom ma-
carene. Pustovanje je bila odlična priložnost 
za druženje skavtov celotnega stega. Upamo, 
da bo takih srečanj čim več, saj se ob tem ne 
le zabavamo, pač pa tudi spoznavamo, saj sta 
nam zadnji dve leti to malenkost onemogo-
čili. 

vanju smo se razdelili v skupine in se tako 
pomerili v različnih disciplinah. Naši skavti 
so najprej spoznali pomembnost timskega 
duha, kjer so morali dokazati, da je prav vsak 
član ekipe izjemno pomemben, da lahko 
delujejo kot skupina. Sledil je še najbolj za-
baven in napet del – športne igre. Tekmovali 
so v špagetonosu, podajanju žoge leže in 
metanju na koš s plišastimi igračami. Skozi 
celotno dogajanje je potekalo tudi tekmova-
nje za naj pustno masko. Ta laskavi naziv si je 
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stričevo družino in vsi skupaj, družno, dosegli 
ta cilj. Nalogo, skrito za QR kodo, sva z bratom 
opravila šele na poti domov, saj v globeli pri 
slapu ni bilo gsm signala. Navodil do te loka-
cije nismo upoštevali niti drugič, saj smo pris-
topili iz vrha, skozi vasi Češnjice. Gozd, po ka-
terem smo se spustili do slapu, je bil posejan 
z jeseni odpadlim listjem izpod katerega so se 
bohotile prve pomladne cvetlice – telohi. Nab-
rali smo jih nekaj in jih odnesli na grob sorod-

nikov. Slap Jasenk je res lep in ga priporočava 
za obisk, pri tem pa opozarjava na primeren 
odnos do narave. Ena od nalog pri vseh izzivih 
je bila tudi ta, da smo ob poteh pobirali sme-
ti. Tako bi želel tudi Sir Bi-Pi (Baden-Powell). 
Pravzaprav bi želel, da se smeti v naravi niko-
li ne bi znašle. V to sva prepričana. Zanimiva 
lokacija je bila tudi iskanje ruševin cerkve sv. 
Danijela. Pred tem niti starši niso vedeli zanjo. 
Obiskali jo bomo zopet in tja popeljali še koga, 

saj je ostanek cerkve z jasnim obokom, v ka-
terega je shranjena slika sv. Danijela še vedno 
zelo lepa in vabljiva. Ostali dve lokaciji, prvo 
na Ržiščih in drugo na Špilarjevi špici že dob-
ro poznava, saj se z družino do obeh večkrat 
sprehodimo. Zadnjo smo obiskali na Prešer-
nov dan in tam prebrali Prešernovo pismo 
staršem ter njegovo pesnitev. Vsekakor lepa 
priložnost za druženje in skupno raziskovanje. 
/ Emanuel Izak in Tobias Noe Bauman 

PUSTOVANJE OGNJEVITIH PETELINOV



Narava v človekuNARAVA V ČLOVEKU

N
avedene vrstice Janeza Trdine iz Bajk 
in povesti o Gorjancih nam odstirajo 
dvoje. Najprej izkazujejo ljudsko hre-
penenje po sožitju z naravo. Narava je 
vedno nudila človeku življenjske dob-

rine, nujne za obstoj. Hkrati simbolno nakazu-
jejo na naravno večplastnost – spodaj, v sredini 
in zgoraj – kar je seveda primarni organum, to-
rej melodija ubranosti človekovega večplastne-
ga bitja in delovanja. Podobno nam s plaste-
njem, z nizanjem in kompozicijskim zlaganjem 
avtorica razstave, Jožica Medle, prikazuje in 
ustvarja svoj lastni likovni organum, v katerem 
se prvi glas stvarnice narave – voxprincipalis – in 
drugi glas človeka – voxorganalis – združujeta v 
ekspresivno melodijo na likovni podlagi.

Temeljne prvine likovnih del Jožice Medle 
namreč začrtujejo in opredeljujejo nemime-
tične in nepredmetne slikovne formulacije 
fragmentov prostora in časa, ki imajo na višjih 
plasteh svoj opredmeteni proti glas, na primer 
v delih z naslovi Savensi–Fagetum ali Osti omi-
ke. Osnovna antigena zemeljski nepredmetni 
organskosti se recipročno vežeta na povedno 

  doc. dr. INES VODOPIVEC

    BRANKO BABIČ & OSEBNI ARHIV
            JOŽICE MEDLE

nimi poudarki sodobne resničnosti, ekološke 
zavednosti in soobstoja človeka z naravo. Od-
sev materialne zemeljske stvarnosti se v njenih 
delih manifestira skozi barvno paleto narav-
nih tonov in oblik ter z izbranim in načrtnim 
večpomenskih nizanjem – vsebine, forme in 
kompozicije, ter nenazadnje s kolažiranjem 
materialne otipljivosti. 

Tokratna razstava je temeljno povezana z oko-
ljem, v katerem je avtorica odraščala in kjer že 
vsa leta ustvarja. Motiv, ki pa se podobno kot 
pri Janezu Trdini, veže na vsakdanje življenje 
ljudi in naravo Dolenjske. Dela izražajo plasti 
zgodovine in ljudskega izročila, prepletene s 
plastmi narave. A plastenje v likovni umetnosti 
ni novo. Prisotno je že stoletja in avtorica se je 
pri izbiri tehnike, ki bi bila usklajena z vsebin-
sko konceptualizacijo in opredmetenjem not-
ranjih občutij, ozrla na likovno ustvarjanje ni-
zozemskega mojstra 17. stoletja, Rembrandta, 
pri katerem je bistvo predstavljalo prav nizanje 
plasti različnih tekstur. Pri obeh umetnikih pre-
vladujejo temni zemeljski toni, topli poudarki 
ter chiaroscuro sivine. Podajanje vsebine je 
s tem smotrno zaokroženo z izbrano likovno 
govorico in celotno zasnovo razstave, pri kateri 
sozvočje posameznih del spleta zgodbo nara-
ve v človeku.

eksistencialno foto-figuraliko, posebej v nje-
nih grafičnih delih. Akumulacija likovnih prvin 
točk in črt je v naravi nujna in vseprisotna, na 
likovnih delih avtorice pa jim nasprotujejo 
monokromatske oblike belih senc, črnih teles 
in telesnih praznin. Avtorica nas s svojimi deli 
povede tudi v sodobni realizem, saj je njeno 
ustvarjanje povezano s svetovnimi reprezen-
tativnimi likovnimi tendencami sodobnega 
ustvarjanja 21. stoletja.

Jožica Medle se v svojih delih že vrsto let po-
sveča izvornemu počelu biološkega stvarstva. 
Z lastno likovno sintakso ekspresivno ustvar-
ja zgodbo o zemlji že od preloma tisočletja. V 
njenih delih se odraža vizualno prisluškovanje 
pripovedi iz narave. Na monumentalnejših 
kompozicijah, kot tudi na manjših formatih, 
se pojavlja abstrahirana podoba sveta z moč-

Odprtje razstave likovnih del doktorice likovne umetnosti JOŽICE MEDLE,
v okviru projekta OŠ Šentjernej Včasih naši učenci, danes umetniki,

v četrtek, 7. aprila 2022, ob 18. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja
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»Na Gorjancih je spodaj v skriti dolini stala mogočna bukev, 
v sredini silen hrast, 

zgoraj pa visoka in tanka breza. 
Največje čudo v tej dolini je bila ptica Zlatoper. 

Kdor bi z njenim peresom napisal tri prošnje, bi se mu te izpolnile.«

JANEZ TRDINA
Bajke in povesti o Gorjancih, 1888



BIOGRAFIJA
Jožica Medle, učenka osnovne šole Šentjer-
nej, je končala srednjo šolo za oblikovanje v 
Ljubljani. Leta 1990 je bila sprejeta na Hoge-
school voor de Kunsten Constantijn Huygens v 
Kampnu in na AKI – Academie voor Beeldende 
Kunst en Vormgeving v Ennschednu na Nizo-
zemskem. Za študij v tujini se ni odločila, je pa 

kasneje diplomirala na Visoki strokovni šoli 
za risanje in slikanje v Ljubljani. Prav tako je 
končala pedagoško andragoško izobrazbo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer 
likovna umetnost. V zadnjih desetih letih se je 
poleg slikanja posvetila študiju grafičnih teh-
nik na Akademiji za likovno umetnost v Zagre-
bu, kjer je tudi doktorirala.
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in oblikova-
njem. Je pobudnica in umetniški vodja sedaj 
že devete likovne kolonije v Šentjerneju in 
prva predsednica ter soustanoviteljica Društva 
likovnih umetnikov Dolenjske. Znanje likovne-
ga ustvarjanja prenaša na dijake srednjih šol 
v Novem mestu in na likovnih delavnicah v 
svojem ateljeju. Živi in ustvarja v Šentjerneju.

SEZNAM POMEMBNEJŠIH 
RAZSTAV
Skupno je imela Jožica Medle že preko štiride-
set samostojnih razstav, saj samostojno raz-
stavlja od leta 1983. Sodelovala pa je tudi na 
številnih skupnih razstavah. 

Zadnje pomembnejše razstave so bile:
• 2000 – Vonj domačega skednja – Galerija 

Gozdarskega inštituta v Ljubljani, 
• 2000 – Kompozicija – Razstavišče Agora v 

Ljubljani, 
• 2000 – OOGLUIK Kunstatelier, Langenboom 

(Nizozemska),
• 2002 – Telo struktura in oblika – Galerija Kr-

ško,
• 2004 – Zemlja, zemlje, zemlji – Biološki 

morski inštitut Piran,  
• 2004 – Osluškivanje prirode Zemlje – Galerija 

Vladimirja Bužančiča Zagreb,
• 2005 – Geneza in apokalipsa – Dolenjski mu-

zej Novo mesto,
• 2006 – Ta zemlja, ta pesem med usodo in ti-

šino – Galerija Lek v Ljubljani (del razstavlje-
nih grafik je nastal kot odziv na pesmi Saše 
Vegri, ki so izšle v skupni bibliofilski zbirki 
obeh avtoric, naslovljeni Onkraj sveta),

• 2008 – Figure, Shape and Structure – Cite In-
ternacional des Arts v Parizu,

• 2009 – Zemlja – razstava na otvoritveni slo-
vesnosti novega Kulturnega centra Primoža 
Trubarja v Šentjerneju,   

• 2009 – Tripot – galerija Mestni muzeja Lju-
bljana, 

• 2009 – Struktura zemlje v risbi in grafiki – Ga-
lerija Krka, Novo mesto,

• 2010 – G (BIT) – Galerija LIKUM v Zagrebu,
• 2012 – Vrnitev domov – Galeriji društva li-

kovnih umetnikov Maribor, 
• 2013 – Slike ne poznaju granice – Galerija 

Trakoščani, 
• 2017 – Zrak, ki ga dihaš ti – Galerija Božidar 

Jakac. 

SPREJEM PRVOŠOLČKOV V ŠOLSKO SKUPNOST

V dneh od 9. do 15. februarja 2022 smo 
dobili nove člane šolske skupnosti. 
Prvošolčki, ki so bili navdušeni nad 
sprejemom v skupnost vseh učencev 
in učenk Osnovne šole Šentjernej, so 

si ogledali kulturno prireditev, ki so jo pripravili 
učenci podružnične šole Orehovica. Zatem so 
vstali in za predstavnico šolske skupnosti po-
novili zaobljubo. Obljubili so, da se bodo pri-
dno učili, upoštevali šolska pravila, spoštovali 
učitelje in si med seboj pomagali. Vsi prvošolci 
so dobili tudi mapo z zaobljubo in seznamom 
sošolk ter sošolcev, v katero bodo lahko shra-
njevali svoja spričevala, pohvale in priznanja, 
ki jih bodo prejeli v naslednjih letih šolanja v 
osnovni šoli. Na koncu so preskočili vrv kot 
simbol skoka v pravo šolo odgovornosti, sode-
lovanja, spoštovanja, znanja in dobrega poču-
tja.
Predstavnica šolske skupnosti, Brina Jurše, 
mentorici šolske skupnosti Andreja Hvalec Žit-
nik in Jasmina Grubar Butara, vodstvo šole ter 
vsi ostali člani vsem novim članom iskreno če-
stitamo ter jim želimo veliko dobro opravljenih 
izzivov in uspehov na njihovi poti do znanja. 

  ANDREJA HVALEC ŽITNIK

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

Šentjernejsko glasilo   |   marec 2022
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LITERARNI
UTRINKI
KONEC MASK

V ponedeljek, 7. 3. 2022, je bilo konec počitnic 
in začela se je šola.

Ko sem prišla zjutraj v šolo, sem izvedela vese-
lo novico. Vesela novica pa je bila ta, da v šoli 
ni treba več nositi mask. Zelo sem bila vesela 
in vsi moji sošolci prav tako. Učiteljica nam je 
naročila, da na staro masko napišemo svoje 
občutke, ki smo jih imeli, ko smo morali nositi 
maske. Moji občutki, ko sem nosila masko, so 

bili: slabost, nisem mogla dihati, glava me je 
bolela, zaspana sem bila, takrat sem komaj ča-
kala, da pridemo ven iz šole in da damo maske 
dol s svojega nosu ter ust. 
Ko sem te občutke napisala, sem dala vse stare 
maske v koš za smeti. Moj dan je bil brez maske 
odličen. Upam, da nikoli več ne bomo potrebo-
vali mask. / Tia Turk, 5. d

P o enem letu smo končno prenehali nositi 
maske. Bila sem presrečna.

Ko sem nosila masko, sem se počutila zelo 
neprijetno. Včasih mi je bilo zelo slabo. Zaradi 
maske nisem dobro razumela učiteljičine raz-
lage. Ko so bile maske še obvezne, sem komaj 
koga prepoznala. Zdaj pa končno vidim na 
obrazih nasmehe do ušes. Vedno sem morala 

  A
RH

IV
 O

Š 
ŠE

NT
JE

RN
EJ

UČENCI IZBIRNIH PREDMETOV ŠSP IN ŠZZ 
NA GAČAH IN V HALI TIVOLI

V mesecu februarju smo se učenci izbir-
nih predmetov šport za sprostitev in 
šport za zdravje odpravili na dve malo 
drugačni dejavnosti. Najprej smo izko-
ristili dobre razmere za smuko na nam 

najbližjem smučišču v Črmošnjicah, tik pred 
počitnicami pa smo se odpravili še na ogled 
odbojkarske tekme CEV Volleyball Challenge 
Cup v Ljubljano.
3. 2. 2022 smo se z avtobusom v zgodnjih jutra-
njih urah odpravili na smučišče Gače. Že med 
vožnjo smo nestrpno čakali, da se bomo lahko 
spustili po beli strmini. Tam smo pod vodstvom 
športnih učiteljev preizkusili svoje smučarske 
veščine. Po dolgotrajnem uživanju na belih str-
minah smo si končno privoščili zasluženo ma-
lico. Mnogi izmed nas smo nekoliko ponovili, 
obnovili in izboljšali svoje smučarsko znanje.  
Smučanje je postalo šport nekoliko premožnej-

  JANA BOBIČ, 8. b

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
izvirnostjo učenca je bil komentator tako nav-
dušen, da mu je podaril podpisano majico 
domačega kuba. Dobro pa si je zapomnil tudi 
našo občinsko zastavo, ki je ves čas tekme pla-
polala po zraku. Preostale nagrade je organi-
zator razdelil na socialnih omrežjih, a na žalost 
nihče od učencev OŠ Šentjernej ni imel sreče. 
Prav gotovo se nas je uradni napovedovalec 
dobro zapomnil, saj smo resnično navijali na 
vse grlo. Smo pa s strani organizatorja prejeli 
nekaj majic s potiskom logotipa kluba, ki smo 
jih z žrebom razdelili med nas. Žal nisem imela 
sreče, upam pa, da bo prihodnjič drugače. Šele 
v poznih večernih urah smo se utrujeni in brez 
glasu odpeljali nazaj proti Šentjerneju. 
Učenci in mentorja se Občini Šentjernej zahva-
ljujemo za finančno podporo, ki nam omogoča 
tovrstne dneve, saj bi si jih drugače precej tež-
je privoščili. Učenci, ki smo se udeležili obeh 
športnih dogodkov, pa vam obljubljamo, da se 
bomo potrudili in se poskusili oddolžiti z dobri-
mi športnimi uspehi. 

ših posameznikov in družin, zato si ga mnogi le 
stežka privoščimo. Posebna zahvala gre Občini 
Šentjernej, ki nam je omogočila ta nepozaben 
dan, ki smo ga preživeli na snegu, saj nam je 
poklonila smučarske vozovnice. Hvala tudi uči-
teljema Elvisu Antončiču in Kristijanu Kralju, ki 
sta vse skupaj organizirala in nam tako priča-
rala čudovit smučarski dan. Polni lepih vtisov 
smo se izmučeni, a nasmejani, odpeljali nazaj 
proti Šentjerneju. Želimo si, da bi lahko večkrat 
letno nekoliko drugače preživeli naše šolske 
dni – ta je bil zakon! 
Tri tedne kasneje, 24. 2. 2022, smo se učenci 
v popoldanskih urah odpeljali proti Ljubljani 
na odbojkarsko tekmo v halo Tivoli. V odbojki 
sta se pomerila slovenski klub ACH Volleyball 
in francoski klub Narbonne Volley. Tekma je 
bila ves čas napeta, na koncu pa so žal zma-
gali Francozi. Kljub temu da je bila naša ekipa 
poražena, smo naše odbojkarje vzpodbujali 
na ves glas. Navdušen učenec si je iz počenih 
navijaških balonov naredil celo obleko. Nad 
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MOJE 
POČITNICE

M oje počitnice so bile dobre. V petek ponoči 
sva z atijem odšla v Bosno.

Najprej sva morala pred mejo v trgovino, ker 
sem bil zelo lačen. Prečkala sva mejo s Hrva-
ško in jaz sem zaspal. Na bosanski meji sem se 
zbudil. Prispela sva ob pol polnoči in šla spat. 
Prebudil sem se, ko je bila že malica. Po malici 
mi je babica spekla koruzo.
Ta teden je bil najboljši, ker sem se spet igral 
s prijatelji in ker mi je babi spekla koruzo. / 
Ismet Baltić, 3. c

V petek smo odšli na smučanje v Kranjsko 
Goro. Komaj sem čakala, da prispemo, in 

preden smo prispeli, sem že kričala »Juhuhu!«.

V apartma smo prišli ob 18. uri in si ogledali 
sobe. Imeli smo celo dve kopalnici. Z bratom 
sva prižgala televizijo in gledala program Oto. 
Naslednje jutro sva se zbudila prva. Po zaj-
trku smo se preoblekli v smučarska oblačila. 
Odpeljali smo se do smučišča Kozji hrbet. Oči 
je kupil karte. Na njih je pisalo, da so tudi za 
nočno smuko. Smučati še nisem znala, a sta 
me oči in mami učila. Kar dolgo časa sem pot-
rebovala, da sem se naučila. Čez eno uro me je 
oči vprašal, če grem z njim po progi. Postavila 
sva se v kolono. Po petih minutah sva prišla na 
vrsto. Na vlečnico sem šla z njim in zelo sem se 
bala, da bi se mi kaj zgodilo. Izbrala sva najniž-
jo stopnjo. Tudi tam me je bilo strah, da bom 
padla. Celo vožnjo nisem padla. Na drugi vo-
žnji z vlečnico sem padla, a vlečnice niso usta-
vili in prispela sva na vrh. Na koncu smučanja 
smo imeli še malico. Vrnili smo se v hotel in po 
kosilu počivali. 
Ob šestih zvečer smo odšli še na nočno smuko. 
Mami me je s palico pripeljala do vlečnice. Na-

učila sem se tudi zavijati. Utrujeni smo se vrnili 
hotel ob osmih zvečer. Po večerji sem zaspala.
Naslednje jutro smo spakirali, a nismo še odšli 
domov. Smučali smo še dve uri. Na poti domov 
smo se ustavili v Mc Donaldsu v Ljubljani.
Srečno in varno smo se pripeljali domov. Zelo 
je bilo zabavno. Veselim se že naslednjega 
smučanja. / Tinkara Verbič, 3. c

M ed počitnicami smo z družino odšli na Jele-
nov greben. Z nami so šli tudi teta, bratra-

nec in sestrična.
Po prihodu na Jelenov greben je mamica šla 
v trgovino po koruzo za jelene. Šli smo hranit 
jelene. 
Čez čas smo se odpravili v čokoladnico v Oli-
mje. Kupili smo čokoladne lizike. Ogledali smo 
si še čajarno in na koncu še samostan.
Na poti domov smo se ustavili v Kostanjevici 
na Krki na kosilu.
Dan je bil zelo zabaven. Veselim se naslednjih 
počitnic. / Nina Perko Irt, 3. c

imeti vsaj eno masko pri roki.
Res sem vesela, ker nam v šoli ni treba nositi 
mask. Upam, da jih kmalu ne bom potrebovala 
tudi v drugih ustanovah. / Manca Franko, 5. d

M oje počutje z masko na obrazu ni bilo pri-
jetno. Počutila sem se zaspano. Ko se je to 

končalo, ko smo lahko v šoli bili brez mask, je 
bilo počutje odlično. Tudi po hodnikih je bilo 
prijetneje hoditi. Dobili smo navodilo, da naj 
na stare maske napišemo svoja občutja ob 
maskah. Vsi som bili veseli, ko se je to končalo. 
Upam, da bo tako za zmeraj. / Zala Rebernik, 
5. d

PUSTNI PETEK

V četrtek so nam učitelji povedali, da smo 
v petek lahko našemljeni, ker je pust spet 

med počitnicami. Jaz se nisem našemila, ker 
še nisem imela kostuma.
Zjutraj, ko sem prišla v šolo, sem zaslišala bob-
ne, ki so igrali po celi šoli. Spraševala sem se, 

kdo igra na bobne, in sem se spomnila, da so 
lahko maškare. Ko sem prišla v svoj razred, 
sem zagledala nekaj pustnih mask. Medtem ko 
sem se pripravljala na pouk, sem opazila, da 
prihaja zelo veliko maškar. Prišla je tudi naša 
učiteljica, ki je bila malo drugačna kot sicer, 
bila je črnka. Črnka je imela v rokah boben, ki 
je igral po celi šoli. V maškare so bili našemljeni 
tudi nekateri sošolci: Manca Franko, Nina Hla-
de in Lara Pavlič so bile hudički, Klavdija Kaste-
lic je bila Miki Miška, Nejc Franko je bil zombi in 
Gal Dvojmoč je bil moški z očali in brki. 
Maškare so si lahko zaželele tudi glasbeno 
željo. Potem pa smo jih tisti, ki nismo bili na-
šemljeni, slikali. Naš pouk je bil odličen. / Tia 
Turk, 5. d

V petek smo imeli v šoli nadomestni pustni 
dan. Skoraj nihče od sošolcev ni bil naše-

mljen.
Jaz sem bila našemljena v hudička. Naša uči-
teljica gospa Mojca Kruh pa v Afričanko. V šoli 
smo se zelo zabavali. Kljub zabavi smo imeli 
pouk. Izdelovali smo tudi rožice iz barvnega 
papirja za dan žena. Jaz sem izdelala dve ro-
žici, rumeno in rdečo. Bili sta mi všeč, moji ma-
mici pa še bolj. Imeli smo tudi glasbo, anglešči-
no in družbo. Najbolj všeč mi je bila glasba, saj 
smo prepevali veliko različnih pesmic.
Ta dan mi je bil zelo všeč. Upam, da ga spet po-
novimo drugo leto. / Manca Franko, 5. d

PUSTNI TOREK

V torek, 1. 3. 2022, je bil pustni dan. Popoldan 
smo se z Galom in Nino zbrali na igrišču, da 

gremo odganjat zimo, kar počnejo maškare.
Jaz sem bil kavboj, Gal zombi in Nina je bila hu-
diček. Hodili smo od hiše do hiše. Najprej smo 
šli po naši vasi, potem pa smo šli še v Hrastje. 
Pri vsaki hiši smo zapeli pesmico. Ljudje so 

se nas zelo razveselili, zato smo od njih dobili 
kakšno sladkarijo, pri nekaterih pa celo denar. 
Nato smo šli h Galu domov in smo si vse, kar 
smo dobili, tudi razdelili. Vsak je dobil kar veli-
ko sladkarij. Tega smo se zelo razveselili. Nato 
pa sem odšel domov. 
Pustni dan mi bo še dolgo ostal v lepem spo-
minu in se že veselim maškar prihodnje leto. / 
Aleks Kodrič, 5. d

MAŠKARE

K omaj sem dočakal dan, ko sem se lahko 
preoblekel v maškaro. Odločil sem se, da 

grem z Aleksom po vasi. Ko sva si pripravljala 
kostum, naju je poklicala Nina. Vprašala naju 
je, ali lahko gremo vsi trije naokoli.
Obiskali smo hiše v Orehovici in Hrastju. Dobili 
smo veliko sladkarij, največ je bilo bonbonov 
in čokolad. Iz našega razreda smo obiskali tudi 
hišo pri Zali in Žaku, ampak ni bil nihče doma. 
Nato smo šli naprej.
Imeli smo se v redu, zelo smo se zabavali ter 
nasmejali. Želim si, da kmalu zopet pride pust 
veselih ust. / Gal Jakše, 5. d

PUST

P ust je dan, ko se ljudje oblečejo v različne 
kostume. Mi smo ta pust praznovali malo 

drugače.
Zjutraj smo naredili maso za krofe. Počakali 
smo, da je masa počivala v skledi. Potem smo 
iz mase naredili krogle. Krogle smo položili v 
olje, da se ocvrejo. Krofe smo napolnili z mare-
lično marmelado. Proti večeru pa smo naredili 
še maso za piškote. V maso smo vtaknili različ-
ne modelčke tako, da so nastale različne obli-
ke. Potem smo jih pekli v pečici na 180 stopinj. 
Po nekaj minutah smo dali piškote iz pečice.
 Poskusili smo jih in piškoti so bili odlični. Bil je 
lep dan. / Zala Rebernik, 5. d
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UKAŽELJNE
ŽIVALI

UKAŽELJNI PAJEK

N ekoč je živel ukaželjni pajek, ki je želel pos-
tati odličen učitelj. Živel je na zapuščenem 

kozolcu, ki je stal na sredi travnika. Ob njem je 
bila cesta, ki je vodila do mest, iz mest v vasi, iz 
vasi na morje, iz morja pa v daljni, daljni svet.
Nekega dne je po cesti pripeljal avto in se us-
tavil tik pred kozolcem. Iz avta je stopil fantek 
in pajek mu je skočil v žep. S fantkom je odšel 
v Nemčijo. Tam je spoznal veliko ljudi, posku-
šal različne jedi in se učil tujih jezikov. Obiskal 
je tudi muzej, kjer je videl oklepe in sulice. Kar 
naenkrat se je spomnil na svoj dom na kozol-
cu. Naslednji dan je fantek z mamo odšel na le-
tališče. Bil je navdušen. Prispeli so v Slovenijo 
in se spet ustavili pri njegovem kozolcu. 
Pajek je postal učitelj pajkcev. Bilo je zelo za-
bavno. / Lovro Premru, 3. c

UKAŽELJNI PES

N ekoč je na travi ležal star pes. Ta pes ni imel 
preveč znanja v svoji glavi.

Nekega dne se je mimo njega peljal star vlak. 
Pes ni izgubljal veliko časa in skočil je na vlak. 
Na vlaku je zelo pihalo. Ustavil se je šele v mes-
tu Pariz v Franciji. Bila je noč in legel je na meh-
ko travo v parku. Naslednji dan se je odpravil 
v šolo za pse. Tam se je učil voziti s kolesom. 
Dolgo se je učil in ko je znal, je odšel na drugo 
šolo. Na tej šoli je bil učitelj kolesarjenja. Bil je 
zelo dober učitelj in vsi so ga imeli zelo radi.
Zelo pa je pogrešal svoj dom. Nekega dne se je 
odločil, da se vrne domov. / Jakob Cvitanović, 
3. c

UKAŽELJNA KOBILICA

N ekoč je živela ukaželjna kobilica, ki je želela 
znati več.

Neko popoldne se je pred njenim domom us-
tavil motor. Zgrabila je priložnost in skočila na 
motor. Mislila je, da fant hodi v šolo. V bistvu 
je fant hodil že v službo. Naslednji dan je šel v 
službo in kobilica je skrita v žepu opazovala, 
kako delajo sladkarije. Skočila je v enega od 
mafinov. Na ogled je prišla šola in kobilica je 
skočila enemu učencu v žep. Prišla je v šolo. 
Naučila se je veliko matematike. Naslednji dan 
so se šli učenci igrat na njen travnik. Šla je do-
mov. 
Ustanovila je šolo za kobilice. Učila jih je zelo 
zanimive reči. Vse kobilice so zelo rade hodile v 
šolo. / Jure Lahne, 3. c

UKAŽELJNA KOBILICA

N ekoč je na deteljici živela ukaželjna kobilica. 
Zmeraj ji je bilo dolgčas. Hotela je spoznati 

gore.

Nekega dne se je odpravila na dolg pohod 
spoznavat različna mesta. Prišla je do gondo-
le in skočila nanjo. Odpeljala se je na Veliko 
planino. Bila je zelo vesela. Spoznala je še tudi 
druge gore.
Nekega dne je spet zagledala travnik, na kate-
rem je živela. Domov je šla nasmejana in z veli-
ko novega znanja. / Klemen Bobič, 3. c

UKAŽELJNI KAMELEON

N ekoč je v živalskem vrtu živel ukaželjni ka-
meleon. Ni imel veliko znanja in hotel je v 

svet.
Nekega dne je stokal, da se mu nič ne zgodi in 
da je hrana vsak dan ista. A ponudila se mu je 
priložnost. Deček si je ogledoval opice in ka-
meleon mu je skočil na hlače. Žal ni vedel, kaj 
se sme in česa ne. Dečka je ščipal in mamica ga 
je peljala zdravniku Lojzetu Bevcu. Kameleon 
se je skril v ordinaciji in ščipanje je ponehalo. 
Otrok je skakal od veselja. Kameleon je pri 
zdravniku ostal kar dve leti. Izučil se je poma-
gati drugim. Mučilo ga je domotožje in odpra-
vil se je domov. Prišel je domov in v svoji kletki 
zagledal dva poškodovana kameleona. Takoj 
jima je pomagal. Čez pet dni sta ozdravela.
Tako se je kameleon naučil medicine. Bil je 
zelo ponosen nase. / Primož Bevc, 3. c

UKAŽELJNA KOBILICA

N ekoč je na tulipanu živela kobilica. Bila je 
zelo žalostna, ker ni znala popolnoma ni-

česar. 
Nekega dne je zagledala dečka, ki je nabiral 
rože. Utrgal je tudi njen tulipan. Upala je, da 
hodi v šolo in bo šopek nesel učiteljici. Žal je 
hodil v vrtec in rože so bile za vzgojiteljico. Tu-
lipan je kmalu ovenel in kobilica je ostala brez 
doma. Imela je srečo, saj je vzgojiteljica odpo-
tovala v Avstralijo. Skrila se je v njen kovček. V 
Avstraliji je spoznala veliko novih stvari. Čez en 
mesec se je vrnila v Slovenijo. 
Na travniku je ustanovila šolo. Učila je svoje 
sorodnike. Bila je odlična učiteljica. / Jasmina 
Bajrektarević, 3. c

UKAŽELJNI PAJEK

N ekoč je na travniku za staro hišo živel pajek. 
Zelo si je želel iti v šolo kot vsi ostali pajki. 

Nekega dne je neka družina prišla pogledat 
hišo. Takoj je začutil priložnost novega življe-
nja. Namestil se je v malčkovo uho in naslednji 
dan šel z njim v šolo. Prestavil se je na malčk-
ove lase. Poslušal je učiteljico, ki je govorila 
poštevanko. Po pouku je šel malček domov in 
pajek z njim. 
Pajek se je v šoli naučil veliko novega in komaj 
je čakal naslednje jutro. Veselil se je, da se bo 
naučil še veliko več. / Žan Luk Jarkovič, 3. c

UKAŽELJNA MUCA

N ekoč je živela muca. Vsak dan je opazovala, 
kako gredo otroci v šolo. Tudi ona si je zelo 

želela v šolo.

Nekega dne je zlezla v avto in se z neko družino 
odpeljala v šolo. Na urniku je bila angleščina. 
Učiteljica je bila zelo prijazna, spoštljiva in ni 
kričala na otroke. V razredu so bili Miha, Nik, 
Eva, Anika, Gal, Luka in Lina. 
Po končani službi je šla učiteljica po bonbone, 
ukaželjna muca pa domov učit svoje mucke. /  
Orijana Miklič, 3. c

UKAŽELJNA KOBILICA

N ekoč je v travi živela ukaželjna kobilica Taja. 
Živela je na cvetu tulipana. Zelo si je želela 

priti v hišo, da bi spoznala kaj novega. 
Nekega dne je opazila, da je okno odprto. Sko-
čila je, a je zapihal veter in okno se je zaprlo. 
Taja je padla na mehko travo. Bila je žalostna. 
Mimo so prišli otroci, ki so korakali proti šoli. 
Skočila je Mihcu na hlače. Pri pouku je zelo po-
zorno poslušala. Vsake toliko časa je skočila z 
glave na glavo, da je ne bi opazili. Veliko nove-
ga se je naučila. Bila je zelo ponosna nase.
Domov se je vrnila na hlačah Špele. Ustanovila 
je šolo in kobilice učila lepega vedenja, pravil-
nega skakanja in še vsega, kar se je naučila v 
šoli. / Ian Škedelj, 3. c

UKAŽELJNA MUCA TAČKA

N ekoč je živela muca Tačka. Živela je v veliki 
hiški. Z njo je živel pes Reksi. Tačka si je zelo 

želela iti v šolo. Tudi pes Reksi je hotel biti pa-
meten.
Nekega dne sta se odločila, da gresta skupaj. 
Otroci v šoli so ju bili zelo veseli. Skupaj so se 
učili brati, pisati in računati. Tačka je naučila 
otroke plezati po drevesu, Reksi pa hitro teči.
Po končanem pouku sta Tačka in Reksi vesela 
odšla domov. Reksija so lastniki odpeljali še v 
pasjo šolo v Krško. Postal je pravi pasji učitelj. 
Tačka pa je ustanovila plezalno šolo. / Samire 
Brajdič, 3. c

UKAŽELJNA ČEBELICA MICA

N ekoč je v gorah živela čebelica Mica, ki je 
imela prazno glavo. Vsak dan je sanjarila, da 

bi znala smučati. Na njeno srečo je nad njenim 
domom vozila gondola.
Nekega dne je zgrabila priložnost in skočila v 
gondolo, v kateri se je peljal fantek, ki je hodil v 
šolo smučanja. Na fantku si je poiskala prostor, 
kjer bo dobro videla, kako se smuča. Začeli so 
smučati in Mica se je hitro naučila, kako nare-
diti plugec, iti na robnik in še mnogo drugih 
stvari. Tako se je čebelica vsak dan urila. Neke-
ga jutra pa se fantkova družina ni odpravila na 
smučanje, ampak domov. Z avtom so se peljali 
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zelo dolgo časa. Bila je namreč gneča, ker sta 
se dva avtomobila zaletela. Mica je gledala 
skozi okno in zagledala svoj dom. Zelo ga je že 
pogrešala. Odločila se je, da je njenega poto-
vanja konec. Pogumno je zletela skozi odprto 
okno.
Sestrice čebelice so jo že nestrpno čakale. 
Ustanovila je šolo smučanja po listih trave. 
Tako so se tudi čebelice naučile smučati. / Alja 
Šinkovec, 3. c

UKAŽELJNA KOBILA
SNEŽINKA

N ekoč je živela kobila Snežinka. Živela je v 
hlevu poleg železniške postaje. Zelo si je 

želela znanja. Vsak dan ji je bilo bolj dolgčas.
Nekega dne je prišel k njej mali fantek z ime-
nom Tim. Želel si je skrtačiti konja. Odprl je 
vrata in šel po krtačo. Vrnil se je s krtačo, a 
Snežinke ni bilo več. Pognala se je v galop v 
trenutku, ko je mimo pripeljal vlak z odprtim 
vagonom. Skočila je nanj in se odpeljala. Vlak 
se je ustavil in izkazalo se je, da je to pravi cir-
kuški vlak. Snežinka je bila zelo navdušena. S 
cirkusom je nastopala. Potovali so v mesta in 
velemesta. Najprej v Krško, Ljubljano, Maribor 
in kasneje tudi v London in Pariz. Čez čas ji pos-
talo dolgčas in želela si je domov. Z vlakom so 

se peljali tudi mimo njenega doma in skočila je 
z vlaka. Bila je zelo vesela. 
Vsi konji so bili presrečni, da se je vrnila. Po tej 
dogodivščini je ustanovila konjsko šolo. Bila je 
zelo dobra pri poučevanju športa, še posebej 
takrat, ko so delali akrobacije. / Žana Zagorc, 
3.c

UKAŽELJNA MUCA

N ekoč je živela muca Mica. Živela je zelo lepo, 
a ji je bilo tudi malo dolgčas. Vsak dan je gle-

dala otroke, ki so odhajali v šolo. Zato si je tudi 
ona enkrat želela obiskati šolo.
Nekega dne se je odločila in šla za njimi. V 
učilnici je sedla čisto zadaj. Vstopila je učite-
ljica Maja. Bila je zelo dobra učiteljica, saj je 
povedala tudi veliko smešnih stvari. Učili so se 
matematiko, slovenščino, šport in spoznava-
nje okolja. Muci Mici je učiteljica pomagala. Po 
pouku se je šla Mica igrat z žogo.
Zvečer je bila ponosna nase, saj je bila v šoli 
zelo pridna in se je naučila veliko novega. / 
Doroteja Kovačič, 3. c

SLADKOSNEDA
PIKAPOLONICA

N ekoč je živela majhna pikapolonica, ki je 
bila vedno lačna. 

Nekega dne je pojedla celo skledo marmelade. 
Naslednji dan je hotela pojesti bonbone. Prile-
tela je čebela in želela ukrasti pikapoloničine 
bonbone. Vnel se je strašen prepir. Jezna čebe-
la je poklicala čmrlje in jim naročila, da ukrade-
jo bonbone. Tega niso hoteli storiti, temveč so 
predlagali, da naj si bonbone razdelita in pos-
taneta prijateljici. Res sta to storili. Naslednji 
dan sta šli na igrišče in tam delali nalogo. 
Zvečer sta šli skupaj spat. Pikapolonica je rekla 
čebelici, da jo ima rada. Tudi čebelica je rekla, 
da jo ima rada. / Aleksandra Bele, 3. c

POGUMNA
ŽELVA

N ekoč je ob morju živela želva po imenu Pika. 
Zelo rada je plavala.

Nekega dne je veselo plavala in srečala mor-
skega psa. Zelo se ga je ustrašila in se skrila za 
koralo. Mislila je, da je morski pes ne vidi, a jo 
je, saj se je prikradel za njen hrbet. Zbežala je, 
a morski pes jo je dohitel. Spomnila se je, da 
ima oklep, in se skrila vanj. Morski pes jo je gri-
zel, a oklep je bil močnejši. Izpadel mu je zob. 
Brez zoba je bil nemočen in Pika je pobegnila 
domov.
Doma si je oddahnila. Bila je zelo ponosna, da 
je bila tako pogumna. / Rok Fabjan, 3. c

RAZISKUJEMO 
VESOLJE

S
krivnosti vesolja so od vedno razvne-
male radovednost in domišljijo sta-
rodavnih ljudstev in tudi danes je še 
vedno tako. Otroci in vzgojiteljice iz 
skupine Kozlički smo se v februarju 

podali na nepozabno pustolovščino v VESO-
LJE. Spoznali smo, da zvezde nastanejo iz zvez-
dnega prahu, da starost zvezd lahko določimo 
po njeni barvi, kaj se dogaja na površini našega 
Sonca in da bi se do njega z raketo vozili kar pol 
leta. S pomočjo projektorja smo si ogledali naj-
bolj znana ozvezdja (Orion, Kasiopeja, Mali in 
Veliki voz …) in poslušali zgodbe, ki so si jih o 
njih izmislili stari Grki. Otroci so ozvezdja tudi 
narisali in jih sestavljali z žebljički. Z velikim za-
nimanjem so odkrivali lastnosti planetov v na-
šem osončju, jih gnetli iz plastelina, sestavljali 
sestavljanko in pomagali izdelati maketo naše-
ga sončevega sistema. Pokukali so tudi skozi 
teleskop. Seveda so se podučili tudi o tem, da 
se v vesolje ne pride z letalom, temveč z raketo, 
bivanje v vesolju pa je mogoče le v posebni ob-
leki, ki jo nosijo astronavti – v skafandru. Ali ste 

    NEJA ANTONČIČ

že videli, kako si astronavt v vesolju umiva gla-
vo ali pa pije vodo? In ali veste, zakaj je vedno 
privezan, ko zapusti vesoljsko plovilo? Ali rake-
ta zelo ropota, ko pluje skozi temno vesolje? Ali 
veste, da je Severnica edina zvezda na nebu, 
ki se ne premika? Ali je črna luknja sploh kdaj 
sita? To in še veliko več dejstev o vesolju in raz-
iskovanju vesolja so spoznali naši otroci skozi 
igro, pogovor in slikanice, ki so jih otroci spon-
tano prinesli v vrtec. Spoznanja so jih izredno 
motivirala pri vseh dejavnostih. Izdelali so vsak 
svojo raketo, naslikali planete, se pomerili v 
metu rakete (vortex), vesoljskem kvizu, vesolj-
skem spominu in se razgibali ob Marsovski pe-

smici. Še podrobneje smo raziskali naš planet. 
Ugotovili smo, da Zemlja potuje okoli Sonca 
eno leto in da imamo zaradi tega na Zemlji šti-
ri letne čase, zaradi vrtenja okoli svoje osi, pa 
imamo dan in noč. Plasti zemeljske skorje smo 
ponazorili z različnimi barvami plastelina in iz-
vedli poskus izbruha vulkana. Ker se v vesolju 
vse vrti in obrača, so bile del našega vsakdana 
v vrtcu tudi igre z žogo. Nekateri otroci so se 
prvič srečali z golfom, podirali so keglje, ciljali 
obroče, vodili kroglice po 3D labirintu in jih vr-
teli v skledi. Razgrete male glave so se umirile 
šele ob počitku, ko so jih besede iz pravljic ne-
žno ponesle do zvezd. 
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PUST, PUST VESELIH UST!

»Z
aplešite nam, maškare, da zima 
se prestraši, prinesemo vam 
flancate in krofi bodo vaši.«
(A. Štefan)

Na pustni torek so otroci ostali doma, v vrtec 
pa so prišle pustne šeme: pikapolonice, čebe-
lice, žabice, levi, tačke na patrulji, princeske, 
levi … Kje so bile pa vzgojiteljice? Tudi njih ni 
bilo, saj so nas tisti dan pazile muce, miške, 
klovnese, ki so skupaj s pisano druščino ma-

    ALENKA POVŠIČ lih maškar rajale in plesale ter širile pustno 
vzdušje. 
Priprave na ta dogodek pa so z različnimi de-
javnostmi potekale že veliko prej. Prebirali 
smo knjige o maškarah, si okrasili igralnico, 
izdelali maske in klovne, prisluhnili različni 
glasbi in prepevali puste pesmi. Imeli smo tudi 
modno revijo, kjer je vsak otrok predstavil svo-
jo masko in povedal kaj predstavlja. Naredili 
smo tudi pustno povorko, katera je bila kratka 
a glasna. Skupaj smo rajali, se vrteli in peli po 
Šentjerneju. Juhuhu, pomlad pridi kmalu, mi 
smo svoje delo opravili! 

»MOJA SLOVENIJA, POZDRAVLJENA!«

T
ako se je glasila februarska tema v 
skupini Sovice iz Vrtca Čebelica Šen-
tjernej.
Odrasli vemo, da je 8. februar kulturni 
praznik, državni praznik in dela prost 

dan. Kaj pa otroci v starosti 3–4 leta? Je primer-
no, da jim v vrtcu razlagamo pomen državnih 
simbolov? Seveda, je. Najprej smo spoznali, da 
živimo v Sloveniji. Slovenija ima prav prikupno 
obliko kokoške. Otroci so pobarvali vsak svojo 

    KATARINA PETRINČIČ mini kartonasto Slovenijo in jih razstavili pred 
našo igralnico. Izdelali smo tudi veliko zastavo 
naše države in spoznali njene barve. V sodelo-
vanju s starši sva jih z vzgojiteljico pozvali, da si 
otroci s starši doma izdelajo mini zastavo. Bilo 
je kar nekaj izdelanih zastavic. Otroci so opa-
zili tudi grb. Naučili smo se pomen znakov in 
jih tudi opisali. Otroci so naju presenetili, saj so 
prepoznali na grbu zvezde, Triglav, reke, mor-
je. Predstavili sva jim fotografijo dr. Franceta 
Prešerna in poslušali smo izvedbo Zdravljice v 
zborovski in instrumentalni zasedbi. Obenem 

sva jim razložili bonton pri poslušanju himne. 
Tema je odlično sovpadala z olimpijskimi 
igrami v Pekingu. Ogledali smo si zmagoval-
ne skoke naših »orlov« in podelitev medalj 
ter poslušali himno. Naj omenim, da so otroci 
spoštljivo vstali, ko so prepoznali zvoke himne 
ob podelitvi. Na vsakodnevnem sprehodu po 
učni poti smo opazovali, kje bi našli izobešeno 
zastavo naše Slovenije. Seveda smo jih opazili 
več: pred vrtcem, šolo in občino. Prepoznali 
so zastavo Slovenije in tudi občine Šentjernej, 
kjer so opazili tudi šentjernejskega petelina. 



Uroš Grilc: 
ČAROVNIŠKA ŠOLA
KRŠKOČARA
Škrateljc, 2021 / Zgodba 
Čarovniška šola Krškočara je 
pripoved o štirih prijateljih, 
ki se učijo in urijo za čarovni-

ke. Že prvi dan Adama, Jurija, Vala in Veroniko 
čaka velika preizkušnja, saj je njihovo šolo zadel 
tristoletni urok. Šolske stavbe ni tam, kjer bi 
morala biti, tudi učiteljev ni od nikoder in po-
sledično ne bo pouka. Ta urok lahko prekinejo 
le mladi čarovniki, če zmešajo poseben čarobni 
zvarek, katerega recept pozna le čarovnik Krako-
ved. Napeta zgodba nas popelje na pot, polno 
dogodivščin, kjer mladim čarodejem na pomoč 
priskočijo pravljična bitja.
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Antti Tuomainen: 
ZAJČJI FAKTOR
Hiša knjig, 2021 / Henrija, zavarovalniškega 
matematika, sivega aktuarja, ki že dolgo prera-
čunava rentabilnost zavarovanj in premij, čez 
noč doleti nepričakovana sprememba – izguba 
službe. Kmalu zatem še izve, da mu je umrl brat, 

ki je bil njegov edini sorodnik. Po njem je podedoval otroški pusto-
lovski park, v katerem ni bil še nikoli in o njem ni vedel ničesar. Toda 
kot matematik je hitro uvidel, da je s parkom nekaj hudo narobe. 
Poslovanje parka je bilo v rdečih številkah, čeprav je bil obisk več 
kot odličen. Še preden je Henri razvozlal rdeče luknje v bilancah 
se pojavita izterjevalca dolgov za nepovrnjeni kredit. Bo genialni 
matematik kos situaciji, ki postane faktor nepredvidljivega tveganja 
v verjetnostnem računu razpleta?

Clare Helen Welsh:
PLIMA
Skrivnost, 2021 / V čudoviti 
slikanici spoznamo dedka in 
vnučko. Skupaj preživljata 
veliko časa, se sprehajata, 
gradita utrdbe in gradove 

ter opazujeta morje. A deklica opazi, da se 
dedek spreminja, pogosto se zmede, počne 
čudne stvari in pozablja. Deklica se sprašuje, 
če bo pozabil tudi njo? Mama ji razloži, da so 
dedkovi spomini kot plima. Včasih so blizu in 
polni življenja. Včasih so oddaljeni in odsotni. 
Tenkočutno napisana slikanica nam govori o 
ljubezni in pomaga razumeti odnose v družinah, 
ki se srečajo z demenco.

Eddie Jaku:
NAJSREČNEJŠI ČLOVEK NA SVETU
Planet, 2021 / Knjiga je v originalu izšla leta 
2020, ko je Eddie dopolnil sto let. Je navdihu-
joča in izjemna zgodba stoletnika, ki je preživel 
holokavst. Knjiga je po obsegu kratka, ampak na 
svojih dobrih straneh opiše neverjetne grozote, 

ki so se Judom dogajale med drugo svetovno vojno. Eddie se je 
pred vojno vedno imel za Nemca, šele nato je bil Jud. Bil je ponosen 
na svojo državo in svoje ljudi. Kot mlad fant se je izobraževal za 
strojnika, finomehanika. S svojo družino je bil močno povezan in 
pogrešal jih je, ko je bil sam na drugem koncu države, kjer se je šolal. 
Novembra 1938 se je odločil, da jih skrivaj obišče, takrat pa se je zanj 
začel sedemletni pekel – ujeli so ga in ga odpeljali v koncentracijsko 
taborišče. Vsakodnevno se je soočal z grozotami, ki so jih Nemci 
namenili Judom pod pretvezo vojne. Najprej v Buchenwaldu, nato 
v Auschwitzu in pozneje na nacističnem pohodu smrti. Izgubil je vse 
člane družine, prijatelje in državo. Ker pa je preživel, se je zaobljubil, 
da bo vsak dan srečen, da bo na svetu delal dobro in svojo zgodbo 
že več kot pol stoletja širi naprej. 

Daniel E. Lieberman:
NARAVNO GIBANJE: EVOLUCIJSKI
IN ANTROPOLOŠKI VIDIKI
TELESNE AKTIVNOSTI,
POČITKA IN ZDRAVJA
UMco, 2021 / Knjiga o vlogi in pomenu telesne 
vadbe v modernem svetu. Lieberman nam iz vidi-

ka evolucijske biologije pokaže, kako smo se razvili v vrsto, ki je na-
rejena za gibanje, a malo manj za šport in rekreacijo ali natančneje 
za fizično aktivnost, ki ima sama sebi namen. Zato imamo navkljub 
splošno sprejeti resnici, da nam moderni način življenja s preveč 
sedenja povzroča številne težave, obilico zadržkov pri prakticiranju 
rekreacije in zdravega načina življenja. Z upoštevanjem evolucijske 
težnje po lenobnosti, evolucija je pač hranila moči za reprodukcijo, 
nam avtor nakaže, kako rekreacijo kot nekakšen moderni nadome-
stek načinov življenja naše biološke preteklosti uspešno vplesti v 
naš vsakdan. 

Ruth Tormo: 
BREZ ČRTNE KODE
Zala, 2021 / V odličnem 
romanu vzporedno tečeta 
dve zgodbi. Prva zgodba se 
dogaja v Bangladešu, kjer 
štirinajstletna Amina v obu-

pnih razmerah šiva v delavnici. Ker si želi boljšo 
prihodnost vsaj za svojo mlajšo sestrico, všije v 
hlačnico klic na pomoč. Druga zgodba, prav tako 
štirinajstletnega Viktorja, poteka v Barceloni. 
Viktor je zelo osamljen deček, njegova starša sta 
v želji po boljšem življenju stalno v službi in med 
seboj zelo odtujena. Njuni zgodbi se prepleteta, 
ko Viktor v svojih hlačah najde Aminin SOS in si 
zada nalogo, da bo pomagal neznancu. Mu bo 
uspelo? Knjiga govori o brezobzirnem pohlepu 
sodobnega sveta, ko v suženjskih razmerah 
delajo tudi otroci, a hkrati govori tudi o sočutju, 
pomoči in prijateljstvu.
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DOBRAVICA / GUTENHOF; dvorec

O nastavku dvora ni ničesar znanega, 
saj na njegovo prvo omembo nale-
timo šele pri Valvasorju. Sprva je bil 
očitno v posesti Verneških, saj ga je 
njega dni od njih priženil Krištof Ru-

dolf, mož, ki je bil v francoski vojni komandant 
v Kostanci ob Bodenskem jezeru in je posest 
zapustil svoji soprogi Mariji Rudolph, roje-
ni baronici Wernegkh. Ob koncu 17. stoletja 
se kot lastnik omenja še Pavel Martinec, ki je 
imetje prodal Francu Frideriku Nettelhorstu in 
njegovi ženi Regini Tereziji, rojeni Witzenstein. 
Ta pa je leta 1707 prodala dvor skupaj z dese-
timi kmetijami kostanjeviškemu samostanu. 
Nekoliko drugačni so podatki o krajevnem le-
ksikonu Slovenije, kjer prof. M. Dobovšek isto-
veti dvor s srednjeveškim višnjegorskim Kas-
telom v Šentjerneju, med lastniki pa navaja 
leta 1693 Stemberške, pozneje pa ljubljanski 
stolni kapitelj in druge. Leta 1943 naj bi dvor 
požgali Nemci.
O nekdanji podobi dvora, razen Valvasorjeve 
upodobitve, nimamo podatkov. Na njegovem 
bakrorezu na pravokotnem tlorisu srečamo 
pozidano stavbo s strmo štirikapno sedlasto 
streho, s po enim pravokotnim okencem levo 
in desno od polkrožno sklenjenega portala 
na južnem pročelju, štirimi okni v njegovem 
prvem nadstropju in enim samim na njegovi 
bočni fasadi, ob kateri je z lesenim plotom za-
mejen sadovnjak. 
Šentjernejski trdnjavski kastel, ki je bil v fev-
dalni dobi znan pod imenom Dobravica, ker 
je pred nastankom Šentjerneja pripadal temu 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
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kraju, je bil prvotno last višnjegorskih Draškov-
carjev in pozneje Freyhoferjev z Vrhovega. Val-
vasor je na Kastelu, ki ga je upodobil, našel 
Marijo, zadnjo iz rodu Vernekov, vdovo po 
polkovniku J. K. Rudolphiju. Kasnejši lastnik, 

ljubljanski stolni kapitelj, je dvorec leta 1801 
prodal puškarju J. Kogovšku. Od leta 1801 pa 
ga je imel v lasti J. Reich, kontrolor državne 
graščine Pleterje, od leta 1803 F. pl. Klem s 
Prežeka, pozneje Busič, Majzljevi in Trenzi. 

Izginuli dvor severovzhodno od Šentjerneja

OSTROG; dvorec

V listini iz leta 1249 Bernard Spanheim-
ski, vojvoda koroški našteva posesti, 
ki jih je odtlej že podaril samostanu v 
Kostanjevici, med njimi 13 hub pri sv. 
Lovrencu. Navedbo štejejo zgodovi-

narji za prvo posredno omembo Ostroga, kje 
je leta 1301 že omenjen dvor. Tega je takrat 

Dankwart sin Magnusa z Rake, s privoljenjem 
svoje žene Marjete, prodal opatu Janezu za 
enajst mark zagrebških denarjev. Zdi se, da 
gre pri tem dvoru za dvor, ki ga je leta 1447 
posedoval neki Grüczer. Vse pa kaže, da sta 
v poznem srednjem veku v Ostrogu obsta-
jala dva dvora, katerih drugi je bil freisinški 

in je bil ob koncu 14. oziroma na začetku 15. 
stoletja, kot beremo v freisinški fevdni knjigi 
iz tega časa, že opuščen. Kot zadnjega sta ga 
posedovala brata Greiff der Turner od katerih 
pa so freisinški še vedno terjali desetino. V 
16. stoletju so noben od teh dveh dvorov več 
ne omenja. 

Izginuli dvor v istoimenski vasi pri Dolenji Prekopi 
zahodno od Kostanjevice

Dvorec na bakrorezu v Valvasorjevi Slavi, 1689.

Dvorec na bakrorezu v
Valvasorjevi Topografiji,

1679.



VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 2022

K
ar dve leti nismo slovesno praznovali 
naših največjih praznikov velike noči. 
Klonili smo pod korona virusom. Sicer 
smo v srcih obhajali in doživljali moč in 
slavo Vstalega, vendar tiste zunanje in 

občestvene slovesnosti nismo mogli doživljati. 
Prav velika noč je praznik občestva, skupnosti, 
ki se veseli in raduje zmage nad zlom in smrtjo. 
Upamo, da bomo lahko letos ponovno obhaja-
li tako, kot smo prejšnja leta.

PRIPRAVA NA VELIKO NOČ.
Ves postni čas so duhovne vaje za vse obče-
stvo, župnijo, ki se trudi, da se z molitvijo, dob-
rimi deli in spreobrnitvijo pripravlja na veliko 
noč in gradi občestvo, ki bo sposobno ozna-
niti versko resnico o Kristusovem vstajenju. K 
postu pripada tudi urejeno prehranjevanje, 
pitje alkohola, kajenje in še druge razvade, ki 
jih skušamo odpraviti ali vsaj zmanjšati. V tej 
pripravi je vključena tudi socialna razsežnost. 
Letos se je še toliko bolj pokazala priložnost za 
izkazovanje solidarnosti, ko smo doživeli kru-
tost agresije na Ukrajino. Ko človek spremlja te 
prizore, ki se vsak dan pojavljajo na ekranih, ga 
stisne pri srcu. Hvala Bogu za vsako pomoč, ki 
jo izkazujejo mnogi dobri ljudje in skupnosti. In 
spomin mi zariše osebni primer, ko gledam te 
matere z malimi otroki. Tudi če se takoj vrnejo 
v svojo domovino, bodo zaznamovani s tem 
trpljenjem. Ali bodo še našli svoj dom? Stano-
vanje? Svojega očeta in moža? Če tudi bodo 
našli, bo rana, ki je nastala zaradi tega nasilja, 
neozdravljiva. Še posebno za tiste družine, ki 
so izgubile svoje može, otroke in druge člane 
družine. Sam se dobro zavedam, kaj mi je stori-

la druga svetovna vojna, ko sem izgubil očeta. 
Star sem bil komaj sedem mesecev, sestra dve 
leti in brat slabe štiri leta. Družina, ki v najhuj-
ših časih ostane brez očeta, zelo težko okreva 
in se nikoli ne pozdravi. Vrzel ostane vse življe-
nje. Zaradi vojnih norosti ostaja veliko družin 
zlomljenih in zaznamovanih. 

VELIKI ČETRTEK.
Ta dan je spomin na postavitev dveh zakra-
mentov: evharistije in duhovništva. Pri obredu 
velikega četrtka je izredno pretresljiv prizor 
umivanje nog, ki uprizarja Jezusovo naročilo - 
izkazovanje ljubezni svojemu bližnjemu. To je 
izreden dogodek tega bogoslužja, tako za ver-
nike kot duhovnike. To je tudi praznik duhov-
nikov, ko skupaj s svojim škofom pri krizmeni 
sveti maši v stolnici obudimo duhovniške ob-
ljube. Ta dan je samo v stolnici dopoldne sveta 
maša, ostale so zvečer. Pri tej maši se pri slavi 
še enkrat oglasijo zvonovi, ker potem gredo »v 
Rim« ali jih »zavežejo«, utihnejo. Oglasijo se 
ponovno na veliko soboto zvečer, ko slovesno 
pojemo alelujo.

VELIKI PETEK.
Ta dan je cerkev je izredno spokorniška. 
Najsvetejše je preneseno v božji grob, oltarji 
so razkriti, brez rož in sveč. To je znamenje, da 
so Jezusa popolnoma oropali in vzeli vse. Celo 
človeško dostojanstvo. Ta dan je strogi post. 
Jezus je trpel in umrl na križu z mesom, krvjo 
in kostmi. In zaradi tega kristjani ob petkih ne 
uživamo mesa in še posebej ne na veliki petek, 
ko se spominjamo njegove smrti. Bogoslužje 
tega dne ima tri dele: bogoslužje božje besede, 
čaščenje križa in obhajilo. V prem delu pojejo 
pevci pasijon, kar pomeni trpljenje Jezusa 
Kristusa, nato so posebno prošnje, kamor so 

    ANTON TRPIN vključeni vsi verni in neverni ljudje. Cerkev ta 
večer moli za vse. Osrednji del tega bogoslužja 
je čaščenje križa. V slovesnem razkrivanju križa 
zapoje duhovnik: »Glejte les križa na katerem 
je viselo zveličanje sveta.« Pevci odgovorijo: 
»Pridite, molimo!« Nato se verniki zvrstijo k 
poljubljanju svetega znamenja (križa). Sledi še 
obhajilo in prenos Jezusa v božji grob. Names-
to zvončkov pri bogoslužju služijo raglje. 

VELIKA SOBOTA.
Domovi so zaživeli, Cerkev se pripravlja na 
zmagoslavje. Zjutraj je naprej pred cerkvijo 
blagoslov ognja. To je prvo velikonočne sporo-
čilo, ki ga prinašalci prinesejo v domove. Vonj 
po goreči gobi prinaša nekaj posebno vzne-
mirljivega in prijetnega. Žal, da danes mnogi 
ne morejo sprejeti tega ognja, ker menijo, da 
brez peči (na drva) ne morejo odložiti blagos-
lovljene ognja. Vendar, če bi imeli vero v Odre-
šenika in spoštovanje do tradicije, bi našli tudi 
prostor in način za velikonočni ogenj. V božjem 
grobu je Jezus postavljen v čaščenje, spodaj pa 
je grobu ležeči Kristus, ki ga častijo in molijo.
Preko dneva se deli blagoslov jedil. Ta je razpo-
rejen po vaseh in vaških kapelah. Ta srečanja s 
temi košaricami so pravo razkošje in narodovo 
bogastvo. In velika škoda bi bila, če bi jo za-
pravili. Če se temu pridruži še vera v Jezusa in 
obedovanje velikonočnih jedi v duhu praznika, 
potem se družine utrjujejo v dobrem, ljubezni 
in upanju na prihodnost. 
Na veliko soboto je vigilija vrhunec vsega kr-
ščanskega bogoslužja. S prižiganjem veliko-
nočnega ognja pred cerkvijo, ki zaznamuje vso 
vsebino, svetlobo velike noči, nato prižiganje 
luči vernikom ob vzklikanju »Kristusova luč« in 
nato veličastna hvalnica velikonočni sveči, je 
radostno vzdušje, ki ga ni mogoče opisati, am-
pak le doživeti. Nato je branje božje besede iz  
stare in nove zaveze. In nato pride slovesni tre-
nutek, ko duhovnik zapoje trikratno aleluja in 
vsa cerkev navdušeno odgovarja z mogočnim 
petjem. To je velika noč! To je odrešenje člove-
ka! In ob končani maši je še vstajenjska proce-
sija. Ta je bila včasih pred koncilom v soboto 
popoldne, po koncilu 1965 pa v nedeljo zjutraj. 
V Šentjerneju ni bilo nikoli v nedeljo, ker ni bilo 
dovoljeno. Šele kasneje smo s procesijo pričeli 
v soboto zvečer. Tako bomo morda stopali po 
naših ulicah in slavili vstalega Kristusa. 
Dragi ljudje, ki v srcu dobro mislite!
Naj bodo velikonočni prazniki polni veselja, 
notranje sreče in miru. Naj velikonočni duh 
prežene vso tesnobo iz naših src in misli. Pre-
žema naj nas dobra misel in čutenje, da bomo 
vsi začutili, da smo odrešeni ljudje. Kristus je 
vstal! Aleluja!
Voščim v imenu vseh sodelavcev. 
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Camino

T
a pot je dolga nekje 270 km in ima 
5600 m vzponov. Prvi dan postreže 
z blagodejno ravnino, v naslednjih 
dneh pa se pot kar lepo razgiba. 
Začne se čisto pri meji z Madžarsko, v 

kraju Kobilje. Po ravnini pridemo do reke Mure, 
kjer se z brodom, "Tinekov brod", pripeljemo 
na drugo stran reke Mure. Tu se Prekmurje lo-
čuje od Prlekije. Vožnja je pravo doživetje in 
resnično blagodejno deluje tako na telo kot 
na dušo. Kmalu smo v Ljutomeru. Nadalju-
jemo proti vinorodnemu okolišu Jeruzalem. 
Ta del je bil meni eden izmed najlepših, saj 
so tu razgledi čudoviti. Kažejo se nam prekra-
sne terasaste vinske gorice, katere se skupaj 
z gozdom idealno zlijejo v to področje. Leži v 
Ljutomersko-Ormoških goricah, med Muro in 
Dravo. Spustimo se proti Ormožu in Veliki Ne-
delji, kjer je krasna postojanka z gradom. Velja 
si ga ogledati, saj je izredno bogat in tu imate 
tudi možnost nočitve. Pot vodi naprej do Ptuja 
in Ptujskega gradu. Je najstarejše slovensko 
mesto, razpeto med vinorodnimi griči in reko 
Dravo. Nekaj kilometrov hoje naprej pridemo 
do mirne Ptujske Gore. Je priljubljena točka 
zaradi lepega razgleda na Dravsko polje in Ha-
loze. Seveda pa je posebna zaradi krasne got-
ske cerkve oziroma bazilike Marije Zavetnice. 
Nadaljujemo do Makol, kjer ne smete zgrešiti 
dvorca Štatemberg. Je razkošen baročni dvo-
rec in s svojim izjemnim dvoriščem kar priva-
blja, da si tu vzamete nekaj trenutkov za spro-
stitev. V Zgornjih Poljčanah se nam pa cesta 
kaj hitro postavi pokonci, ko se dvigujemo nad 
kamnolom Poljčane. Bližamo se že Slovenskim 
Konjicam. Ta del poti je kar razgiban po gozdo-
vih, poljih in travnikih, vendar je pokrajina lepa 

in bogata. Pridemo do Žičke kartuzije – nek-
danji samostan, nekoč dom »belih menihov«, 
danes pa mesto za sprostitev, pobeg od vrveža, 
koncerte … V tem mirnem kraju, obdan z goz-
dom, se ta samostan lepo zlije s tišino in neko 
skrivnostno mističnostjo. V vzdušju miru in 
hvaležnosti nadaljujemo do Vojnika, naprej do 
razgibane Galicije, Polzele, kjer prečkamo reko 
Savinjo in se ob njej sprehodimo do Braslovč. 
Kmalu zagledamo Žovneško jezero in nad njim 
se dviga pot do gradu Žovnek. Je eden naj-
starejših gradov na Slovenskem in tu se nam 
odpre pogled na Žovneško jezero, severne vr-
hove Posavskega hribovja, gozdnata pobočja 
Dobroveljske planote in vse do Celja. Sprošče-
na hoja nas pripelje do Vranskega in tu sledi 
vzpon na Menino planino, po kateri hodimo 
kar nekaj časa. Iz nje se spustimo do Snovika 
in v prijetni hoji pridemo do Kamnika. Tu nas 
v tlakih, v ulici pred cerkvijo pričaka medeni-

    ANDREJA BAKŠIČ GROZDINA

nasta školjka. Naprej nas pot vodi do Komende 
in Smlednika, kjer zagledamo Zbiljsko jezero. 
Skozi prijeten gozdiček pridemo do Spodnjih 
Pirnič in kmalu že konkretno zadiši po koncu 
poti. Sprehodimo se skozi Gunclje, Šiško, park 
Tivoli in pred nami se prikaže cerkev sv. Jako-
ba v Ljubljani. 
Tu se ta veja Prekmursko - štajerskega Camina 
zaključi. In tu se zaključi tudi moje popotova-
nje z vami. V resnično veselje mi je bilo, da sem 
lahko delila svojo popotniško izkušnjo. Vsem 
vam želim, da si najdete svoj Camino v vsakda-
njem življenju, tudi v svojem domačem okolju. 
Začnite s prvim korakom kar iz svojega praga 
in pojdite, kamor vas vodi srce. Moje srce me je 
vodilo po vseh razvejanih slovenskih Camino 
poteh in tako sem se srečala tudi preko besed, 
z vsemi vami. 
ULTREA ET SUSEIA – VSAK DAN DLJE IN VSAK 
DAN VIŠJE. 

PREKMURSKO−ŠTAJERSKA JAKOBOVA
POT – OGRSKA POT
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N A S V E T  Z A  V A S

MAMA

Materinski dan je za nami,
poklon bi radi našim materam dali.

Poklon za naše babice in none,
naj njihova dobrota nikoli ne potone.
Ko skrbno in ljubeče za nas skrbijo

in nas že od malega na življenje učijo.
Ko z nami trpijo in se veselijo,

ter nam samo dobro želijo.
Ko sama slišiš besedo »mama«,
veš, da na svetu nisi več sama.

Otroci nam lepšajo dni,
mi pa učimo jih drobnih stvari.

Preplule in prehodile bi pol sveta,
da se ta vez nikoli ne konča.

Če pravilno jih učimo in bodrimo,
jih z lahkim srcem na njihova pota 

spustimo.
Vedno jih bomo čakale,

vedno jim svojo ljubezen kazale.
Naj se v življenju karkoli pripeti,
ljubezen do matere se ne izgubi,

saj ta vedno živi.

Sonja Simončič

MAMA JE ENA SAMA

Kako res je to,
da eno življenje imamo,

ki podarila sta nam ga oče skupaj
z mamo.

Mami, mami, kličem ti iz daljav,
pazi nase, ne oziraj se na vse,

kar slabega sem ti storila,
prosim odpusti mi,

da bom lažje skoz' življenje hodila.

Bolna si, zgarana,
vse si zame dala.

Pazi nase in na nas otroke,
da bo v redu vse z nami,

zdaj in v večnosti …
Naj vsem bo leto iskrivo,
do vseh naj bo ljubeznivo.

Irena Vrhunec

POMLAD

Pomlad, imeti rad, iskati zaklad …
Brez vsega tega je res težko,

saj brez pomladi življenja pravega
ne bi bilo …

Malo sem mlad in ljubim pomlad.
Kaj človeka pomladí?

To, da sebe in druge razveseli,
to, da besede izbira in ne blefira …

Pomlad je zaklad in najde ga vsak,
ki nosi v srcu nov korak.

Se prihodnosti veseli
in pleše v nove dni …

Irena Vrhunec

ŽENSKA

Današnja ženska, čisto drugega je tipa,
kot nekoč bila je nje slika.

Se ženska danes ne da več komandirat ali 
provocirat.

Je samostojna, modernih nazorov,
brez odvečnih dvomov.

Hoče moškega, s katerim je enakopravna,
ne pa, da je življenje z njim travma.

Danes ona, čas si zase vzame,
je ženska kot iz reklame,
urejena, veliko nase da,

a v stresu, ker preveč se za kariero peha.

Vera Žabkar

MAMA

Rodila me je, nad mano bdela,
bila največja sreča sem njena.

Naučila me življenja je modrosti,
bila kot šola je učenosti.

Vse je vedela, kar vedeti sem hotela,
kot da najvišjo diplomo bi imela.

Učila me je, kaj je prav in kaj greh,
čeprav včasih, mi je šlo na smeh.

Ko fantje so začeli gledati za menoj,
vnel med naju se je pridige boj.

A le vse dobro mi je želela,
saj hotela ni, da na limance bi se ujela.

Sem zdaj tudi jaz mama,
to šolo mame, dobro spoznala.

Zdaj hčer' učim, isto kot moja mati,
zato v prihodnje nimam se ničesar bati!

Vera Žabkar

KAKO USTREZNO ZAMENJATI OGREVANJE V VAŠI HIŠI?

U
činkovit ogrevalni sistem, ki izkorišča 
obnovljive vire energije lahko prina-
ša stroškovne ugodnosti in vpliva na 
ugodje bivanja. Poleg tega pa predsta-
vlja tudi dragocen prispevek k zmanj-

ševanju emisij CO2 in blaženju podnebnih spre-
memb.
V okviru mednarodnega raziskovalnega pro-
jekta H2020 REPLACE Institut Jožef Stefan želi 
spodbuditi končne porabnike k zamenjavi 
starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav v hi-
šah, za okolju prijaznejše rešitve. V ta namen 

je bilo oblikovano orodje “Kalkulator menjave 
ogrevalnega sistema” s katerim lahko na enem 
mestu primerjate različne možnosti ogrevalnih 
sistemov na obnovljive vire energije, ki so naj-
bolj primerni glede na energetsko učinkovitost 
vašega doma. Spletno orodje pomaga oceniti 
tudi stroške ogrevanja in okoljske učinke po 
zamenjavi. Za informativni izračun je potrebno 
v kalkulator vnesti nekaj osnovnih informacij 
o stavbi in o obstoječem načinu ogrevanja. 
Rezultate kalkulatorja lahko tudi izvozite, o 
vsebini rezultatov pa pogovorite z energetskim 
svetovalcem. 
V želji za krepitev ozaveščenosti med go-
spodinjstvi je bila oblikovana tudi nalepka 
»OGREVAMO ZELENO«, ki jo lahko prejme vsak 
uporabnik trajnostnega ogrevalnega sistema. 
Nalepka je brezplačna in jo lahko prejmete po 
pošti na vaš naslov.

  REPLACE Če potrebujete dodatne informacije ali ima-
te vprašanja o projektu, nam lahko pišete na 
e-mail: h2020replace@ijs.si. 
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KO STRESE 
STRES

  MATIC CIZEL

S
tres poznamo vsi. Z njim se srečamo 
pogosto, lahko tudi večkrat na dan. 
Dve osebi pa se lahko na isti stresni 
dogodek odzoveta popolnoma raz-
lično. Morda ste opazili, da nekaterim 

zavidamo njihovo flegmatičnost in sposob-
nost ohraniti mirno kri, medtem ko se lahko 
drugim v isti situaciji za kratek čas podira svet. 
Zakaj je temu tako? Osebnostno smo si različ-
ni, različno težke obremenitve nosimo skozi 
življenje, pa tudi različno smo opremljeni za 
soočanje s stresom. Nekateri uporabljajo bolj 
uspešne strategije in imajo več idej. Nekateri 
imajo teh idej manj ali pa so te manj učinkovi-
te in prinesejo manj olajšanja. Velja opomnik, 
da so veščine, kako se s stresom spoprijema-
mo, nekaj kar lahko gradimo in utrjujemo celo 
življenje. Nekaj idej, kako se lahko s stresom 
bolj učinkovito spoprimemo, povzemam v na-
daljevanju.

OB STRESNEM DOGODKU
Ko doživimo nek stresni dogodek, je smisel-
no pomisliti na:
• Kako sem se s podobnim stresom dobro 

soočal/-a v preteklosti? Uporaba veščin to-
rej, ki so nam v podobni situaciji koristile. 
Podobno kot v primeru bolezni, raje pose-
gamo po zdravilih, ki so v preteklosti za nas 
učinkovala, lahko vsak zase ugotovi, kaj 
nam je v času podobnih prejšnjih situacij 
prineslo vsaj nekaj olajšanja.

• Opomnik, da sem takšne ali zelo podobne 
situacije v preteklosti morda že doživel/-a. 
Da so se v času dogajanja lahko zdele velike 
ali celo nepremostljive, a smo zmogli us-
pešno čeznje. 

• Bi lahko na situacijo pogledal/-a še kako 

drugače? Je mogoče, da obstaja še kakšna 
druga razlaga dogodka kot ta, ki sem jo 
sprejel/-a trenutno?

• Je to kar se trenutno dogaja pomembno ali 
nepomembno? V kateri koš sodi ugotovite 
tako, da se vprašate, ali bo trenutni dogo-
dek imel vpliv na vaše življenje čez leto ali 
dve. V veliki večini primerov je seveda odgo-
vor “ne”. Če bi vodili dnevnik stvari, ki so nas 
spravile iz tira, bi morda lahko ugotovili, da 
smo le kakšen mesec nazaj zapisali kakšno, 
ki se je zdaj niti ne spomnimo več, v času 
dogajanja pa se je zdela (pre)velika.

• Kaj bi mi trenutno svetoval nekdo drug – 
najboljši prijatelj ali tisti, ki me običajno po-
miri z racionalno razlago?

• Če gre za dogodek, kjer imamo možnost 
vplivanja zelo omejeno in trenutno ne mo-
rem storiti ničesar, je lahko smiselno tudi 
miselno preusmerjanje oz. načrtna zaposli-
tev z nečim, da v krču neprijetnega doživlja-
nja ne ostajamo predolgo.

• Opomnik, da se ljudje nikoli ne odzivamo 
na dogodek sam, temveč le na to, kako si 
ga razlagamo. Vsak dogodek, ki se zgodi, pa 
si lahko razložimo na 100 načinov. Od tega, 
katero razlago sprejmemo, pa bo odvisno 
tudi naše počutje. V pomoč bo že, če po-
mislimo na 2 ali 3 razlage, poleg tiste prve. 
Gotovo zmorete: naši možgani so izvrstni v 
risanju scenarijev; tudi dobrih.

V STRESNEM OBDOBJU ...
V daljšem obdobju, ko doživljamo več obre-
menitev pa je smiselno:
• Da vzpostavimo načrtne aktivnosti za raz-

bremenitev. Na urniku imejmo vsaj nekaj 
stvari, ki se jih lahko v prihodnjih dneh vese-
limo, četudi morda niso posebej velike. To je 
lahko, npr. ogled serije ali filma, ki ga poišče-
mo na tedenskem sporedu, sprehod sam/-a 
ali z bližnjim, dogovor za kavo ali druženje, 
branje knjige, s katero odlašamo itd.

• Skrb za telesno aktivnost. Možgani telesno 

aktivnost razumejo kot sporočilo, da se zo-
per trenutni stres borimo. S čimer utrdijo 
zavedanje, da so v telesu, ki se je s stresom 
sposobno boriti. Telesna aktivnost je lahko 
katerikoli šport, tek, tudi sprehod. Gibanje 
aktivira tudi hormon sreče, ki poskrbi za 
dvig počutja. Stranski učinek je tudi ta, da 
zapustimo štiri stene in simbolično tudi tre-
nutni miselni okvir. 

• Imeti v mislih, da je stresno obdobje nekaj, 
kar mine. Po spominu pobrskajmo za po-
dobnimi obdobji, ki so bila zahtevna in iz-
črpljujoča, a so minila.

• Razmisliti, kaj nas je v prejšnjih stresnih ob-
dobjih najbolj sprostilo, razbremenilo. Je bil 
to šport, podpora nekoga drugega, sprostit-
vene vaje, zadosti počitka? Smiselno je, da 
tudi v času kasnejših obremenitev izhajamo 
iz tega.

• Zadostna količina spanja in počitka je še 
posebej v obdobju večjih obremenitev po-
membna, za namen regeneracije. Pred spa-
njem se skušamo telesno in miselno umir-
jati, kar lahko dosežemo tudi s katero od 
aktivnosti, npr. branje, poslušanje glasbe, 
dihalnimi vajami itd. 

• Predstavljati si sebe čez mesec dni. Trenutni 
stres ne pove ničesar o tem, kako bo bilo v 
prihodnje. Zamegli pa pogled naprej in dej-
stvo, da bo že jutri lahko vsaj malo drugače. 

V tem, kako se na stres 
odzivamo, smo utrjeni 
in avtomatizirani. Zato 

je smiselno nove ide-
je odzivanja na stres 

večkrat načrtno vaditi. 
Ob dovolj ponovitvah 
gredo možgani lažje v 
»re-programiranje«.

Ne glede na to, 
katero od idej 

izberemo, nas bo 
spremljalo zavedanje, 

da smo nekaj lahko 
storili in da se stvari ne 
dogajajo same od sebe.
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DOBER SPANEC, BISTER UM, VSE DOBRO
Ob svetovnem dnevu spanja

V petek, 18. marca 2022, smo obeležili 
že 15. svetovni dan spanja, tokrat s 
sloganom "Dober spanec, bister um, 
vse dobro". Svetovni dan spanja je 
mednarodno priznan dogodek, ki 

poteka pod okriljem Svetovne zveze za spanje 
(WSS) in je namenjen ozaveščanju javnosti o 
pomembnosti spanja in njegovega vpliva na 
naše zdravje ter preprečevanju in obvladova-
nju motenj spanja. V preteklosti je obeleže-
vanje potekalo v okviru Slovenske skupine za 
spanje, ki deluje v sklopu ESRS-Evropske zveze 
za raziskave spanja. V zadnjih dveh letih pa ga 
obeležujemo širše, v sodelovanju različnih in-
štitucij. S skupnim prizadevanjem je pozornost 
javnosti in vsebina spanja v slovenskem pro-
storu naslovljena širše.
Mislite, da ste v zadnjem času dovolj spali? Se 
lahko spomnite, kolikokrat v zadnjem tednu 
ste se zbudili brez budilke, sveži in spočiti in 
brez potrebe po jutranji skodelici kave? Če na 
zastavljena vprašanja odgovarjate nikalno, ste 
del velike družine neprespanih Zemljanov: kar 
2/3 odraslih iz razvitega dela sveta spi premalo 
in ne dosega priporočil za odrasle (od 7–9 ur 
na noč). Morda vas to dejstvo ne preseneča, 
bodite pa pozorni na posledice, ki jih prinaša 
pomanjkanje dobrega spanja. Prav v teh drža-

vah beležimo najvišji delež bolnikov z rakom, 
srčno-žilnimi obolenji, demenco, slabšo imun-
sko odzivnostjo, slabšim duševnim zdravjem. 
Vznemirjen um je slab vzglavnik in moten 
spanec prispeva k vsem resnim duševnim te-
žavam, vključno z depresijo, tesnobo in samo-
morilnostjo.
Za dober spanec je pomembno troje: trajanje 
(dolžina spanja mora biti prilagojena starosti 
in potrebam), kontinuiteta (spanje morajo biti 
neprekinjeno in ne razdrobljeno) in globina (le 
dovolj globok spanec obnavlja) spanja. Dobro 
spanje je ključnega pomena za zagotavlja-
nje kakovostnega življenja v vseh življenjskih 
obdobjih, saj prinaša nešteto koristi za naše 
zdravje: izboljšuje našo odpornost in imunske 
odzive (kar je pomembno pri preprečevanju 
okužb, rakastih obolenj in ostalih kroničnih 
nenalezljivih boleznih, znižuje krvni tlak in bla-
godejno vpliva na srce in ožilje), okrepi vrsto 
možganskih funkcij (vključno s sposobnostjo 
za učenje, pomnjenje ter sprejemanje logičnih 
odločitev in dobrih izbir), našo telesno priprav-
ljenost in energijsko bilanco, dobrodejno vpli-
va na naše duševno zdravje in čustveno razpo-
loženje (kar omogoča, da se zbrano in trezno 
lotimo družbenih in umskih izzivov) ter izbolj-
ša presnovo telesa (uravnava količino inzulina 
in glukoze, tek in telesno težo, ohranja bogat 
mikrobiom črevesja). Spanje je najučinkovitej-

ši način za vsakdanje uravnavanje telesnega in 
duševnega zdravja.
Slovenci spimo premalo. Zadnje raziskave, ki 
jih je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je, kažejo, da glede na priporočila za odrasle 
(od 7 do 9 ur spanja dnevno) v Sloveniji dovolj 
dolgo spi le tretjina odraslih (33 % moških in 37 
% žensk med 18. in 74. letom starosti) in le ne-
kaj več kot petina (22,1 %) otrok in mladostni-
kov (9 ur ali več na noč). S starostjo odstotek 
mladostnikov, ki med tednom spijo skladno s 
priporočili, upada. Preverjali smo tudi subjek-
tivno stališče o kakovosti spanja v času epide-
mije med odraslimi. Raziskava je pokazala, da 
se je pri 60 % anketirancev kakovost spanja v 
primerjavi z obdobjem pred epidemijo poslab-
šala.
Uravnotežena prehrana in telesna dejavnost 
sta seveda zelo pomembna. Vendar zaradi 
dognanj zadnjega časa vemo, da je spanje naj-
pomembnejši člen tega zdravstvenega trojč-
ka. Slaba prespana noč prizadene telesne in 
umske funkcije precej bolj, kot enakovredno 
pomanjkanje hrane ali telesne dejavnosti in 
hkrati si težko prestavljamo kakršno koli drugo 
stanje, ki bi tako uspešno popravilo telesno in 
duševno zdravje.
V skladu z letošnjim sloganom svetovnega 
dneva spanja, vam torej želimo dober spanec, 
bister um in vse dobro. 

  NIJZ

Pomaga, če načrtno pomislimo za naprej, 
da se ločimo od primeža današnjega dne. 
Pomislimo na mesec dni vnaprej in si pred-
stavljajmo, da je aktualen stres mimo ali vsaj 
zmanjšan. Možgani in s tem počutje namreč 
sledijo našemu razmišljanju, četudi je to 
zgolj hipotetično.

• Naučite se novih tehnik za sprostitev nape-
tosti. Ko ste napeti, lahko poskusite z vajami 
trebušnega oz. globokega dihanja, mišič-
nega sproščanja, meditacije, vizualizacije ... 
Smiselno jih je preizkusiti več, da najdete 
tisto, ki vam osebno najbolj ustreza.

• Podelitev ali prošnja za pomoč nekoga dru-
gega. Že podelitev zaznanih težav nekomu 
drugemu na nas vpliva razbremenilno, saj 
težava zapusti izključno naš miselni okvir. 
Včasih lahko ugotovimo, da situacija pre-
sega naše kapacitete reševanja in vsega ne 
zmoremo sami. V tem ni nič sramotnega. Vir 
dodatne pomoči lahko predstavlja prijatelj, 
sorodnik ali katera od služb. Kdo nam je znal 
svetovati v preteklosti oziroma bil opora?

• Občasna preverba našega počutja. Pred-
vsem v času obremenitev je smiselno, 1-krat 

na teden načrtno preveriti ali opazimo 
kakšne spremembe na področju počutja, 
spanca, razmišljanj in našega vedenja. Se 
z obremenitvami, ki trajajo dlje časa lahko 
soočam sami? Opažanje morebitnih spre-
memb je lahko koristno pri tem, da te nas-
lovimo čimprej.

• Razmislek, kaj je minimalno, kar lahko v 
dani situaciji storimo.

Kdaj poiskati dodatno podporo? Če težave 
vztrajajo, vplivajo na vašo kvaliteto življe-
nja in če imate občutek da ste sami storili 
kar znate, je smiselno poiskati še dodatno 
podporo. Soočanje s stresom in tehnike 
obvladovanja lahko še bolje utrdite z ude-
ležbo v programu »Spoprijemanje s stre-
som«, ki poteka v vsakem zdravstvenem 
domu. 
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ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
    DANIJELA PAVLIČ

V
stopili smo v nov mesec vrtnarjenja, 
tudi dan se je občutno podaljšal. Ma-
rec je po starem imenovanju sušec in 
je zelo upravičil svoje ime – reke so 
nizke, zemlja je suha. Sledil mu bo 

pregovorno muhast april, ki nam bo, upamo, 
napolnil vodne struge in zalogovnike. 
Se vam zdi, da okrog sebe poslušate samo še 
besedo »samooskrba«? Če tudi je že kdo mislil 
opustiti saditev krompirja ali setev žita, ker se 
to ne splača, si je marsikdo zaradi neposredne 
bližine vojnega žarišča premislil. Sedaj je tudi 
najboljši čas za povečanje površin za sejanje in 
za pripravo naših gredic. Če bi radi povečali po-
vršino za setev, potrebujemo le nekaj kartona 
in dober kompost. Odmerimo našo novo gre-
dico (širine 80 cm in poljubne dolžine). V dno 
naložimo do 2 plasti kartona, ki bo ustavljal 
rast plevelov, nasujemo komposta približno 10 
do 15 cm visoko, poravnamo, dobro zalijemo 
in že lahko sejemo ali sadimo (za zelo drobno 
seme naj bo kompost presejan, sadike pa pre-
nesejo tudi manj predelan kompost). Če temu 
dodamo še okvir, imamo pripravljeno dvignje-
no gredo. Že narejenim gredam dodamo dober 
kompost in jih »slepo okopljemo« (z nihajno 
motiko ali grabljicami podrsamo po gredici), s 
čimer preprečimo rast razvejanih plevelov.
Kaj bomo sejali in sadili v marcu ter aprilu 
na naš vrt? V zaprtem prostoru smo v lončke 
posejali semena paradižnika, ki vzklije v ne-
kaj dnevih. Paprike in jajčevce smo presadili 
v večje lončke. Če se vam je v lončkih začela 
delati plesen na zemlji, jo posujte s cimetom. 
Posejemo si baziliko in mogoče poskusite kaj 
novega, npr. nakaliti sladki krompir za sadike 
ali pa koromač. Čeprav smo na podeželju, sve-
tovni trendi pridejo tudi do nas in z veseljem 
poskusim, kako se kakšna rastlina obnaša na 
mojem vrtu. V vrtu si na prosto posadite grah 
in špinačo, za kalitev imata rada hladna tla. Pri 
grahu lahko uživamo tudi mlade stroke, sama 
ga sadim večkrat na leto in ga imam vedno sve-
žega. Špinači obtrgujte zunanje liste, prihranili 
boste čas in skrajšali čakanje, da zrastejo mla-
de rastline. Zaradi suše je potrebno jarke pred 
setvijo zelo dobro zaliti, da se zemlja in seme 
povežeta, da bo uspeh zagotovljen. Marsikdo 
pravi, da mu kaj ne raste na vrtu, vendar je 
za uspešno rast potrebna kombinacija vode, 
svetlobe in toplote, to daje moč semenu. Če 
sadimo še s pozitivno energijo in s hvale-
žnostjo, je uspeh zagotovljen! J V tem času je 
primerno prve setve pokriti s kopreno, saj so 
noči še vedno blizu 0 stopinj. Na prosto sejemo 
še peteršilj, rdečo peso in različne solate, ki jih 
sejemo večkrat na leto.
Aprila bomo na toplo v lončke posejali lube-

nice, melone, bučke, buče in kumare. Zakaj 
je zelo primerna predvzgoja sadik (tudi rdečo 
peso in motovilec že najdemo na prodajnih 
policah kot sadike)? S tem kontroliramo seme, 
da ga vsega izkoristimo, na drugi strani pa 
skrajšamo čas rasti oziroma izkoristimo vpliv 
toplote, da dobimo kvalitetno sadiko. Sredi 
aprila lahko na prosto sadimo vse kapusnice 
(zelje, glavnati ohrovt, cvetačo, brokoli), blitvo, 
por, rukolo, čebulo in krompir. Nabavite si raz-
lične vrste fižola, ki se ga pregovorno sadi na 
sv. Marka konec aprila, sama prisegam na niz-
ke sorte (npr. capitano, tema).

Ker posejemo več kot rabimo, ponudite odveč-
ne sadike družinam, ki nimajo časa ali prostora 
za vzgojo sadik. Zelo so se razširile izmenjave 
semen in sadik, izkoristite te priložnosti in 
naslednjič boste lahko že vi nekaj več ponudi-
li. V prakso vrtnarjenja sem vpeljala dnevnik, 
zapisujem, kdaj sem kaj sejala ali sadila, tudi 
vreme si občasno beležim in mi je dragocen 
pregled za nazaj, pa tudi za načrtovanje naprej. 
Upam, da vam so vam tokratni zeleni drobci 
dali spodbudo za še bolj zelene prste! J
Želim vam vesel & sr(e)čen sprehod v nov vr-
tnarski mesec! 



N
avadni lovor (Laurus nobilis) iz družine 
lovorovk (Lauraceae) je aromatično 
vednozeleno drevo ali velik grm, ki 
doseže višino 10–18 m. Lovor je rastli-
na Sredozemlja, vednozelen grm z 

usnjatimi suličastimi listi in prijetnega vonja. 
Dvodomni zelenkasti cvetovi rumene barve, 
pri nas cvetijo spomladi, od marca do maja. 
Plodovi so veliki kot gozdna jagoda, črni in vse-
bujejo eno samo seme. Najbolje uspeva v to-
plejših krajih, v zavetju in sončnem rastišču pa 
preživi tudi v hladnejših podnebjih. Seveda pa 
ga lahko gojimo tudi doma v cvetličnem lonč-
ku in koritu. V hudem mrazu ga lahko presta-
vimo v hišo oz. rastlinjak. Ker pa je zimzelen, 
lahko liste obiramo skozi vse leto.
V zgodovini je bil predstavljen kot sveto drevo, 
posvečeno Soncu, in verjeli so, da jih varuje 
pred strelami. Znani so reliefi starih kovancev 
s podobo Apolona, ki na glavi nosi lovorjev ve-
nec. Za Rimljane je bil lovorjev venec simbol 
časti, slave in miru, saj so ga nosili vojskovod-
je, pesniki in pisatelji.

UPORABNI DELI RASTLINE
Liste nabiramo z mladih vej poleti, nato pa 
jih posušimo. Liste sušimo v tanki plasti, na 
zračnem in temnem prostoru, na prepihu brez 
sonca, in sicer tako dolgo, dokler niso lomljivo 
krhki. Lovorjevi listi poleg čreslovin, lavrina in 
miristicina vsebujejo tudi do 3 % eteričnega 
olja, ki ga sestavlja predvsem cineol (do 70 
%). V plodu pa je 1 % eteričnega olja, okoli 30 
% maščobnih kislin (oleinska, palmitinska in 
linolenska kislina). V steklenem kozarcu bodo 
tako posušeni listi ohranili vso svojo aromo 
in vonj najmanj leto dni. Dozorele plodove 

nabiramo v oktobru in novembru ter iz njih 
naredimo lovorjevo olje, ki se uporablja kot 
mazilo in kot dodatek kozmetičnim izdelkom.

DELOVANJE IN UPORABA
LOVORJA
Kot antiseptik blagodejno deluje pri glivičnih 
okužbah in tudi pri vnetjih v ustih in ustnih 
razjedah. Hkrati pa se uporablja kot antipara-
zitik. Že dolgo časa velja, da lovor blagodejno 
deluje pri lajšanju prebavnih motenj, čreve-
snih krčev in napenjanja. Pri slabostih in krčih 
v prebavnem traktu ter za umirjanje pospe-
šenega bitja srca pijemo blag čajni poparek iz 
lovorjevih listov. Kopel iz lovorjevih listov pa 
pozitivno vpliva pri težavah z revmatizmom in 
revmatičnih bolečinah.
Tinkturo iz plodov ali zdrobljenih listov lahko 
uporabimo tudi za masiranje obolelih mest, 

pri revmatizmu, hemoroidih, zvinih, izpahih in 
modricah. Hkrati pa lahko za lajšanje tovrstnih 
težav uporabljamo tudi lovorjevo olje, ki 
ga na boleče mesto nanesemo 2- do 3-krat 
dnevno. Tinktura iz lovorjevih listov spodbuja 
delovanje limfe.

LOVOR UPORABLJAMO
KOT ZAČIMBO ZA:
• riž ali moko, tako da dodamo v posodo, kjer 

jih hranimo, dobro posušen list lovora, s 
tem pridobita prijeten okus,

• polnejši okus dosežemo z drobljenjem 
lovorovih listov,

• vonj prekajenih lovorjevih listov preganja 
mrčes,

• lovor deluje kot naravni konzervans pri 
vlaganju zelenjave, rdeče pese, kumaric, 
gob v kis,

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

LOVOR – nepogrešljiva začimba 
in zdravilna rastlina
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• goste juhe, predvsem krompirjeve in 
fižolove,

• enolončnice, predvsem če vsebujejo 
stročnice,

• jedi iz kislega in svežega zelja.

RECEPTI ZA PRIPRAVKE
IZ LOVORJA

Lovorjev čaj
Tri sveže ali posušene lovorjeve liste raztrgajte 
na manjše koščke ali jih drobno nasekljajte. 
Prelijte jih z 2,5 dcl vode in kuhajte 10 minut. 
Ko bodo listi prekuhani, odstavite z ognja 
in pustite čaj pokrit še vsaj 10 minut, nato 
pa precedite. Ko se nekoliko ohladi, dodajte 
žlico limoninega soka in 1 do 2 žlici medu. Za 
najboljši in najbolj optimalen učinek pijte 2 do 
3 skodelice lovorjevega čaja na dan.

Olje iz lovorja za lajšanje
revmatičnih bolečin
Sestavine:
• 20 g zdrobljenih lovorjevih listov,
• 1 dcl oljčnega olja.
Postopek:
Zdrobljene liste prelijemo z oljem in pustimo 
stati v steklenem kozarcu približno teden dni. 
Olje vsak dan pretresemo. Po enem tednu 
dobljeno olje uporabimo za masažo bolečih 
delov pri revmatičnih obolenjih.

Zeliščna kopel za utrujene, boleče noge
Sestavine:
• 50 g lovorjevih listov,
• 20 g orehovih listov,
• 20 g timijana,
• 20 g bršljanovih listov,
• 2 l vode,
• 2 žlici soli,
• 1 žlica sode bikarbone.
Postopek:
Timijan, lovorjeve, orehove in bršljanove liste 
v loncu prelijemo z vodo in pustimo vreti 45 
minut. Potem počakamo, da se tekočina oh-
ladi na sobno temperaturo. Nato dodamo še 
sol in sodo bikarbono. V raztopini 10–15 min 
namakamo noge.

Poparek za umiritev želodčnih težav in
prebavnih motenj
Sestavine:
• 5–10 g posušenih listov,
• 1 l vode.
Postopek:
5–10 g posušenih listov prelijemo z 1 l vrele 
vode, pustimo stati 10 minut in precedimo. 
Popijemo 2–3 skodelice na dan.

Lovorjev sirup
Pripravite 6 svežih ali 8 posušenih lovorjevih 
listov, 2,5 dcl vode, 6 žlic rjavega sladkorja ali 
medu in sok ene limone. Vodo zavrite, dodajte 
lovorjeve liste in kuhajte v pokriti posodi 6 do 
10 minut. Odstranite lovorjev list in tekočino 
vlijte v drugo posodo. Dodajte rjavi sladkor (ali 
med) in stisnite limono. Vse dobro premešaj-
te, dokler se sladkor (ali med) popolnoma ne 
raztopi. Dnevno zaužijte 1 do 3 žličke sirupa 
(lahko ga jemljete hladnega ali toplega). 
Lovorjev sirup shranite v hladilniku, v stekle-
nici. Tako lahko stoji nekaj dni, po potrebi pa 
naredite novega.

Lovor v kozmetiki
Eterično olje lovorja lahko uporabimo kot 
dodatek in dišavo za različne kreme in mazila. 
Olje uporabljamo za masažo telesa, ker 
pospeši prekrvavitev, pomaga pri regeneraciji 
telesa, bistri misli in učinkuje proti depresiji. 
Spodaj opisani pripravek pa pomaga tudi pri 
svetlenju hiperpigmentacije (temni madeži, 
neenakomeren ten kože) na koži, ki se poja-
vijo zlasti po 40. letu starosti (obrazu, rokah 

in drugih predelih, ki so izpostavljeni soncu). 
Največkrat hiperpigmentacijo povezujemo s 
starostnimi pegami.

Lovorjevo olje za masažo telesa
Lovorovo olje naredimo tako, da namočimo 
liste v nosilno olje (mandljevo, jojobino ali olje 
grozdnih pečk). Namakamo od 4–6 tednov, 
nato precedimo. Lahko pa damo v olje nekaj 
kapljic lovorovega eteričnega olja.

Odpravljanje starostnih peg
Sestavine:
• 1 čajna žlička zmletih posušenih lovorjevih 

listov,
• 1 čajna žlička zmletih posušenih jagod,
• 1 čajna žlička medu.
Postopek: Sestavine zmešamo v terilniku in 
mešanico nanašamo na starostne pege, ki naj 
bi sčasoma izginile.

PREVIDNOST PRI UPORABI
Previdni moramo biti pri nosečnicah, saj zanje 
zaradi metil evgenola v listih ni priporočljiva 
uporaba lovorja. Eterično olje ni primerno za 
uživanje. Prav tako pa moramo biti pazljivi 
tudi pri zunanji uporabi lovorjevega priprav-
ka, saj ta lahko povzroči preobčutljivostne 
reakcije. Tudi pri nabiranju lovorja moramo 
bit pazljivi – od drugih lovorikovcev, ki so 
strupeni, ga z lahkoto ločimo ravno po aroma-
tičnem vonju. Kot zanimivost naj omenim, da 
so najlepši lovorjevi gozdiči na svetu v okolici 
Lovrana na Hrvaškem, ki je po njem tudi dobil 
ime. 

Š P O R T

KLARA LUKAN PETA V ŠPANIJI

O
dlična šentjernejska atletinja Klara 
Lukan je v prvem marčevskem viken-
du nastopila v Španiji na tekaškem 
krosu. Na LI Gran Premio Cáceres 
Campo a Través je nastopilo več kot 

  ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV KLARE LUKAN
800 tekačev. V izredno močni konkurenci na 9 
km je dosegla odlično peto mesto. Zmagala je 
Turkinja Yasemin Can s časom 27:24, druga je 
bila Kenijka Eva Cherono (čas 27:25) in tretja 
Etijopijka Likina Amebaw (28:15). Četrta je cilj-
no črto prečkala Kenijka Lucy Mawia (28:23), ki 
je za sekundo prehitela Klaro.
Iskrene čestitke. 
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AKTIVNI V NOGOMETNEM KLUBU ŠENTJERNEJ

N
ogometaši selekcije U11 in U7 so na-
stopili na turnirju pod odkriljem NK 
Rače. Selekcija U11 je v soboto, 12. 
3. 2022, nastopila z dvema ekipama. 
Med šestnajstimi ekipami so bili odlič-

ni in osvojili turnir, druga ekipa pa je zasedla 
4. mesto. Selekcija U7 je nastopila v nedeljo, 
13. 3. 2022, in med štiriindvajsetimi ekipami 
priznala premoč šele v finalu. Od fantov so bili 
boljši samo vrstniki iz NŠ ROHO.
Selekcija U11 se je med zimsko sezono udele-
žila kar dveh zimskih lig, ki sta potekali v Lju-
bljani. Prva je bila v ŠRC Triglav, kjer so fantje 
med dvanajstimi ekipami na koncu zasedli 4. 
mesto, zaostali so samo za tremi ljubljanskimi 
ekipami – Olimpija, Slovan in Svoboda. Druga 
liga pa je potekala v športnem parku Gibišport, 
kjer je sodelovalo 8 ekip. Na koncu so naši fan-
tje osvojili končno 3. mesto z enakim številom 
točk kot drugo uvrščena ekipa, vendar s slabšo 
razliko v golih.
Čestitamo vsem mladim nogometašem! 

  NK ŠENTJERNEJ

    GREGOR OKILJEVIĆ
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Člani Športnega društva Bajer so osvojili 3. mesto v dvoranski ligi v malem nogometu v ligi veteranov. Liga je potekala od
novembra 2021 do sredine januarja 2022 v športni dvorani Osnovne šole Šentjernej. Čestitamo vsem igralcem. / Foto: Tone Turk 

Tim Brajdič Hudorovič je bil
izbran za najboljšega igralca zimske lige.
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DRUGI LETNI ZBOR ČLANOV NTK ŠENTJERNEJ

Otroci v šoli namiznega tenisa med ogrevanjem pred vadbo za mizami v dvorani podjetja Kobra Team v Šentjerneju.

V jeseni v tretjo slovensko ligo?

Z
bora članov NTK Šentjernej, ki je bil v 
sredo, 23. februarja 2022, v gostilni Pri 
Jerneju, se je udeležilo trinajst članov 
kluba. Ker statut kluba predvideva 
najmanj deset članov, je bil zbor sklep-

čen. Po sprejetju dnevnega reda je predsednik 
Dušan Pezelj podal poročilo o minulem eno-
letnem delu kluba. V sezoni 2021/22 smo us-
pešno realizirali skoraj vse, kar smo si zadali. 
Prednostna naloga je bila zagotoviti množič-
nost članstva, kar nam je tudi uspelo. V letu 
dni se je število članov, predvsem zaradi otrok, 
povečalo na 52. Uspešno smo izpeljali šolo na-
miznega tenisa, v kateri zdaj dvakrat tedensko 
redno vadi 19 otrok, starih od 7 do 13 let. Vsak 
torek in četrtek se v dvorani podjetja Kobra 
Team potijo tudi rekreativci. V drugem letu 
delovanja nam je uspelo pridobiti nekaj de-
narja iz naslova donacij in prispevkov, ki smo 
ga porabili za različne namene. Lani smo kupili 
tri nove in eno rabljeno mizico s pripadajočimi 
mrežicami, tako da jih imamo sedaj sedem. 
Nova pridobitev je tudi samodejna naprava 
– robot, ki je predvsem dobrodošel pri vadbi 
otrok. Otrokom in rekreativcem smo kupili 
klubske drese. Nabavili smo tudi večje število 
namiznoteniških žogic in drugega potrebnega 
materiala. Kljub trdovratni koroni smo v OŠ 
Šentjernej, s pomočjo občine, uspešno izpelja-
li dan odprtih vrat, kjer sta nas obiskala župan 
Jože Simončič in predsednik NTZ Slovenije 

  DUŠAN PEZELJ

    MARJAN KOVAČIČ
mag. Marjan Hribar. V olimpijskem letu smo 
nekateri člani ponosno nosili olimpijsko bak-
lo, ki se je po poti po državi ustavila v našem 
kraju in klub tudi tako predstavili občanom. 
Tudi v novi sezoni je prioriteta pridobivanje 
članstva, predvsem najmlajšega in seveda 
denarja. Vsekakor bomo največ časa posveti-
li najmlajšim in njihovi vadbi. Za sezono, ki je 
pred nami, bomo potrebovali od šest do se-
dem tisoč evrov, kar naj bi zadostovalo za vse, 
kar načrtujemo. Letna članarina ostane enaka, 
10 evrov. 
V tej sezoni načrtujemo včlanitev v NTZS, ude-
ležbo na nekaterih turnirjev najmlajših v med-
regijski zvezi in druga tekmovanja, člani pa bi 
morda že jeseni nastopili v tretji slovenski ligi. 
Za lepši izgled in dobro počutje, bomo za za-
četek nabavili 15 kompletov novih dresov in 
trenirk za mladež ter člansko ekipo. Prijavili in 
registrirali bomo tudi 12 tekmovalcev v namiz-
noteniško zvezo. Za športna oblačila se bomo 
za pomoč obrnili k donatorjem, ki so nam že in 
upamo, da bodo še pomagali, za kar se jim ob 
tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo. Seveda 
bomo namizni tenis predstavili po osnovnih 
šolah tudi v tej sezoni. V naši občini v obeh 
šolah, pa tudi širše, morda v Kostanjevici, v 
Škocjanu in še kje. Tudi to jesen bomo pripra-
vili Dan odprtih vrat in se predstavili občanom. 
Pripravili bomo tudi nekaj turnirjev in ekipnih 
dvobojev s približno enako močnimi moštvi, 
kot je naše. Letos bomo organizirali tudi ob-
činsko ligo, v katero ste vabljeni vsi šentjer-
nejski ljubitelji namiznega tenisa. Z odprtjem 

šole namiznega tenisa smo se vaditelji resno 
spraševali, koliko naj bodo začetniki stari, ko 
se vključijo v šolo. Odločili smo se, da kolikor 
pač so, prav vsi so dobrodošli in še naprej va-
bljeni v naš klub. 
Od oktobra, ko smo začeli z vadbo, delujemo 
trije trenerji: Dušan Pezelj Marjan Kovačič in 
Veno Vranc, občasno pa pomagajo še Jože 
Grubar, Andrej Kuhar, Drago Blažič in Slavko 
Franko. V slabe pol leta, kolikor otroci trenira-
jo, je viden napredek predvsem pri najmlajših, 
ki so šele v klubu spoznali to lepo igro, in se 
tako od začetka učijo pravilnih osnov igranja, 
napredujejo pa tudi drugi, ki so se naučili sami. 
Tudi rekreativci igrajo veliko bolje kot pred le-
tom dni. Kot že rečeno, smo kupili tudi namiz-
noteniški robot, ki je zelo primeren pri učenju 
udarcev tako začetnikov, že izdelanih igralcev 
kot rekreativcev. Nad napravo so navdušeni 
vsi, ki so jo preizkusili in tudi na njej vadijo. 
Pripravili smo dva turnirja: občinsko prvenstvo 
– Jernejev turnir in božično-novoletni turnir. 
Dvakrat smo se v prijateljskem dvoboju pome-
rili z rekreativci NTK Krka in obakrat zmagali, 
dvakrat pa smo igrali tudi proti rekreativcem iz 
Prebolda. Doma smo izgubili, v gosteh pa jim 
vrnili obisk in zmagali. V nadaljevanju so svoja 
poročila podali tajnik, blagajnik, vodja rekrea-
cije, predsednika nadzornega odbora in disci-
plinske komisije. Ker ni bilo nobenih napak ali 
pomanjkljivosti, smo vse skupaj soglasno po-
trdili. V točki razno smo se dogovorili za piknik 
v maju, na katerega bomo povabili, poleg vseh 
članov, še starše otrok in donatorje kluba. 

Namiznoteniški robot preizkusa
znanje Brine Glavan, Eme Škrbec,
Sandre in Maksa Prhne.
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Naši mladi upi na treningu pri vrstnikih iz NTK Krka, pod vodstvom trenerke Mance Fajmut.



Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Šentjernej,

kljub nepredvidljivim časom, v katerih se trenutno nahajamo, nekatere stvari 
na srečo ostajajo nespremenjene. Pred nami so velikonočni prazniki, prazniki 
upanja in vere. Preživite jih lepo in ustvarite lepe spomine z družino in 
prijatelji – te vezi so naše največje bogastvo!

Blagoslovljene velikonočne praznike vam želi

Simona Volf
Naša dežela, dr. Aleksandre Pivec

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec

Velikonočni kolač s čokoladnim zajčkomVelikonočni kolač s čokoladnim zajčkom
Čas priprave: 20–25 minut / Čas pečenja: 45 minut

SESTAVINE ZA KOLAČ: 380 gramov bele moke / 220 gramov masla ali margarine (sobne temperature) / 200 gramov 
sladkorja / 20 gramov vanilijevega sladkorja / 3 velika jajca / 200 gramov jogurta ali kisle smetane (ali mleka) / 

vrečka pecilnega praška ali vinskega kamna
SESTAVINE ZA TEMNI DEL KOLAČA: 1/3 zgornje zmesi / 3 žlice grenkega kakava v prahu + 17 žlic mleka/vode

SESTAVINE ZA NADEV/PRELIV: 150 ml sladke smetane / 150 gramov bele čokolade

POSTOPEK PRIPRAVE:
Sladkorja in maslo penasto umešamo. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Rumenjake vmešamo v masleno zmes. Iz beljakov 

stepemo sneg. Moko presejemo in zmešamo skupaj s pecilnim praškom. V jajčno zmes postopoma vmešamo moko, sol in jo-
gurt. Na koncu nežno vmešamo še sneg. Tretjino zmesi odvzamemo. Grenek kakav zmešamo z mlekom, da dobimo fino zmes in 
vmešamo k svetli zmesi. Zmes razporedimo po manjšem pekaču (dim. 30x17 cm – notranje mere pekača), ki ga prej obložimo s 
papirjem za peko in namastimo. Zmes mora biti še enkrat nižja kot je naš modelček za zajčka ali drugo obliko, s katero bomo iz-
rezovali. Kolač pečemo cca 12–15 minut na 200 stopinjah, dokler iz njega ven ne pride čist zobotrebec. Takšnega ohladimo, nato 

pa iz njega izrežemo zajčke – čim več kot gre. Če kolač ne bomo dobro ohladili, nam zna pri izrezovanju nagajati in se drobiti.
V pravokotni pekač dim. 29x10cm, ki smo ga dobro namastili in po dolžini obložili s papirjem za peko, da ga bomo pečenega 
lahko lepo dvignili ven, nadevamo čisto malo svetle zmesi – ravno toliko da pokrijemo dno. Nato čez zmes naložimo izrezane 
zajčke in jih prekrijemo s preostalo zmesjo. Pekač položimo v segreto pečico na 180 stopinj za 45–50 minut. Če kolač preveč 

porjavi, ga pokrijemo s peki papirjem in pečemo do pečenega. Kolač je pečen, ko iz njega pride čist zobotrebec. Sladko smetano 
segrejemo do točke pred vretjem. Odstavimo. Vanjo nadrobimo čokolado in premešamo, da se fino stopi in dobimo enotno 

zmes, nato pa popolnoma ohladimo. Ohlajeno čisto malo zmiksamo, da se ustvari krema. Ne miksamo preveč, da se ne sesiri. 
S kremo okrasimo ohlajen kolač in postrežemo.

Dober tek!Dober tek!
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Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Šentjernej,

kljub nepredvidljivim časom, v katerih se trenutno nahajamo, nekatere stvari 
na srečo ostajajo nespremenjene. Pred nami so velikonočni prazniki, prazniki 
upanja in vere. Preživite jih lepo in ustvarite lepe spomine z družino in 
prijatelji – te vezi so naše največje bogastvo!

Blagoslovljene velikonočne praznike vam želi

Simona Volf
Naša dežela, dr. Aleksandre Pivec

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec

Spoštovani občanke in občani,

pred nami je Velika noč, najpomembnejši krščanski 
praznik, ko je Bog svojo neskončno ljubezen do 
človeka pokazal tako, da je daroval svojega edinega 
sina.

Velika noč je praznik tišine. Tiho je pod križem, tiho 
je v grobu, tiho je v velikonočnem jutru. A ta tišina 
prinaša življenje, neskončna ljubezen pa smrt 
spremeni v življenje.

Želiva vam blagoslovljeno Veliko noč!

vaša poslanka

predsednik OO SDS Šentjernej

PREGOVORI ZA MAREC
Igrajo v sušcu se mušice, malega travna vzemi rokavice. / Če sušca grmi, 
dobra letina sledi. / Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. / Če 
jagnjeta v sušcu na tratah nore, rada v aprilu v hlevu leže. / Če ima o pustu 
sonce moč, mrzla bo velika noč. / Kolikor sušca megle, toliko poleti dež gre. 
/ Če v sušcu more kmet orati, malega travna bo moral počivati. / Če na 40 
mučenikov (10. 3.) dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. / Če na štiride-
setih mučencev (10. 3.) piha, bo pihalo štirideset dni. / Na Gregorjevo (12. 3.), 
ko se ptički ženijo. / Po Gregorju (12. 3.) od vsakega vetra sneg kopni. / Če 
breskve pred Gregorjem cveto, trije eno pojedo. / Če je v sušcu zemlja preveč 
pila, bo poleti manj dobila. / Kadar sonce svete Jere (17. 3.) obsije, čez tri dni 
sneg pokrije. / Jera (17. 3.) prinese roso v košarici. / Če je Jožef (19. 3.) lep in 
jasen, je dobre letine prerok glasen. / Če se sušca da orati, bo treba aprila 
jokati. / Če sušca prah okrog pometa, prav dobro letino obeta. / Če vodi su-
šec na paše zelene, april jih nazaj v hleve požene / Če na Gabrijelov dan (24. 
3.) zmrzuje, slana nič več ne škoduje. / Sušca prah obvelja kakor kepa zlata. 
Sušec pšenico po prahu valja. / Če je na Ruperta (27. 3.) jasno nebo, bo ma-
lega srpana ravno tako. / Če sušca dolgo sneg leži, to setev močno zamori. 

Želimo vam vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike, ki naj v vsakdanje življenje 

prinesejo novo vedrino, pogum in zaupanje.
Naj bodo prazniki radostni ter polni trenutkov,

ki vas bodo navdali s pomladansko energijo.

VICI
Strašenje
Mladoporočenca sta stopila iz poročne 
dvorane. Otroka, deček in deklica, ki 
sta opazovala poročni par, sta se zaba-
vala, potem pa je deček predlagal:
»No, naj ga prestrašiva?«
»Ja!« se je strinjala deklica in stekla sta 
k ženinu ter zavpila:
»Halo, očka!«

Gumbi
Starejša gospa pride v trgovino z računalniki.
Prodajalcu reče: »Ta računalnik ima pa veliko gumbov.«
»Da, spoštovana gospa, z zadrgami bi zgledal precej neumno!«

Voda ima veliko moč
Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede primere?«
Janez: »Če moja mama joka, lahko dobi od očeta kar hoče.«

Loto
»Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati ne zadostujejo,« reče profesor, 
»toda na vašem mestu bi poskusil pri lotu.«
»Kako to mislite?«
»No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili pravilno.«

Zakon težnosti
Desetar razlaga vojakom zakon težnosti:
»Če vržete kamen v zrak, pade na nazaj na zemljo. To je zakon težno-
sti.«
»Kaj pa, če pade v vodo?«
»To pa ni več naša stvar, s tem naj se ukvarjajo pri mornarici!«

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je na fotografiji in 
kje je bila posneta. Za pravilen odgovor, da je na fotografiji čebel-
njak, ki se nahaja na Šentjernejski učni poti, se zahvaljujemo 
ANITI OGRINEC iz Gorenjega Maharovca. Nagrajenka bo po pošti 
prejela Turistično kolesarski vodnik tridesetih kolesarskih tur. TOK-
RAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNETA FOTOGRAFIJA. 
Vaše odgovore pričakujemo do ponedeljka, 11. aprila 2022, na na-
slovu: Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, 
Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@
siol.net. 



46   |   K R I Ž A N K A

Spoštovani člani, dragi prijatelji,
želim vam, da bi preživeli lepe velikonočne
praznike. Slovenstvo je zgodovinsko in
neločljivo povezano s krščansko tradicijo,
v razburkanih in negotovih sodobnih
časih pa je vera naš miren pristan,
ki nudi uteho. Naj bo velika noč
tudi praznik srca in duše!
Želim vam vesele in blagoslovljene
velikonočne praznike,
Franc Hudoklin,
predsednik OO SLS Šentjernej
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Kotarjeva cesta 8a, 8310 Šentjernej
Telefon: 05 99 314 77 / Mobitel: 040 55 20 10

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

P R I Č A K U J E M O  V A S :

od ponedeljka do petka    8.30-18.00
in soboto     8.30-12.00

VESELO
VELIKO NOČ



Skrbimo za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva 
občanov. Odgovoren odnos do okolja je vrednota! Okoljsko 
trajnostno ravnanje ni več stvar izbire, temveč je nujno.

Zmanjšaj, zavrni, odkloni! Ponovno uporabi, popravi, 
recikliraj! Bodi trajnosten!

Postani odgovoren do okolja in narave.

Pij vodo 
iz pipe!

Izberi eRAČUN! Ne ustvarjaj 
odpadkov!

Zbiraj odpadno 
jedilno olje!

Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto     T: 07 3932 450      S: https://www.komunala-nm.si/

Za mojo lepo dolino.

Spoštovani,

velika noč je praznik upanja in zmage dobrega nad zlim. 
Želim vam, da bodo semena, ki jih boste posejali po svojih 
poljih, njivah in gredicah, bogato obrodila. Naj vam obilno 

rodijo sadovnjaki in vinogradi, naj bo vaša živina zdrava, naj 
cvetijo rože na vaših balkonih.

Spoštovani Šentjernejčanke in Šentjernejčani, naj vam 
velika noč prinese veliko dobre volje in veselja do življenja 

ter pristnih, toplih in spoštljivih medčloveških odnosov. 
Odprite svoja srca in dlani vsem, ki vas potrebujejo.

Vesela aleluja!

 
dr. Vida Čadonič Špelič,

podpredsednica NSi



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe
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