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Draga bralka,
dragi bralec
Šentjernejskega glasila,

pred vami je majska številka glasila. Spomladanski dnevi 
so s seboj prinesli daljše in tudi zelo tople dni. Lahko reče-
mo, da vse skupaj že kar malo spominja na poletne tempe-
rature. Narava je v celoti prebujena in na vsakem koraku 
nas spremlja ubrano ptičje petje. Iz zelenic in travnikov že 
prav prijetno diši po sveže pokošeni travi. Pospešeno so se 
začela tudi dela na vrtu, poljih, vinogradih in okolici hiš. 
Če pa smo bili pri opravilih v vrtu zelo zgodnji, nas zgodnji 
posevki že nagrajujejo s svojimi plodovi.

Prijetne temperature nam dajejo še dodatno voljo za ak-
tivnosti na prostem. Počasi nam misli za kakšen trenutek 
uidejo na dopustniške dni, ki jih vsi prav nestrpno čaka-
mo. V prihajajočih dneh, ne glede na vreme, si vzemite 
trenutek zase in vaše bližnje. Preprosto se prepustite toku 
in uživajte v majhnih stvareh. Vzemite pa si tudi čas za 
prebiranje tokratne številke Šentjernejskega glasila, kajti 
zagotovo boste v njem našli kakšno zanimivost ali pa ko-
risten nasvet.

Prijetno branje vam želim.

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. 



O bčina Šentjernej je leto 2021 uspešno zaključila, tako v finančnem smislu kot v izpeljanih inve-
sticijskih projektih. Občinski svet Občine Šentjernej je na zadnji, 22. redni seji, dne 13. 4. 2022 
sprejel Zaključni račun proračuna za leto 2021.

V bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja beležimo 
vseh prihodkov in prejemkov v višini 8.665.891,99 evrov ter vseh od-
hodkov in izdatkov v višini 8.229.933,53 evrov. 

Občina je v letu 2021 prejela transferne prihodke iz državnega prora-
čuna, iz sredstev proračuna EU, iz občinskih virov in javnih skladov, v 
skupni višini 1.880.717,97 evrov, razdelitev je naslednja:

Največji delež prejetih sredstev iz državnega proračuna in proračuna 
EU (kohezijski sklad) je za projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Krke 
– aglomeracija Vrh.
Ostala sofinanciranja smo pridobili za naslednje projekte: Hidravlična 
izboljšava in nadgradnja pitne vode na območju Dolenjske, Industrij-
sko storitvena cona Sejmišče Šentjernej, projekt Šentjernejska učna 
pot, sredstva za nakup zaščitne opreme kot požarna taksa ter ostali 
transferni prihodki za tekočo porabo (sofinanciranje inšpektorata in 
redarstva, za vzdrževanje gozdnih cest, za povračilo stroškov glede co-
vida, za odstranitev odpadkov (migranti) in za gozdni sklad.

Razdelitev sredstev v letu 2021 po največjih področjih proračun-
ske porabe je bila naslednja:

Občina Šentjernej je v letu 2021 namenjala proračunska sredstva 
poleg projektov in investicij ter tekočih odhodkov tudi za transfere 
posameznikom in gospodinjstvom, ki pomenijo dodatek družinskim 
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov, in sicer:

  ANDREJA TOPOLOVŠEK

SPREJET ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2021

Za Občino Šentjernej je pomemben tudi podatek o višini opred-
metenih osnovnih sredstev po vrstah na dan 31. 12. 2021, ki vam 
ga v spodnji tabeli tudi predstavljamo.

Transferni prihodki za leto 2021 Vrednost v €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 873.001,29

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 57.147,02

Prejeta sredstva iz javnih skladov 16.481,21

Prejeta sredstva EU – strukturni sklad 431.328,23

Prejeta sredstva iz EU – kohezijski sklad 502.760,22

Skupaj 1.880.717,97

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom Vrednost v €

Darilo ob rojstvu otroka (nadomestilo za 90 
novorojencev) 18.000,00

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
(denarne pomoči in rdeči križ) 14.689,22

Regresiranje prevozov učencev osnovne šole 119.773,25
Denarne nagrade in priznanja 5.947,90

Regresiranje oskrbe v domovih 92.546,37
Subvencioniranje stanarin 11.296,60

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev 1.347.744,81

Izplačila družinskemu pomočniku 12.378,48

Drugi transferi 74.731,63

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.697.108,26

Osnovna sredstva občine Vrednost v €

Zemljišča (kmetijska, stavbna, gozdovi) 1.387.863

Zgradbe (ceste, kanalizacija, mostovi, grad, 
vodovodi, CČN itd.) 25.732.823

Oprema in druga opredmetena sredstva (kulturni 
center, oprema za promet in zveze, zabojniki, 
druga opredmetena sredstva-s katerimi upravljata 
Komunala d. o. o. in CeROD d. o. o.)

1.038.550

Skupaj opredmetena osnovna sredstva 28.159.236
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REKONSTRUKCIJA CESTE IN GRADNJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
IN HODNIKOV ZA PEŠCE V ROJAH 

V sklopu investicije – rekonstrukcija ceste in gradnje avtobusnih postajališč in hodnikov za pešce v naselju Roje je Občina Šentjernej 
uredila še dve občinski kategorizirani cesti. Na novo je bila asfaltirana javna pot na relaciji Male Roje–Velike Roje v dolžini 110 metrov. 
Preplaščena je bila lokalna cesta na relaciji Roje–Draškovec v dolžini 950 metrov. Skupna vrednost investicije je dobrih 65.000 evrov. 
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V letu 2021 so bili izpeljani naslednji investicijski projekti:
• ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi (II. faza);
• ureditev infrastrukture v Gorenjem Vrhpolju;
• delna ureditev cestne in komunalne infrastrukture na Hrvaškem Bro-

du;
• pridobitev projektne dokumentacije INZI (izvedbeni načrt za izvedbo) 

za projekt Ureditev infrastrukture v Dol. Maharovcu; 
• izvedla se je sanacija celotne ceste od Dol. Mokro Polje do Hrastja;
• nadaljevala se je zamenjava svetilk javne razsvetljave, glede na po-

rabo električne energije v preteklem letu, se je strošek porabe v letu 
2021 znižal za 28 %;

• dokončno se je zaključil projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema na območju osrednje Dolenjske;

• izvajal se je projekt Šentjernejska učna pot, v sklopu katerega smo 
pridobili urejene povezovalne učne poti, hortikulturno ureditev z 
zasaditvijo grmovnic, trt, dreves in medovitih rastlin, postavljeni so 
novi brajdniki ob poti, nameščene so klopi s koši za smeti, urejen je 
prostor za mobilni čebelnjak s prostorom za predstavitve, nameščene 
so lesene naprave in otroška igrala, urejena je učilnica na prostem pri 
osnovni šoli in postavljena e-knjiga;

• na področju pokopališke dejavnosti je bila v letu 2021 pridobljena 
projektna dokumentacija za ureditev pokopališča v Gorenjem Gradi-
šču pri Šentjerneju, ki vključuje pridobitev idejne zasnove, projektne 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektne doku-
mentacije izvedenih del (PID). Poleg pridobitve projektne dokumen-
tacije je občina uredila grobna polja novega dela pokopališča in zače-
la s sanacijo obzidja navedenega pokopališča;

• Občina Šentjernej je v letu 2021 na področju vodooskrbe izvedla za-

menjavo črpalke za kemikalije v vodarni Jezero, obnovljen vodovod 
Šmalčja vas, izvedena izgradnja vodovoda ob kanalu na Cesti okto-
brskih žrtev, v naselju Dobravica, izvedena je bila zamenjava meril-
nika pretoka v vodohranu Vrhpolje, menjava črpalke na jašku na Kiri, 
izvedena je bila postavitev črpalnega jaška na Starem sejmišču in iz-
vedena montaža vodovoda v naselju Na gmajno in obnova vodovoda 
pri rekonstrukciji križišča v naselju Gor. Maharovec;

• pridobili smo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ter 
pričeli z ureditvijo parkirnih prostorov pri podružnični osnovni šoli v 
Orehovici, kar se nadaljuje v letošnjem letu;

• preplaščene so bile naslednje lokalne ceste in javni poti: asfaltiranje 
ceste na Loki, asfaltiranje poti v Tolstem Vrhu, asfaltiranje javne poti v 
k. o. Gradišče in asfaltiranje javne poti 895453 pod vodohranom Tolsti 
vrh;

• izvedena je bila sanacija podružnične osnovne šole Orehovica (po po-
tresu), ki je vključevala ojačitev zunanjih zidov v prvem nadstropju z 
vzdolžnimi in prečnimi jeklenimi vezmi ter obnovo strešnega venca.

• za potrebe izvajanja dejavnosti Kulturnega centra Primoža Trubarja je 
bila v letu 2021 nabavljena tudi potrebna tehnična oprema;

• iz občinskega proračuna je bilo na podlagi Meril za organizacijo in 
opremljanje gasilskih enot izvedeno sofinanciranje 70 % vrednosti 
gasilskega vozila, tipa GVM-1, in gasilskega vozila s cisterno, tipa GVC 
16/25.

Poleg zgoraj navedenih večjih investicij in projektov je še veliko 
drugih področij in tekočih zadev, za katere je Občina Šentjernej 
tudi v letu 2021 poskrbela, in sicer omenjamo nekaj pomembnejših 
dejavnosti: 
• tekoče letno in zimsko vzdrževanje lokalnih, krajevnih cest in javnih 

poti ter gozdnih cest na celotnem območju občine;
• naloga občine je bila tudi sanacija črnih odlagališč, urejanje in vzdrže-

vanje ekoloških otokov, pokopališč, vzdrževanje hidrantov in vodovo-
dnega sistema na območju občine;

• nato smo s sredstvi podpirali tudi področja zdravstvenega varstva, 
izobraževanja, predšolske vzgoje, socialnega varstva, društveno de-
javnost, kmetijstvo, urejanje okolja in prostora …

Celotno gradivo Zaključnega računa proračuna za leto 2021 je objavlje-
no na spletni strani Občine Šentjernej, www.sentjernej.si.  
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UREDITEV INFRASTRUKTURE V DOLENJEM MAHAROVCU
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J avno naročilo za izbor izvajalca za 
Ureditev infrastrukture v Dolenjem 
Maharovcu je bilo izvedeno. Izbran je 

izvajalec gradbenih del, podjetje Kostak, 
komunalno in gradbeno podjetje, d. d. 
iz Krškega, s katerim je občina 23. 5. 2022 
podpisala gradbeno pogodbo. Predvideni 
rok pričetka del je 30. 5. 2022 in predvide-
ni rok končanja del je 30. 4. 2023. Skupna 
vrednost pogodbenih del znaša 914.795,81 
evrov neto oz. skupaj z davkom na dodano 
vrednost 1.116.050,89 evrov. Občina je kra-
janom Dolenjega Maharovca na skupnem 
sestanku dne 25. 5. 2022 predstavila potek, 
način izvedbe in terminski plan investicije v 
Dolenjem Maharovcu. 

ODPRTOST KRAJEVNEGA URADA ŠENTJERNEJ
Na podlagi pobude župana Občine Šentjernej Jožeta Simončiča, ki jo je posredoval pristojnim na Upravni enoti Novo mesto, da se na Kra-
jevnem uradu Šentjernej, v času množičnih menjav osebnih dokumentov in s tem povečanega obsega strank, zagotovi večjo dostopnost 

storitev za občane, je Upravna enota Novo mesto za mesec junij začasno zagotovila širši obseg uradnih ur urada. 
Krajevni urad Šentjernej bo v juniju posloval vsak torek od 8.00–12.00 in od 13.00–15.00 ter vsako sredo od 7.30–12.00 in 13.00–17.30.

V mesecu juliju in avgustu bodo krajevni uradi zaprti, tako kot vsako leto do sedaj. Delovala bo samo Upravna enota Novo mesto.  

Predstavitev poklicev v sodelovanju s SPV CP

P
olicijska postaja Šentjernej je v sodelovanju s Svetom za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjernej dne 4. 5. 2022 organizi-
rala predstavitev poklicev. Na parkirnem prostoru pred Osnovno šolo Šentjernej so se predstavili policisti, gasilci in reševalci. Policisti so prišli 
tudi s konji in policijskim psom. Obiskovalci so poizkusili tudi »pijana očala« in simulator trka – zaletavček. Predstavitve so se udeležili občani 
in učenci Osnovne šole Šentjernej. 

    DARJA BAMBIČ
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N
a Javorovici nad Šentjernejem je prve-
ga maja potekala proslava v počastitev 
praznika dela. Gostiteljica je bila, tako 
kot vsako leto, Občina Šentjernej, ki je 
pripravila prijeten kulturni program. 

Kot gostitelj je zbrane nagovoril župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič, ki je poudaril, da s 
prvim majem izkazujemo čast delu, vrednoti, 
ki je nenadomestljiv temelj ekonomske samo-
stojnosti in osebnega dostojanstva vsakega 
človeka. Delo, fizično in intelektualno, človeka 
gradi, pošteno vrednotenje dela in uravnoteže-
na delitev rezultatov dela pa vnašata v družbo 
mir in medsebojno spoštovanje.
Za zdrav napredek posameznika in družbe je 
izrednega pomena neprestano vzpostavljanje  
ravnovesja med kapitalom in človekom ter 
med človekovim umom in delom.
S sodelovanjem kapitala ter človeškega uma in 
dela lahko dosežemo blaginjo, napredek, mir 
in družbeno soglasje. Temelj vsakega sodelo-
vanja sta po njegovem mnenju dialog in zmo-
žnost sprejemanja dogovora, se pravi priprav-
ljenost in stalen trud za vključevanje vsega, 
kar kot celotna družba imamo in premoremo. 
»Smo na kraju, ki je pred skoraj sedmimi dese-
tletji usodno izkusil, kaj se zgodi, če se družba 
dokončno razdeli, če preneha dialog in se sku-
pen interes ne išče na miren način in s širokim 
konsenzom.
Praznik dela je priložnost, da se zavemo, kako 
potrebno in pomembno je graditi zdravo in 
odgovorno družbo, kako pomembno je poleg 
svoje resnice in svojih težav videti tudi svojega 
soseda, kako pomembno je gledati in videti ce-
loto.
Vsakdo izmed nas naj doda svoj del odgovor-
nosti za stanje v družbi in državi. Imamo čudo-
vito domovino, imamo dobro državo, ki seveda 
ni brez napak, vendar nam jo mnogi zavidajo. 
Podpirajmo drug drugega, sodelujmo in gradi-
mo solidarno, pošteno in vključujočo družbo, ki 
jo bomo s ponosom zapustili svojim otrokom,« 
je povedal župan Občine Šentjernej.

Slavnostni govornik je bil varuh človekovih 
pravic Peter Svetina. V nagovoru je dejal, 
da »V zadnjih dveh letih, to je v času covidnih 
ukrepov ter aktualne vojne v Ukrajini, smo se 
še bolj zavedali, kako ranljive so človekove 
pravice in kako hitro jih lahko izgubimo. To so 
pravice in svoboščine, ki so nam jih priborile 
generacije posameznikov in skupin. Ti so med 
nami zasejali in utrdili zavedanje, da smo ljud-
je, ne glede na svoj ekonomski položaj, raso, 
versko pripadnost ali psihofizične sposobnos-
ti. Rodimo se svobodni in s človekovimi pra-
vicami, ki so neodtujljive, poseganje vanje je 
mogoče le začasno, utemeljeno in z zakonsko 
podlago.
Prvega maja zaznamujemo predvsem pravico 
do dela in pravice delavcev. Prvi maj ni politič-
no obarvan, ampak je praznik vseh, ki delajo. 
Najpomembnejši vidik prvega maja v dana-
šnjih časih je, da v znamenju tega dneva zahte-
vamo pravico do dela in zaposlitve in pravično 
plačilo, finančno in nefinančno, za opravljeno 

delo. Delo ni enosmerna cesta. Je dogovor 
med delavcem in delodajalcem. Ta dogovor pa 
mora biti pošten, temeljiti na obojestranskem 
zaupanju in spoštovanju. Dostojanstvo pa je 
temelj človekovih pravic.
Tudi ta dogovor o spoštovanju pravic delavcev 
je plod dolgoletnega boja delavcev in njihovih 
predstavnikov, zato se ga moramo zavedati 
s polno odgovornostjo. Danes temu pravimo 
socialni dialog. In prav socialni dialog je po-
memben za zdrav in enakomeren razvoj druž-
be, kakršno si zagotovo vsi želimo. Pravično 
družbo, kjer ne bo pozabljen nihče in kjer bomo 
vsak po svoji moči prispevali k blagostanju,« je 
povedal Peter Svetina.
V kulturnem programu so sodelovali Pihalni 
orkester Občine Šentjernej, Šentjernejski ok-
tet, Elizabeta Kušljan Gegič in Zoja Hodnik. 
Mnogi zbrani so na Javorovico prišli peš. Veli-
ko pohodnikov se je še dolgo zadržalo v osrčju 
Gorjancev na Javorovici ob dobri glasbi zasa-
vske glasbene skupine ORLEK. 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

    TANJA JAKŠE GAZVODA

JAVOROVICA JE 
PONOVNO PRIVABILA 
VELIKO LJUDI
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Obvestilo o odvozu kosovnih odpadkov po gospodinjstvih

O
dvoz kosovnih odpadkov poteka po 
sistemu naročanja. Stranka odvoz na-
roči pri Komunali Novo mesto d. o. o. 
in nato počaka na izvedbo odvoza.
Po oddaji naročila se odvoz izvede 

v roku 3 tednov, dva dneva pred prihodom 
stranko pokličemo in najavimo naš prihod. 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ Šele takrat stranka pripravi svoje odpadke.
Eno naročilo velja za en brezplačen odvoz 2 
kubičnih metrov odpadkov, vsako naročilo 
dodatnega odvoza kosovnih odpadkov v is-
tem koledarskem letu se dodatno zaračuna.

MED KOSOVNE ODPADKE SPADAJO:
• vzmetnice,
• pohištvo,

• športni rekviziti, igrače in otroška oprema,
• odpadna električna in elektronska oprema,
• sanitarna oprema in
• vrtna oprema.
Občani lahko odvoz naročijo na tel. številki 07 
39 32 456 ali pa nam pošljejo dopisnico za od-
voz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev (do-
segljiva na link http://www.komunala-nm.si/
Obrazci). 

VODEN OGLED ARHEOLOŠKIH NAJDIŠČ NAD MIHOVIM

V soboto, 7. 5. 2022, je Občina Šentjer-
nej v sodelovanju z Dolenjskim muze-
jem organizirala voden ogled arheo-
loških najdišč s petih višinskih naselij, 
ki so na dolenjski strani Gorjancev, 

nad vasjo Mihovo, razmeroma blizu sobivala v 
nemirnem obdobju tako imenovanega prese-
ljevanja ljudstev.
Pohodniki, bilo jih je kar 43, so se zbrali ob 
9. uri na igrišču v vasi Mihovo. Zbrane je poz-
dravil in nagovoril župan Jože Simončič. Po 
okrepčilu so se pod strokovnim vodstvom ar-
heologa dr. Boruta Križa iz Dolenjskega muze-
ja podali na pohod. Pot jih je sprva vodila po 
gozdni cesti nad nekdanjo naselbino Trnišča, 
kjer jim je dr. Borut Križ najprej nazorno raz-
ložil pomen arheoloških najdb s tega obmo-

    SAMO HUDOKLIN čja, saj gre za manj raziskano obdobje med 
3. in 6. stoletjem, to je med zatonom antike in 
prihodom Slovanov. Sledil je vzpon proti nek-
danji naselbini Gradec, kjer so še vidni temelji 
cerkve iz zgodnjega krščanstva, ki pričajo o 
območnem verskem središču in ljudeh, ki so 
varnost ob prodirajočih barbarih poiskali na 
vrhovih višinskih osamelcev in si skušali tam-
kajšnje življenje urediti po prilagojenih pozno-
antičnih civilizacijskih normah. Na poti proti 
Gradcu se pohodnikom v smeri vzhoda odprl 
pogled na pobočja, kjer sta bili naselbini Kozji 
hrbet in Prag. Po postanku in obširni razlagi 
na Gradcu se je pot nadaljevala proti nekda-
nji naselbini Zidani gaber. Tu je bil postanek 
daljši. Kot je povedal dr. Borut Križ, odkriti 
predmeti s tega območja pričajo o tem, da je 
bil Zidani gaber osrednje regionalno vojaško, 
politično in versko središče. Predvsem množi-

ca ostankov orožja, med katerimi so tudi deli 
pozlačenih čelad in oklepov iz železnih lusk, 
zagovarja domnevo, da je moral na Zidanem 
gabru bivati tudi višji vojaški kader, ki je rim-
sko državno mejo skušal zavarovati pred bar-
bari, ki so iz Panonske nižine skušali prodreti 
do Rima. Ob strokovni razlagi se je med poho-
dniki, med katerimi je bil poleg arheologa dr. 
Boruta Križa tudi arheolog mag. Uroš Bavec 
iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ob-
močne enote Novo mesto, razvila zanimiva 
debata o širšem pomenu arheoloških najdb s 
tega območja. Po temeljitem ogledu nekdanje 
naselbine so se pohodniki, polni novih spo-
znanj, po tako imenovani Laški poti vrnili na 
izhodiščno točko na igrišče v Mihovem, kjer je 
bila v organizaciji Občine Šentjernej in JP EDŠ, 
d. o. o. Šentjernej pripravljena pogostitev za 
vse udeležence. 

Postanek na gozdni cesti nad starodavno naselbino Trnišča. Ostanki temeljev nekdanje cerkve na Gradcu.

Največja starodavna naselbina Zidani gaber. Ostanki temeljev obzidja na Zidanem gabru. Ostanki temeljev stolpa na Zidanem gabru.
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DOBRODELNI OPERNI MARATON – DOM
  ZTKŠ ŠMARJEŠKE TOPLICE

O
b svetovnem dnevu teka v sodelova-
nju z Ireno Yebuah Tiran, priznano 
mezzosopranistko in maratonko, 
pripravljamo Dobrodelni Operni Ma-
raton, ki bo združil tri zelo pomembne 

vrednote: kulturo, šport in dobrodelnost. S 
tekom in petjem bomo povezali štiri dolenjske 
občine: Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šen-
tjernej in Škocjan in na 42 kilometrov dolgi 
progi ob postajališčih prepevali operne nape-
ve iz svetovne zakladnice. Na dobrodelnem 
dogodku si želimo zbrati finančna sredstva 
za spodbudo štirih mladih talentov, ki so na 

področju športa in glasbe nekaj rezultatov že 
dosegli, z našo podporo pa jih bodo lahko še 
več. Sredstva bomo namenili dvema mla-
deničema (en športnik in en glasbenik) ter 
dvema mladenkama (ena športnica in ena 
glasbenica). Zavedamo se, da je tako šport kot 
kultura, kjer pričakujemo vrhunske rezultate, 
tudi veliko finančno breme (treningi, oprema, 
učne ure, instrumenti ...). Z dobro spodbudo 
lahko pomagamo.
Kot verjamemo skupaj z ambasadorko pro-
jekta, Ireno Yebuah Tiran, je »za obstoj člo-
veka nujen zdrav duh (kultura) v zdravem 
telesu (šport). Prav tako to velja za narod in 
vse človeštvo. Zadnji dve leti nas življenje pre-

izkuša na več ravneh. Zato je še toliko bolj po-
membno, da kulturi in športu posvečamo več 
pozornosti. Samo če smo zdravi in pomirjeni 
s seboj, lahko koristimo sebi in drugim. Poleg 
tega čedalje bolj spoznavam, kako pomembna 
je skupnost. Moč sodelovanja in povezovanja 
je neprecenljiva. Zato vabim vse, da se mi prid-
ružijo na tej poti – odtečejo maraton (ali le del 
tega) oziroma se nam pridružijo na postaja-
liščih in prisluhnejo glasbenim napevom.«
Dobrodelni Operni Maraton bomo izved-
li v nedeljo, 5. junija 2022. Start in cilj je na 
Karlovškovem trgu v Šmarjeti. Dogodek bo 
dobro medijsko podprt, na stojnicah bodo 
predstavljeni lokalni ponudniki, programu pa 
bo dodano pestro dogajanje v obliki delavnic. 

TRASA TEKA IN POSTAJALIŠČA:
• Trg v Šmarjeti – Otočec grad: 6 km
• Otočec – Glavni trg, Novo mesto: 8 km
• Glavni trg – Gostilna Vovko, Ratež: 7,5 km
• Gostilna Vovko, Ratež – Gostilna Turk, Gore-

nji Maharovec: 7,2 km
• Gostilna Turk, Gorenji Maharovec – KC 

Primoža Trubarja: 3 km
• KC Primoža Trubarja – Oštarija pri Selaku: 

4 km
• Oštarija pri Selaku – Občinska stavba 

Škocjan: 5,3 km
• Občinska stavba Škocjan – Trg v Šmarjeti: 

8 km
• Trg v Šmarjeti

Šentjernejčani – vabljeni, da se pridružite ak-
ciji! Tudi Klara Lukan, naša odlična tekačica, 
vam bo hvaležna! 

Razpis za počitnikovanje v mobilni 
hiši Rdečega križa Novo mesto 2022

L
okacija: Kamp Podzemelj v Beli krajini.
Pogoj za vključitev: socialno šibki po-
samezniki in družine ter prostovoljci 
Rdečega križa.
Razpisani termini v sezoni: 7 dnevni, 

menjave ob nedeljah, začetek 3. 7. 2022, julij 
in avgust.
Razpisani termini izven sezone: 7 dnevni, me-
njave ob nedeljah, začetek 29. 5. 2022, cel junij 
in september.

    OZ RKS NOVO MESTO

Cena dnevnega najema v sezoni: 40 eur in v 
predsezoni/posezoni 31 eur.
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/po-
citnikovanje_v_mobilni_hiski_v_kampu_pod-
zemelj/
Možnost subvencije: če posameznik oz. druži-
na celotnega počitnikovanja ne more plačati, 
lahko s prošnjo zaprosi za sofinanciranje na 
Območnem združenju RKS Novo mesto.
Za prijavnice in v primeru, da si sami ne mo-
rete plačati počitnikovanja, se lahko obrnete 
na socialno delavko OZ RKS NM (041 676 025).
Rok za prijavo na počitnikovanje je do zasede-
nosti terminov.
Pri prijavi je potrebno dosledno upoštevati, da 
lahko v počitniški hiški biva le do 6 oseb. Hi-
šni ljubljenčki niso dovoljeni. V ceno je všteto 
zaključno čiščenje. 



V 
majski številki glasi-
la vam predstavljamo 
ANEMA KOZMETIKA, 
Danica Lisjak s. p. Svoj 

salon je gospa Danica v Šentjer-
neju odprla leta 2011, že prej pa 
je imela salona tudi v Krškem in 
Ljubljani. V salonu nudijo raz-
lične kozmetične storitev. Trenu-
tno imajo največ povpraševanja 
po pedikerskih storitvah, kjer 
je potreben širok spekter znanj 
in izkušenj, ki si jih je Danica 
pridobila z dolgoletnim delom v 
zdravstvu.

Predstavljamo ANEMA KOZMETIKA, Danica Lisjak s.  p.

Kako, da ste se odločili za kozmetiko? Se 
spomnite vaših začetkov in kam segajo?
Za kozmetiko sem se odločila naključno. 
Pred leti sem potrebovala boljši rezultat na 
zaključnem izpitu, ker sem se želela vpisati na 
visoko zdravstveno šolo, pa sem se vpisala na 
srednjo kozmetično šolo v Ljubljani. Že med 
praktičnim delom sem ugotovila, da mi je delo 
zanimivo, še najbolj pa pedikura. Opremo za 
to storitev sem kupila takoj po opravljenem iz-
pitu in pričela z delom. Tako kot večina najprej 
doma in za sorodnike, kasneje pa tudi znanci. 
Od tega je minilo 24 let. Prvi salon sem odprla 
nekaj let za tem, in sicer v Krškem. Obenem 
sem še vedno delala v novomeški bolnišnici. 
Kasneje sem odprla še poslovalnico v Ljublja-
ni. V Šentjerneju imam salon od leta 2011.

Po katerih storitvah je v zadnjem času 
največ povpraševanja? Ste z obiskom za-
dovoljni?
Trenutno je največ povpraševanja po pedi-

POSKRBIMO ZA SVOJE TELO 
IN ZDRAVJE

kerskih storitvah, za njimi so depilacije in vse 
vrste manikir (klasična, permanentno lakira-
nje, podaljševanje nohtov). Termini so zase-
deni, zato so to trenutno edine storitve, ki jih 
nudimo. Asortima se bo razširil poleti, ko se 
bo salon kadrovsko okrepil. Na drugi strani pa 
je opazna tudi priprava na poletje. Nega nog z 
lakiranjem nohtov, navaden ali permanenten 
lak, nekaj več je tudi depilacij.

Ali ljudje po vašem mnenju dovolj skrbi-
mo za svoje telo in zdravje nasploh?
Ko govorimo o skrbi za zdravje ... Saj ne vem, 
kaj naj rečem. Tista fraza, kako bi morali 
skrbeti zase, je precej zguljena. Če se osredo-
točim samo na nego nog, kar je v tem trenutku 
pri nas vodilna dejavnost, lahko rečem, da se 
ljudje redne strokovne nege bolj zavedajo kot 
pred leti. Korona je vse skupaj rahlo zavrla, 
tako da je v tem trenutku višji odstotek nujnih 
storitev, kot so sanacije kurjih očes, vraščenih 
nohtov in problemov z glivicami. Na splošno 

pa vsak poskrbi zase toliko, kolikor mu to do-
pušča čas in tudi denar.

Kaj je pri vašem delu, poleg poznavanja 
in obvladovanja tehnik (strokovnosti) še 
pomembno?
Za pedikerske storitve je pomemben zelo 
širok spekter znanj. Znanje s področja zdra-
vstva, izkušnje iz dolgoletnega dela v bolnišni-
ci, med drugim tudi v operativni dejavnosti, 
mi pri delu zelo koristijo. Marsikateri manjši 
operativni poseg se da preprečiti s pravočas-
nim obiskom pedikerja. Seveda moram na 
tem mestu poudariti, da se moramo izvajalci 
teh storitev tudi zelo dobro zavedati, do kod 
segajo naše pristojnosti in kdaj stranko napo-
timo k osebnemu zdravniku. Zelo pomembno 
je tudi svetovanje strankam. Katere preparate 
naj uporabljajo pri nadaljnji negi, kako naj jih 
uporabljajo in kje jih kupijo. Če vedo, s čim in 
kako naj se negujejo, bodo sami največ pri-
spevali k svoji urejenosti.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV PODJETJA
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Svojo kozmetično dejavnost opravljate v 
Šentjerneju. Kako vidite razlike med sa-
loni v centru Slovenije in saloni v manjših 
krajih?
Kot sem že prej omenila, sem nekaj let imela 
tudi poslovno enoto v Ljubljani. 
Po tehtnem premisleku sem jo zaprla. Pa ne, 
ker ne bi imela dela. Veliko ga je bilo, cene 
storitev pa so bile že pred desetimi leti v Lju-
bljani višje, kot so danes v Šentjerneju. Nihala 
sem med odločitvijo, ali se z družino zaradi 
posla preseliti v Ljubljano, saj bi po ekonom-
ski plati bilo to zelo upravičeno. Pretehtala so 
druga dejstva ... Prijaznost, preprostost in do-

izdelkov trenutno sicer nimamo za prodajo, 
tako da stranke napotim v lekarno ali drugo 
specializirano trgovino. Razložim jim tudi, kaj 
naj iščejo, se pravi, katere sestavine naj izde-
lek vsebuje. Sem pa skeptična do raznih TV 
prodaj. Praviloma se da najti v lekarni ali dro-
geriji cenejši in kvalitetnejši izdelek.

Kaj svetujete mladim, ki se podajajo v 
kozmetične vode?
Kar nekaj let so v salonu opravljale prakso tudi 
študentke in dijakinje. Nekatere od njih so že 
stopile na samostojno podjetniško pot, ne-
katere bodo to storile v kratkem. Čez celotno 
prakso so bile vključene v kompletno delo v 
salonu. Tiste, ki so imele interes in si želele os-
tati v kozmetiki tudi poklicno, so lahko odnes-
le veliko znanja. Kar nekajkrat sem od strank 
slišala komentar, da jih ne smem "vsega na-
učiti", ker mi bodo potem konkurenca. Vsega 
jih ne morem naučiti, ker tudi jaz še zdaleč ne 
znam vsega. Marsikaj sem se tudi jaz naučila 
od študentk. Vzpodbujam jih, naj ne čakajo, 
naj se čimprej odločijo za lasten posel. Konku-
renca, zakaj pa ne! Vedno je dobrodošla, saj se 
na tak način dviguje kvaliteta storitev. Res je, 
da potrebuješ znanje, nekaj poguma in veliko 
fleksibilnosti. In potem imaš svobodo ... Sam 
odločaš, kaj natanko boš delal, za katere sto-
ritve se boš dodatno izobraževal in opravljaš 
tiste storitve, v katerih dejansko uživaš. 

Kako pomembno je v vašem poslu izobra-
ževanje?
Danes je na voljo dosti obširnejše izobraževa-
nje s področja kozmetike, kot je bilo pred 25-
imi leti. Na voljo je tudi veliko izobraževanj za 
pridobitev znanj, ki jih redna izobraževanja ne 
pokrivajo. Kozmetika in kozmetične storitve 
se zelo razvijajo, zato je v tej dejavnosti še zelo 
veliko manevrskega prostora za zaposlitev oz. 
nudenje storitev.

Kaj vam je pri vašem poklicu oz. službi 
najbolj všeč? Kakšen je vaš uspešen re-
cept za dobro delo in profesionalni odnos 
med vami in vašimi strankami?
Kadar nekaj delaš tudi s srcem, ne samo z ro-
kami, stranke to čutijo in se z veseljem vračajo 
v salon. Moje delo je obenem tudi moj hobi. 
Mislim, da je to najboljši recept.

Kje se pri svojem delu vidite v naslednjih 
letih?
V dveh, treh letih se bom upokojila. Moj cilj je, 
da salon deluje naprej, da se razširi asortima 
storitev, da me naslednica po znanju prehiti 
in dopolni. Že to poletje se bo kader v naših 
prostorih "pomladil". Z s. p. bo pričela mla-
da, zelo sposobna kozmetičarka, s tem pa se 
v našo ponudbo zopet vrača nega obraza in 
postopki za nego telesa. Jaz bom seveda še 
delala, obenem pa posel postopno prenašala 
na naslednico. 

stopnost ljudi v Šentjerneju in okolici je čisto 
drugačna. Tudi potrebe ljudi so drugačne, ni 
jim toliko mar, na kakšnem nivoju je izgled in 
oprema salona. Pomembno jim je, da je stori-
tev kvalitetna, cena primerna in osebje pa pri-
jazno in strokovno. Da se počutijo dobrodošle, 
kar tudi so. 

Kakšno je vaše mnenje o poplavi različnih 
kozmetičnih izdelkov? Kako izbrati pravi 
in v prvi vrsti kakovosten izdelek? 
Kar se kozmetičnih izdelkov tiče mislim, da je 
večina na trgu kvalitetnih. Poiskati moramo 
svoji koži primernega. V salonu kozmetičnih 
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D
ruštvo kmetic Šentjernej 
je prostovoljno združenje 
deklet in žena iz Šentjer-
neja in okolice, ki od leta 

1991 deluje kot samostojno 
društvo. Članice zelo aktivno 
sodelujejo na različnih priredi-
tvah, so odlične kuharice in še 
bolj spretne pri peki različnih 
dobrot. V društvu se zavzemajo 
za povezovanje in izobraževa-
nje članic o prehrani, zdravju, 
urejanju doma in okolice, orga-
nizirajo pekovske in kuharske 
tečaje, strokovne ekskurzije, rade 
pa se družijo tudi na piknikih in 
drugih priložnostnih srečanjih. 
Pogovarjali smo se z dolgoletno 
predsednico društva MIHAELO 
BLATNIK in sedaj aktualno 
predsednico DANIJELO PAVLIČ.

Gospa Mihaela, kako dolgo ste bili pred-
sednica Društva kmetic Šentjernej?
Predsednica Društva kmetic Šentjernej sem 
bila kar 13 let, bila so zanimiva, uspešna in 
aktivna leta.

Kdaj je bilo ustanovljeno društvo? Se mor-
da spomnite začetkov, kako bi jih opisali?
Prej je aktiv kmetic spadal pod novomeško 
kmetijsko zadrugo, katerih članica sem posta-
la leta 1988. Društvo kmetic Šentjernej pa se je 
osamosvojilo in je bilo ustanovljeno leta 1991. 
V začetku so bile aktivnosti vezane na pevke, 
bilo je manj dogodkov, kmetice so sodelova-
le kot predice, nastopale so v nošah (npr. na 

prireditvi Od žita do kruha). Razstav je bilo 
manj, enkrat na leto je bil organiziran izlet, 
občini zbor in silvestrovanje. Ko sem prevzela 
vodenje društva, sem bila ponosna na zaupa-
no nalogo, želela pa sem narediti nadgradnjo 
že obstoječega, uvesti novosti in dodati nekaj 
novega, z željo, da sodelujejo vse članice. Tako 
smo v društvu pričele z izobraževanji, tudi ra-
čunalniškimi. Bile smo med pobudnicami za 
zaščito potice kot slovenske jedi, pričele smo 
z razstavo potic, katera se je ohranila še do 
danes.

Ker o informacije zagotovo še povsem 
sveže, nam lahko zaupate koli članic šteje 

PRI ŠENTJERNEJSKIH
KMETICAH JE VEDNO LUŠTNO

Društvo kmetic Šentjernej:
pogovor z  MIHAELO BL ATNIK  in DANIJELO PAVLIČ

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV DRUŠTVA KMETIC ŠENTJERNEJ

društvo in kakšna je povprečna starost 
članic?
Trenutno so v društvu 104 članice, povprečna 
starost članic pa je 60 let.

Vemo, da se v društvu organizirali veliko 
dejavnosti. Katere so se vam v teh letih 
najbolj vtisnile v spomin?
V 13-ih letih vodenja se je nabralo veliko do-
godkov, tako da težko navedem le enega. Med 
dejavnostmi so mi ostale v spominu pred-
vsem vsakoletna razstava potic, dobrodelni 
kolesarski maraton za gradnjo Vrtca Čebeli-
ca Šentjernej, kjer smo kot soorganizator z 
Občino Šentjernej podarile donacijo v višini 

Dolgoletna predsednica društva Mihaela Blatnik in aktualna predsednica Danijela Pavlič.
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12.000 evrov. Zelo prisrčno je bilo sodelovanje 
na tednih dobrodelnosti v Domu starejših ob-
čanov Novo mesto in z vrtcem. Ponosna sem 
na vsakoletno udeležbo naših pridnih kmetic 
pekaric na različnih razstavah, udeleževale 
smo se dogodkov Dobrot slovenskih kmetij, 
vsako leto smo se kmetice udeležile zagotovo 
preko 60 dogodkov … Zelo lepo nam je bilo na 
obisku drugih mest, da vidiš tudi drugo stran 
in znaš ceniti, kaj imamo mi. Sodelovala sem 
tudi na zaključni prireditvi ocenjevanja krajev 
v Italiji – ogromno lepih veselih doživetij se je 
nabralo …

Zelo ste delavni in dejavni, na kar ste 
lahko ponosni. Si kljub delu na kmetiji 
vzamete kakšen prost dan in kako ga pre-
živite?
Skoraj ne, ponavadi smo šli dvakrat letno z ot-
roki v toplice, kajti na kmetiji z živino si je tež-
ko vzeti prost dan. Sedaj, ko so otroci zrastli, 
pa sva po 25-ih letih zakona z možem šla prvič 
na morje, saj zelo rada plavam, se spočijem, 
predvsem na »čveku ob kavici«. Zelo rada pa 
si vzamem čas za društvene izlete.

Vaše vajeti je v društvu sedaj prevzela 
Danijela Pavlič. Kakšne nasvete ste pre-
dali vaši naslednici?
Ko sem opazila, da težje zmorem usklajevati 
delo na kmetiji in vodenje društva, sem začela 
razmišljati o svoji naslednici. Po temeljitem 
razmisleku sem izmed več možnih kandidatk 
izbrala Danijelo, ker sem ocenila, da bo znala 
pristopiti do ljudi, je vedno nasmejana, zag-
nana, pozitivna, na nek način sem videla v 
njej sebe, ko sem prevzela vodenje društva. 
Pomembno mi je, da je moja naslednica pri 
pridelavi zelenjave ekološko usmerjena in 
da rada dela na zemlji. Obljubila sem ji po-

moč predvsem pri organizaciji peke in znotraj 
društva smo si bolj razdelile dela. Svetovala 
sem ji, da naj nadaljuje že začete utečene de-
javnosti v društvu in naj se ne boji uvesti tudi 
kaj novega, saj smo se ženske vedno priprav-
ljene učiti. Predvsem pa sem ji položila na 
srce, da naj se trudi ohranjati dediščino kme-
tic in naj skrbi, da se bodo modrosti prenašale 
in vpeljevale tudi v mlade družine.

Gospa Danijela, najprej čestitke za novo 
funkcijo. Kakšni so prvi občutki na mes-
tu predsednice? So se aktivnosti že priče-
le?
Hvala. Počaščena sem, da me je Mihaela iz-
brala za svojo naslednico in da je to odločitev 
podprl tudi upravni in občni zbor društva. 

Ko sem se odločila, da prevzamem funkcijo, 
sem se močno zavedala, da stopam v »velike 
čevlje«, da voditi tako uigrano društvo, ki je 
znano v občini in daleč naokoli, ni lahek za-
logaj. Vendar sem večna optimistka in se ne 
bojim odgovornosti, tako da sem s pozitivno 
energijo in nasmehom pristopila k zaupani 
nalogi. Aktivnosti so se začele takoj, do danes 
lahko naštejem že udeležbo na dveh razsta-
vah (pletenice v Prečni in kruh v Beli Cerkvi), 
kjer je sodelovalo 5 članic in vse so prejele 
zlato ali srebrno priznanje. S peko kvašenih 
izdelkov smo sodelovale na Dnevu obrtnikov, 
pri odprtju Šentjernejske učne poti, pri odpr-
tju razstave slikarke Jožice Medle, sodelovale 
smo tudi na sejmu Alpe-Adria in ob odpr-
tju genske banke petelina Društvo Gallus 
Bartholomaeus. Na velikonočni ponedeljek 
smo se s partnerji podale na pohod na Hrva-
ško goro, da smo porabile zalogo iz prazni-
kov. Izveden je bil izlet na Roglo, kjer se nas 
je 40 članic podalo na Pot med krošnjami, 
v najvišje ležečo delujočo vas Skomarje, na 
kosilo v Zreče in na koncu do pivskih fontan 
v Žalec. Članice tudi pridno nabiramo nova 
znanja, tako smo sodelovale na dveh podje-
tniških izobraževanjih in se udeležile delavni-
ce o vrtnarjenju. Pripravile smo že izmenjavo 
semen in sadik. Pokoronski čas nam je spet 
odprl vrata in kmetice si kljub obilici dela vza-
memo čas za različne dejavnosti.

Kakšne ideje imate v bodoče pri delova-
nju društva?
Društvo ima vpeljanih dejavnosti že veliko, ki 
jih bomo nadaljevale. Kot redne dejavnosti 
sem vpeljala spomladansko izmenjavo semen 
in sadik, ki sta bili sprejeti z navdušenjem. 
V času Jernejevega pa bomo organizirale 
razstavo paradižnikov na sejemskem prosto-

»Pomembno mi je, da 
je moja naslednica pri 

pridelavi zelenjave 
ekološko usmerjena in 
da rada dela na zemlji. 
Na srce sem položila 

ji, da naj se trudi 
ohranjati dediščino 
kmetic in naj skrbi, 
da se bodo modrosti 

prenašale in vpeljevale 
tudi v mlade družine.«

Izlet na Roglo
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ru, pripravljale bomo tudi jedi iz paradižnikov, 
pripravljeno bo tudi mini tekmovanje za naj-
večji plod paradižnika in možno bo pridobiti 
semena paradižnikov. Začele bomo ustvarjati 
tudi lastno semensko banko starih semen. S 
starejšimi članicami, ki se žal ne morejo več 
toliko družiti z nami, bi želela spet vpeljati obi-
ske v zimskem času, da jim polepšamo dan. 
Za mlajše kmetice pa smo si v načrt zadali, da 
bodo starejše izkušenejše članice izvedle de-
lavnico priprave rogljičkov in znamenitih šen-
tjernejskih štrukljev, da se vse naučimo te lepe 
in okusne umetnosti. Idej je veliko, vse članice 
sem tudi povabila k dajanju predlogov in prev-
zemanju vodenja različnih sekcij, tako upam, 
da ponovno zaživi pevska in rokodelska sek-
cija.

Kako je z mlajšo populacijo, kako priva-
bite mlajše k članstvu v društvu?
Povprečna starost je res okrog 60 let. Če imam 
pravi podatek, je najmlajša članica stara 10 
let, najstarejša pa 92 let! Opažam, da mi je že 
kar nekaj prijateljic, kolegic omenilo, da »ko 
bom stara, pa pridem k kmeticam«. Jaz pa 
pravim – ne čakajte, pridite sedaj, naj se iz-
kušnje prenašajo sproti. Ne bojte se nas, vse 
kmetice z veseljem delijo znanje. Mogoče se 
nekatere bojijo, da bodo morale pečt', pa ni-
majo časa ali tega ne znajo … Naj to ne bo ovi-
ra za včlanitev! Tudi sama trenutno nimam ne 
časa in tudi ne ustreznega znanja za peko tako 
odličnih potic, rogljičkov, kifeljcev … Vendar 
je društvo tako raznoliko z dejavnostmi, da 
si lahko vsaka zase nekaj najde. Ko sem pred 
sedmimi leti pristopila v društvo, sem le pla-
čala članarino in zbirala recepte. Za drugo 
še ni bilo časa. Prenos izkušenj in modrosti, 
medgeneracijsko povezovanje – vse to vidim 
kot prednost tudi za mlade članice. Mame, ve 

»Ob prevzemu 
funkcije, sem se močno 

zavedala, da stopam 
v »velike čevlje«, da 
voditi tako uigrano 

društvo, ki je znano v 
občini in daleč naokoli, 

ni lahek zalogaj. 
Vendar sem večna 
optimistka in se ne 

bojim odgovornosti, 
tako da sem s pozitivno 
energijo in nasmehom 

pristopila k 
zaupani nalogi.«

ste prve, ki imate čast pripeljati svoje hčere k 
nam v društvo. Izobraževanja o vrtnarjenju, 
izmenjave semen in sadik, organiziranje teča-
jev peke šentjernejskih dobrot ipd. Včasih pa 
le čvekamo ali pa si nastavimo ramo … Verja-
mem, da so naše aktivnosti takšne, da bomo 
privabile tudi mlajše generacije. Pridite k nam 
v družbo, fejst ženske smo. 

Mi lahko zaupate, če imate že kakšne na-
črte, kako boste dejavni na regijskem po-
dročju?
Na regijskem področju se bomo skozi celo leto 
udeleževale razstav pekovskih izdelkov. Vsa-
ko leto je tudi organiziran sejem Alpe-Adria, 
kjer so naše kmetice s tradicionalno nošo in 
okusnimi pekovskimi izdelki že prepoznane. 
Organizirale bomo tudi razstavo potic v de-
cembru, letos je v naši organizaciji državna 
razstava. V mesecu juniju se želimo udeležiti 
Ženskih kmečkih iger, ki jih organizira Zveza 
kmetic Slovenije v Mirni Peči, zagotovo pa na-
daljujemo s sodelovanjem z ostalimi društvi 
kmetic.

Kako društvo pridobi denarna sredstva, 
ki so potrebna za njegovo delovanje in iz-
vajanje zastavljenega programa?
Društvo pridobiva sredstva s članarino in so-
delovanjem na občinskem razpisu. Občasno 
pridobi društvo kakšno donacijo ali spon-
zorstvo, en del sredstev pa pridobimo s proda-
jo pekovskih izdelkov.

Kaj najraje pripravljate v svoji kuhinji?
V svoji kuhinji zelo rada pripravljam različne 
jedi, rada gostim ljudi in vedno iščem kaj no-
vega. Tako moji gosti zelo pohvalijo špargljevo 
pito z domačo skuto. Moji štruklji in kifeljci še 
zbirajo pogum za razstavo, so pa zelo okusni. 
Najrajši pa pečem kruh – bel, mlečni, ržen, 
pirin, z navadnim kvasom ali z drožmi. Res 
uživam, ko gledam, kako mali drožeki rastejo. 
Za veliko noč pa so obvezne pletenice, sladke, 
mehke, ki jo dobi vsak od mojih treh otrok za 
žegen. Cela moja družina obožuje vonj doma-
čega kruha in sreča jih je opazovati, ko ga še 
vročega trgajo. Vse s srcem in ljubeznijo, pa 
vedno uspe. Tako pri vodenju kot pri kuhi in 
peki! 

Občni zbor

Razstava potic

Izmenjava semen in sadik
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V soboto, 21. maja, smo člani Pihalnega 
orkestra Občine Šentjernej v sode-
lovanju z Občino Šentjernej priredili 
Slavnostno akademijo ob 110-letni-
ci delovanja orkestra. Koncert smo 

otvorili z zapeto pesmijo, ki jo je poznal sleher-
ni obiskovalec. Šentjernejska je namreč nam, 
Šentjernejčanom, zapisana v srcu. 
S koncertnim programom, širokim opusom 
različnih skladb, smo publiko popeljali skozi 
različna zgodovinska obdobja delovanja pi-
halnega orkestra. Med njimi velja izpostaviti 
skladbe, kot so Moja dežela, katero je za or-
kester priredil Bratislav Roguljić – Buco, sicer 
dirigent med leti 1974 in 1993. Pa skladbo La 
Storia, s katero je orkester osvojil prvo zlato 

  MARKO KALIN & KRISTINA HOSTA

    SIMON HOČEVAR – MEGAfoto
Cvelbar, Klemen Hosta, Simon Turk, Goran 
Kranjc, Simon Turk, Blaž Simončič, Aleš Pavlič, 
Marko Cvelbar, Jerneja Bevc, Klemen Hudok-
lin, Uroš Vide in Miha Recelj. Značke za jubi-
lejnih 30 let udejstvovanja, pa so prejeli Sandi 
Franko, Miha Simončič, Andreja Baznik, Matjaž 
Judež, Jani Selak, Jurij Kos, Damjan Cvelbar in 
Uroš Bambič. 
Podeljene so bile tudi častne značke Vinka 
Štrucla, katere JSKD podeljuje za več kot 40-le-
tno udejstvovanje na področju instrumentalne 
glasbe. Prejeli so jih Tomaž Gorenc za 42 let 
igranja, Tone Simončič za 49 let igranja, Janez 
Selak za 49 let igranja in Slavko Recelj za 51 let 
igranja. 
Predsednik Zveze slovenskih godb gospod Bo-
ris Selko, naš prijatelj iz pobratene kamniške 
godbe, je orkestru podelil listino ob 110-letnici.
Upravni odbor orkestra je želel k prazniku 110. 
obletnice dodati tudi humanitarno noto in zato 
je orkester celoten izkupiček od prodanih vsto-
pnic namenil Luki Cuglju Janževiču, za pomoč 
pri rehabilitaciji. Občina Šentjernej je v ta na-
men zagotovila brezplačno uporabo dvorane.
Godbenikom se nam bo sobotni koncert še po-
sebej vtisnil v spomin, saj smo na njem prvič 
zaigrali v novih uniformah, za kar je zaslužen 
glavni sponzor Občina Šentjernej. Da pa je bil 
večer zaključen zares praznično, nam je ob tej 
priložnosti naš dolgoletni dirigent Bratislav 
Roguljič – Buco, ki se koncerta iz zdravstvenih 
razlogov ni mogel udeležiti, podaril avtorske 
pravice skladbe Pozdrav Šentjerneju oziroma 
tako imenovane Šentjernejske koračnice, s ka-
tero smo tudi zaključili koncert. 
Po koncertu je sledilo druženje v avli ob ču-
doviti glasbi Borta Rossa in županovem vinu. 
Preživeli smo res čudovit večer, ki nam bo ostal 
globoko v spominu. 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in vsem, ki 
nam stojite ob strani ter nas podpirate na vsa-
kršen možen način, predvsem iskrena hvala 
glavnemu sponzorju pihalnega orkestra, Obči-
ni Šentjernej. 

plaketo na tekmovanjih pihalnih orkestrov, ču-
dovito Avsenikovo skladbo Spomin, ter mnoge 
druge.
Orkester je v zadnjih letih doživljal veliko vzpo-
nov in padcev. Kljub vsemu pa lahko povemo, 
da nas je bilo v začetku leta 2017 v orkestru le 
20 aktivnih članov, v soboto pa je na odru igralo 
61 rednih članov, na kar smo izjemno ponosni. 
Ob visoki obletnici delovanja orkestra so bile 
podeljene jubilejne značke priznanega sklada-
telja Vinka Štrucla za trajnostno udejstvovanje 
na področju instrumentalne glasbene dejav-
nosti, katere podeljuje Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Bronaste 
značke, za več kot 10 let delovanja, so prejeli 
Nika Blažič, Janez Pincolič, Marko Blažič, Nace 
Gorenc, Julija Gorenc, Kristina Hosta, Uroš 
Komljanec in Peter Kulovec. Srebrne značke, 
za več kot 20 let udejstvovanja, so prejeli Aleš 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA ob 110-letnici
delovanja Pihalnega orkestra Občine Šentjernej

Koncert je imel dobrodelno noto - denar so
namenili Luki Cuglju Janževiču (na levi z mamo),
poleg Jani Selak ter župan Jože Simončič.
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T
udi letošnjega, že 21. tradicionalnega 
sindikalnega srečanja na Gorjancih – 
Miklavžu, ki ga organizirajo sindikati, 
združeni v Zvezo delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost (ZDSS – So-

lidarnost), se je (nav)kljub slabemu vremenu 
udeležila množica delavk in delavcev iz različ-
nih koncev Slovenije.
Za nami je težko »covidno« obdobje epidemi-
je, ki je dodobra izbruhnila decembra 2019 na 
Kitajskem. Prvi okuženi v Sloveniji se je pojavil 
4. marca 2020. Epidemija je bila pri nas razgla-
šena 12. marca 2020 in začelo se je obdobje 
sprejemanja in izvajanja ukrepov za zajezitev 
epidemije, ki so, tako kot drugod po svetu, dra-
stično omejili življenje v naši državi. Posledič-
no smo morali zaradi navedenega tudi v ZDSS 
– Solidarnost upoštevati navodila in priporoči-
la s tega področja. Zato nismo mogli, kar dve 
leti zaporedoma, izvesti nameravanih aktivno-
sti, glede prvomajskega tradicionalnega sindi-
kalnega srečanja na Gorjancih – Miklavžu, ki 
ga že več kot 20 let organiziramo v počastitev, 
spomin in opomin dogodkov v Chicagu leta 
1886, ki so botrovali, da 1. maja praznujemo 
praznik dela.

DELAVSKE PRAVICE NISO 
SAMOUMEVNE – NEKDO 
JIH JE MORAL V
PRETEKLOSTI IZBORITI!

»ČE HOČEŠ HITETI POJDI 
SAM, ČE HOČEŠ PRITI
DALEČ POJDI V SKUPINI!«
4. maja 1886 se je v ameriškem mestu Chicago 
(Illinois) zgodil incident (Haymarketski izgred), 
ki je danes temelj za praznovanje in obujanje 
spomina na takratne hrabre in odločne delav-
ce. Zgodil se je tragičen dogodek, v katerem je 

    ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV 
                    SLOVENIJA – SOLIDARNOST

KLJUB SLABEMU VREMENU MNOŽIČEN OBISK 
TRADICIONALNEGA PRVOMAJSKEGA SINDIKALNEGA 

SREČANJA NA GORJANCIH – MIKLAVŽU
umrlo 11 protestnikov in 7 policistov, posledič-
no tudi zaradi polarizirane takratne ameriške 
družbe. Na eni strani (spodaj) reven in obu-
božan delavski razred in na drugi strani (zgo-
raj) bogati in nenasitni kapitalistični sloj. Ne-
soglasja in nevzdržna neenakopravnost med 
dvema »svetovoma« so sprožila boj delavcev 
za uzakonjenje 8-urnega delavnika. Rok za re-
alizacijo zahteve so postavili 1. maj. Tega dne 
so delavci tudi začeli splošno stavko. Praznik 
1. maj je torej mednarodni praznik delavcev 
in je izvorno spomin na krvave demonstracije 
v Chicagu.
Slovenska tradicija prvega maja je obeleževa-
nje praznika, predvsem s kurjenjem kresov na 
predvečer praznika, nošenje rdečih nageljnov, 
postavitev mlajev in organizacija sindikalnih 
tradicionalnih srečanj-taborov, kar v ZDSS – 
Solidarnost počnemo že od leta 2000.
Letošnji 1. maj ni bil niti približno vremensko 
tako ugoden, kot je bil leta 2019. Narava se 
je simbolično »zjokala« nad trenutnimi raz-
merami v naši neposredni soseščini (vojna v 
Ukrajini) in nad razmerami ter okoliščinami v 
marsikateremu podjetju v Sloveniji. Redno se 
dnevno dogajajo odpuščanja in stečaji – posle-
dično tudi zaradi covida. Priča smo nestabilne-
mu okolju in razmeram, tudi zaradi ponovne-
ga strmenja kapitala k čim večjemu dobičku, 
predvsem na račun delavk in delavcev, kar 
je v svojem letošnjem pozdravnem govoru 
kritično izpostavil predsednik ZDSS – Solidar-
nost Albert Pavlič. V nadaljevanju je pozval 
vse prisotne, da se je potrebno za delavske 
pravice permanentno in vztrajno boriti tudi 
danes, ker je vsakršna pasivnost in naivnost 
na tem področju zagotovo pot v nazadovanje, 
brezpravnost, brezposelnost ter posledično v 
ekonomsko eksistenčno krizo družbe kot ce-
lote in posameznikov v njej. Izpostavil je rek: 
»Kdor se bori, lahko tudi izgubi, kdor pa se sploh 
ne bori, je že izgubil!« Samo enotni, povezani 
in odločni delavci, združeni v opravilno spo-

sobne in strokovne sindikate, ki so neodvisni 
od kakršne koli politične opcije in delodajal-
cev, so garant za ravnovesje in sprejemljivost 
med interesi delavcev in kapitala. Zgodovina 
nas uči in svari, da drugih bližnjic in ovinkov ni 
na razpolago in se nam, žal, vrnejo kot bume-
rang v »glavo« (izguba standarda in socialne 
vzdržnosti zaposlenih). Na koncu je zaključil 
z apelom, da delavke in delavci v Sloveniji ne 
smemo nikoli pristati na status »zadovoljnih 
sužnjev oz. hlapcev«. 
Prisotne na Gorjancih – Miklavžu je pozdravil 
in nagovoril tudi predsednik prve demokra-
tično izvoljene osamosvojitvene (»vojne«) 
vlade Republike Slovenije, naš dolenjski rojak 
g. Lojze Peterle, ki je izpostavil ključno ugoto-
vitev glede osamosvojitve Slovenije, da je bila 
Demosova vlada diagnostično in operativno 
sposobna izpeljati zgodovinski projekt osamo-
svajanja Slovenije. Zahvalil se je takratni svoji 
ministrski ekipi in ostalim, ki so, z njim na čelu, 
izvedli in izpeljali edinstven projekt v zgodovini 
Slovencev, to je več kot tisočletni sen Sloven-
cev po osamosvojitvi Slovenije in vzpostavitvi 
lastne državnosti in suverenosti. G. Peterle se 
je spomnil tudi svojih gimnazijskih let v Novem 
mestu, pa tudi njegove podpore novomeške-
mu Revozu in ostalemu gospodarstvu, v takrat 
izjemno težkih in usodnih časih in razmerah.
V nadaljevanju so se nam na Gorjancih – 
Miklavžu pridružili tudi:
• varuh človekovih pravic Republike Slovenije 

g. Peter Svetina,
• župan Občine Šentjernej g. Jože Simončič,
• častni občan Občine Šentjernej in nekdanji 

predsednik Državnega sveta Republike Slo-
venije g. Tone Hrovat,

• predsednik Društva slovensko-hrvaškega 
prijateljstva g. Božo Dimnik in 

• predsednik Svetovnega slovenskega kon-
gresa g. Boris Pleskovič. 

Na osnovi izrecnega povabila našega prijatelja, 
brigadnega generala g. Toneta Krkoviča (prve-
ga načelnika Slovenske vojske), so nas z obi-
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POT PO ROBU S ŠENTJERNEJSKIMI PLANINCI

P
ot po Robu poteka od Predmeje do vasi Col nad Vipavsko dolino 
in je lepo speljana po robu Trnovske planote. Ob poti se nahaja 
naravna znamenitost Otliško okno. In ker je to okno »skuzi od-
prto«, je bila burja naš stalni spremljevalec na poti, zaradi katere 
pa so bili posledično enkratni razgledi vse do morja.

Po dobrih petih urah hoje smo prispeli na najvišji vrh naše poti Kovk 
(961 m), kjer smo si vzeli krajšo pavzo za fotografiranje in se malo ut-
rujeni zavedali, da smo že zelo blizu cilja in zaslužene kave. Kljub vetru 
se ne da opisati energije s katero smo prišli domov. Hvala planincem in 
vodnikom za lep velikonočni ponedeljek. 

    GREGOR GOLJA

skom počastili tudi člani Hrvaškega general-
skega zbora na čelu z njihovim predsednikom 
general – bojnikom g. Marinkom Krešićem. Pri-
jateljsko smo se razšli s soglasno ugotovitvijo, 
da smo Slovenci in Hrvati bratska naroda, ki 
sta v zgodovini, kot sosednja naroda, vsesko-
zi sobivala v duhu verza Prešernove Zdravljice 
»Ne vrag, le sosed bo mejak«.
Uradni del programa je povezoval slovenski 
dramski in filmski igralec g. Roman Končar. V 

družabnem delu sindikalnega srečanja smo 
se družili ob raznoliki in okusni hrani ter pija-
či, za katero je kvalitetno poskrbel zavod Grm 
Novo mesto – center biotehnike in turizma. Za 
glasbo in dobro voljo je izdatno in kvalitetno 
poskrbel ansambel De Niro As Orchestra, ki je 
kljub slabemu vremenu, z večino nami, z igra-
njem vztrajal vse do poznih popoldanskih ur.
Drugo leto bomo ponovno organizirali tradi-
cionalno sindikalno druženje na Gorjancih 

– Miklavžu in v ZDSS – Solidarnost se že vese-
limo ponovnega srečanja in druženja z delav-
kami in delavci širom Slovenije.
Če bo šlo vse po načrtih, za drugo leto napove-
dujemo nekakšno »domoljubno« preseneče-
nje za vse Dolenjce ter ostale Slovence na Gor-
jancih – Miklavžu, seveda če bodo zdravstvene 
in ostale razmere to omogočale. Upamo in že-
limo na vse najboljše. 
Se vidimo in srečamo 1. maja 2023. 

I Z  D E L A  D R U Š T E V

V petek, 22. aprila, je v Kulturnem cen-
tru Primoža Trubarja Šentjernej po-
tekalo območno srečanje otroških in 
odraslih folklornih skupin Tu je pa ena 
leipa reič. Srečanje je potekalo pod 

okriljem Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti. Sodelovalo je 7 otro-
ških in odraslih folklornih skupin. 
Srečanja sta se udeležili mlajša in starejša 
otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjer-

nej, ki sta se po dveh letih premora z velikim 
zanosom ponovno pokazali strokovni in širši 
javnosti. Kljub vsem znanim omejitvam je v 
vsaki skupini nastopilo 20 folklornikov. Mlajša 
skupina se je predstavila s koreografijo Ptica 
Zlatoper, starejša pa s koreografijo Janez 'ma 
harmon'ko. Obe skupini sta spremljala god-
ca na diatonični harmoniki, Vid Verbič in Žiga 
Zupančič. Obe skupini sta po oceni strokovne 
spremljevalke presegli območno in dosegli re-
gijsko raven.
Člani starejše skupine so se na odrskih deskah 
še zadnjič zavrteli, zapeli in zaigrali kot Šentlor-

  MAJA MIKLAVŽ SINTIČ

    MATIC ERŽEK
niki, saj se po devetih letih aktivnega delovanja 
v skupini ne poslavljajo samo od osnovnošol-
skih klopi, ampak zaključujejo tudi bogato pot 
poustvarjanja ljudskega plesa, pesmi in iger v 
šolski folklorni skupini. Kot mentorica verja-
mem, da so slehernemu Šentlorniku pod peta-
mi zapečateni plesni koraki in v srcu zabeležen 
vtis, da je bilo vredno trdo delati, sodelovati, 
sklepati dogovore za vsak še tako malenkosten 
nastop, koncertni ali tekmovalni, in na koncu 
lahko vsi skupaj napišemo z velikimi črkami, 
da smo se imeli neskončno lepo in smo stkali 
nepozabne vezi. 

ŠentlornikiOFS ŠENTLORA OŠ ŠENTJERNEJ NA OBMOČNEM 
SREČANJU OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
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80. OBLETNICA PO POTEH ZGODOVINE
ŽAGA ŠENTJERNEJ
Plošča na Kušljanovi žagi v Šentjerneju, kjer 
so skrivali orožje (puške, ročne bombe in 
naboje) in kjer so se domači fantje zbirali za 
odhod v partizane v začetku leta 1942. 
V noči iz 9. na 10. marca 1942 je odšla na 
Rog nova skupina iz Šentjernejske doline. 
Po navodilih okrožnega komiteja KPS Novo 
mesto, bi bila morala oditi v partizane šele 
20. marca. Toda naš obveščevalec s karabi-
njerske postaje v Šentjerneju je sporočil, da 
nameravajo Italijani aretirati Maksa Valeta 
Fičija in Franca Pirkoviča Čorta. Zato sta ta 
dva takoj sklicala sestanek na Kušljanovi 
žagi, kjer so skrivali orožje in po vaseh pos-
lali kurirje, da bi zbrali še več orožja ter da 
bi pripeljali nove fante. Šestim fantom iz 

  ŠEPET ČASA: ZBORNIK SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ V OBČINI ŠENTJERNEJ        STUDIO VIRC

Šentjerneja so se pridružili še štirje iz Mihovice, 
šest iz Gradišča, trije iz Dobravice, pet iz Miho-
vega in Drame ter dva iz Družinske vasi. Odšli 
so na Frato, kjer so naleteli na 21 pomočnikov 
in vajencev iz Novega mesta. Od tod so pot 
skupno nadaljevali do Gornje Tople Rebri. 

MIKLAVŽ
30. marca leta 1942 je prišel del Črtove čete 1. 
Dolenskega bataljona s Kočevja na Gorjance, 
kjer je zvečer, v neposredni bližini cerkve sve-
tega Miklavža tudi prebil noč. Zavarovali so se 
s stražami, ki so bile razporejene na primerne 
lokacije. Stražar, ki je bil ob poti v Cerov Log, 
je partizane takoj obvestil, da je bilo slišati 
močno ropotanje in prihod neke vojske. Takoj 
je bilo dano povelje, naj se vsi razporedijo na 

položaje. Zaradi goste megle so spopadi po-
tekali iz neposredne bližine. V tej bitki je bilo 
nekaj italijanskih vojakov mrtvih in nekaj ra-
njenih. Partizani niso utrpeli nobenih izgub. 

PRAG KOBILA
Na tem prostoru je bil 13. maja 1942 usta-
novljen Gorjanski bataljon. Še istega dne 
je bil razdeljen na tri čete. V eni je bil za ko-
mandirja imenovan Ignac Kraševec, v drugi 
Maks Vale in v tretji četi Rudi Kočman. Prva 
četa je odšla v smeri Kostanjevice, druga je 
ostala na področju Šentjerneja, tretja se je 
odpravila v smer proti Brusnicam. 
Ob ustanovitvi je bataljon štel 250 borcev in 
bork, ki so bili dokaj dobro oboroženi. V lasti 
so imeli težki in lahki mitraljez. 

POMLAD V DRUŠTVU VINOGRADNIKOV ŠENTJERNEJ

K
ončno so prišli spet svetli časi za druže-
nje. V spomladanskem času smo imeli 
kar nekaj dogodkov.
V marcu smo izvedli ocenjevanje vin na 
nivoju DV Šentjernej. Letošnji najboljši 

cviček in s tem naziv šentjernejski kralj cvička 
si je priboril vinogradnik Denis Gorenc. Najbo-
lje ocenjen cviček in naziv šampion cvička je 
pripadal Roku Zupančiču. Šampion ocenjeva-
nja z najvišjo oceno pa je laški rizling, katerega 
pridelovalec je Gregor Štemberger.

    JURIJ KRŠTINC, DV Šentjernej 19. marca smo ponovno izpeljali Jožefov po-
hod – pot nas je vodila od Dolenje Brezovice 
do Tolstega Vrha in nazaj. Zbralo se je nekje 40 
pohodnikov, ki so preživeli en lep in sproščen 
dan.
7. maja pa smo svečano odprli našo VINOGRA-
DNIŠKO KLET na Dolenji Brezovici. Objekt je 
namenjen druženju, degustacijam, izobraže-
vanjem, protokolarnemu delu … Ob tej prilož-
nosti smo tudi podelili diplome iz ocenjevanja. 
Seveda pa ni manjkalo druženja in pogostitve 
po zaključenem uradnem delu.
V nekaj letih obnove smo dokazali, da kjer je 

volja, se najde tudi pot. Sodelovanje članov 
društva, Občine Šentjernej, lastnika objekta 
g. Trpina, posameznikov, lokalnega gospo-
darstva in širše je pripeljalo do rezultata, kot 
je sedaj viden na Dolenji Brezovici. V svojem 
in v imenu Društva vinogradnikov Šentjernej 
se vsem skupaj iskreno zahvaljujem za pomoč. 
14. maja smo po dveh letih zopet izpeljali obč-
ni zbor društva. Letos je bilo volilno leto. Novi 
predsednik društva je g. Rok Zupančič. Zame-
njal se je tudi upravni odbor.
Na koncu želim vsem skupaj veliko uspehov in 
srečno. 



Šentjernejsko glasilo   |   maj 2022

20   |   I Z  D E L A  D R U Š T E V

46. ŠPORTNE IGRE PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

V torek, 29. 3. 2022, je bilo na Mirni tek-
movanje v šahu v okviru ŠI PZDU Do-
lenjske in Bele krajine. Nastopila je 
tudi šahovska ekipa DU Šentjernej, ki 
je osvojila 10. mesto.

V ponedeljek, 11. 4. 2022, je bilo v Škocjanu 
tekmovanje v pikadu za ženske v okviru ŠI 
PZDU Dolenjske in Bele krajine. Ekipa Šentjer-
neja je, v sestavi Zvonka Žnidaršič, Mari Vene, 
Marinka Pavlič, Marija Smrekar in Jožica Fran-
čič, osvojila 3. mesto. Posamezno pa je Marin-
ka Pavlič osvojila 3. mesto.
V sredo, 13. 4. 2022, je bilo v Prečni tekmovanje 
v pikadu za moške v okviru ŠI PZDU Dolenjske 
in Bele krajine. Ekipa Šentjerneja je, v sestavi 
Nace Župan, Jože Župan, Milan Jakše, Slavko 
Frančič in Jože Vovk, osvojila 1. mesto in s tem 
uvrstitev na državno prvenstvo. Posamezno so 
osvojili: Slavko Frančič – 1. mesto, Jože Župan 
– 2. mesto in Jože Vovk – 3. mesto.
V sredo, 27. 4. 2022, je bil na sejmiščem prosto-
ru v Šentjerneju turnir v petanki. Udeležilo se 
ga je 33 ekip iz vse Slovenije, med njimi tudi 5 

    DU ŠENTJERNEJ

ekip iz Šentjerneja (kot organizatorji turnirja).
1. mesto: Jože Vencelj in Dušan Gorše, 2. mes-
to: Mojca Grah in Vlado Romih, 3. mesto: Mile-
na Starešinič in Ludvik Nose, 5. mesto: Martin 

Janežič in Stane Rangus, 18. mesto: Jože Brulc 
in Nace Župan, 22. mesto: Jože Smrekar Jože in 
Župan, 29. mesto: Rado Cotič in Slavko Frančič, 
33. mesto: Jože Jordan in Ivan Gorenc. 

POMLADNA 
BRENČANJA

L
etošnja pomlad je precej radodarna z 
obiljem vsega, kar lahko nudi narava. 
Po dolgem času tudi čebelarji upamo 
na solidno čebelarsko letino, za kar smo 
bili v nekaj zadnjih letih prikrajšani. 

Da je temu tako, čutijo tudi naše čebelice, ki z 
donosi medičine in cvetnega prahu spodbuja-
jo matice k zaleganju. V panjih in zunaj njih vse 
vrvi od dela. To pri čebelarjih po eni strani vzbu-
ja veliko veselja, po drugi strani pa tudi zahteva 
precej truda za okrepitev moči čebeljih družin.
Čebelarji se radi primerjamo s pridnostjo če-

    ČD ŠENTJERNEJ

bel, zato smo tudi letošnjo pomlad aktivni kot 
le kaj. Po sodelovanju pri projektu Šentjernej-
ska učna pot in po sajenju medovitih rastlin 
smo v soboto, 23. 4. 2022, na šentjernejskem 
sejmišču organizirali dan odprtih vrat Čebelar-
skega društva Šentjernej. Na dveh stojnicah so 
se lahko obiskovalci sejma v živo srečali s če-
belami v opazovalnem panju, se seznanili s če-
belarstvom in njegovem pomenu, lahko pa so 
tudi kupili med. Srečanje s čebelicami v živo je 
bilo izjemno zanimivo zlasti za otroke in njiho-
ve starše. Žal je bil sejem ta dan slabo obiskan, 
kar pa nam ni vzelo volje za naprej.
Že naslednjo soboto, 30. 4. 2022, smo se če-
belarke in čebelarji, skupaj z našimi prijatelji,  
odpravili na našo tradicionalno strokovno ek-
skurzijo. Obiskali smo Goriško. Na poti do tja 
je v Ljubljani na avtobus prisedel g. Franc Šivic, 
univ. dipl. ing. gozdarstva, priznan čebelar, fo-
tograf, prevajalec tujih strokovnih člankov s 
področja čebelarstva in še bi lahko naštevali 

njegove vrline. Namenili smo se namreč na nje-
govo posest v Šempasu. Med vožnjo nam je g. 
Šivic orisal svojo življenjsko pot in povezanost 
s čebelami vse od njegove rane mladosti. Sez-
nanil nas je, kaj bomo lahko videli in doživeli na 
njegovem posestvu. To nam je opisal na način, 
da smo komaj čakali, da vse to vidimo in do-
živimo. Ko smo naš avtobus zapustili na robu 
naselja, se je g. Šivic izkazal tudi kot turistični 
vodič in nam predstavil nekatere znamenitosti 
Šempasa. Tako smo zlagoma prispeli do nje-
gove hiše, kjer smo imeli kaj videti. Ogledali 
smo si njegovo fotogalerijo, ki je res bogata in 
zanimiva. Med drugimi sta v njej fotografija g. 
Šivica v mladih letih z rojem čebel na bradi ter 
fotografija samostanskega čebelnjaka v Kar-
tuziji Pleterje. V sosednjem objektu pa smo si 
ogledali makete slovenskih čebelnjakov, ki so 
jih v šolskem letu 2010/2011 izdelali dijaki z 
vseh sedmih srednjih lesarskih šol v Sloveniji. 
Še posebej navdušeni pa smo bili nad sliko, 
katero nam je g. Šivic opisal že na avtobusu. 
Gre za sliko, ki mu jo je podarila ena od oskr-
bovank Doma za starejše občane Bežigrad, ki 
slika z usti in ki si je v smislu umetniške svobo-
de zamislila, kako g. Šivic pelje čebele na pašo. 
V nadaljevanju smo obiskali še njegovo stojiš-
če čebelnjakov izven naselja Šempas, z ustre-
zno označenim nasadom medovitih dreves, 
grmovnic in zelišč. 
V nadaljevanju nas je pot vodila na Sveto Goro 
nad Solkanom. Malo nad Solkanom smo sreča-
li »furengo«, konjsko vprego z vozovi, s katero 

Pred baziliko na Sveti Gori
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Ne zamudite 12 brezplačnih Bartholomejčkov 
v vsak šentjernejski kurnik

D
ružbeno koristna promocijska akci-
ja v letu 2019 (5), 2020 (7), 2021 (9) 
2022 (12).
Člani društva Gallus Bartholomae-
us skrbimo za valjenje 26. genera-

cije domače pasme perutnine – "šentjernej-
ski petelin". 
Na slovenskem javnem raziskovalnem za-
vodu Kemijski inštitut v so s preliminarnimi 
testi – analizo, dokazali visoko vsebnost 
holina v jajcih šentjernejskih kokoši. Ho-
lin je gradnik celičnih membran in v telesu 
pomemben zaviralec zgodnje demence in 
alzheimerjeve bolezni. 
Ker želimo, da občani poskrbite za samoos-

krbo in uživanje domačih jajc šentjernejskih 
kokoši, dajemo na razpolago 12 brezplač-
nih enodnevnih piščančkov, družinam s 
stalnim bivališčem v Občini Šentjernej. Ker 
bo število omejeno, pohitite s prijavo. 
Naročila zbiramo na tel. 041 490 866 (Stane 
Bregar). 

    DRUŠTVO Gallus Bartholomaeus

2
0. maja smo praznovali že 5. svetov-
ni dan čebel (SDČ), ki so ga leta 2017 
razglasili Združeni narodi, na pobudo 
Republike Slovenije. S tem se je kon-
čal dolgotrajni postopek, ki se je pričel 

leta 2014. Razglasitev še danes pomeni za eno 
izmed največjih diplomatskih dosežkov v sa-
mostojni Sloveniji.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo 
organizirano leta 2018 v Žirovnici na Gorenj-
skem, kjer je bil rojen Anton Janša, največji če-
belar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem 
je bil izbran dan za praznovanje svetovnega 
dne čebel. 
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ 
odločajo številne organizacije in različna zdru-
ženja po celem svetu. Nekatere aktivnosti po-
vezane s praznovanjem svetovnega dne čebel 
koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdar-
stvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelar-
sko zvezo Slovenije (ČZS), ki sta v ta namen 
vzpostavila delovanje spletne strani www.
worldbeeday.org na kateri so zbrane koristne 
informacije povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ 
spodbuja Organizacija za prehrano in kmetij-
stvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju 
z mednarodno čebelarsko organizacijo API-
MONDIA. 
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak 
predvsem ozaveščanje širše javnosti, da so:
1. Čebele in ostali opraševalci izredno po-

membni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko 

področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki 

narediti v prihodnosti, da bomo čebele oh-
ranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (se-

znam rastlin je dosegljiv na spletni strani 
ČZS).

  Dr. PETER KOZMUS, podpredsednik 
            svetovne čebelarske organizacije Apimondia

    ARHIV CANKARJEVEGA DOMA

• V okrasne namene (na balkonih in drugih zu-
nanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite 
rastline.

• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo 
rastlin.

• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri 

najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije za zača-

sno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pe-

sticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vi-

nogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo 
najde ideje kaj lahko naredi za čebele in ostale 
opraševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da 
s tem ko pomagamo čebelam pomagamo tudi 

ostalim organizmom in nenazadnje tudi lju-
dem. Čebele namreč za dober razvoj in življe-
nje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje 
kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje brez 
onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj 
zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi 
sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj 
zdravem okolju! 

PRAZNOVANJE 5. SVETOVNEGA DNE ČEBEL

3D kranjica v Cankarjevem domu, april 2022

so »furmani« iz vasi Trnovo peljali mlaj v Novo 
Gorico in so ga tega dne postavili pred tam-
kajšnjo občinsko stavbo. Na Sveti Gori smo v 
sproščenem in brezskrbnem vzdušju počakali 
na kosilo, ki so nam ga pripravili v Restavraciji 
Kraljice Svetogorske. Tik pred kosilom nas je tja 
prišel pozdravit predstojnik tamkajšnjega fran-
čiškanskega samostana g. pater Bogdan Knavs.
Po kosilu je sledil že vnaprej dogovorjen voden 
ogled bazilike svetogorskega svetišča. Sveta 
Gora je predvsem poznana med verniki in do-
mačini. Gre za znano romarsko središče. Z vrha 

se odpira razgled na Goriške hribe, Jadransko 
morje in Furlansko nižino do Julijcev s Trigla-
vom, čez Vipavsko dolino do notranjskega in 
istrskega hribovja. Žal je bližina »Soške fronte« 
med 1. svetovno vojno vplivala tudi na ta del 
ozemlja, ko je 5. junija 1915 v cerkev treščila 
prva italijanska granata, le dvanajst dni kasneje 
sta bila samostan in cerkev le še razvalina.
Na ploščadi pred baziliko se nam je še enkrat 
za kratek čas pridružil g. pater Bogdan Knavs. 
Pomembne zgodovinske mejnike, ljudska iz-
ročila in še marsikaj, pa nam je med ogledom 

bazilike na duhovit način predstavil eden od 
tamkajšnjih frančiškanov. Da je bilo druženje s 
prebivalci samostana res prijetno, priča tudi to, 
da smo se po ogledu bazilike še debelo uro za-
držali v njihovi družbi na ploščadi pred baziliko. 
Pa vendar, treba je bilo odriniti nazaj proti 
domu. Potem ko se je v Ljubljani od nas pos-
lovil g. Šivic, je v avtobusu zavladalo lenobno 
vzdušje, ki ga je za kratek čas prekinil le krajši 
postanek na enem od obcestnih počivališč. In 
že je bil tu Šentjernej. Nove zamisli, kam v pri-
hodnjem letu, se že snujejo. 



SLOVENSKA GENSKA BANKA PASME ŠENTJERNEJSKI 
PETELIN (GALLUS BARTHOLOMAEUS)
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Č
lani kulturnega in etnološkega društva 
Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja 
od leta 1999 v sodelovanju z najvi-
dnejšimi strokovnjaki na področju pe-
rutninarstva v Sloveniji, Oddelkom za 

zootehniko, Biotehniške fakultete, Univerze v 
Ljubljani, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Kmetijsko šolo Grm – Cen-
tra biotehnike in turizma iz Novega mesta ter 
občino Šentjernej in ostalimi rejci oblikujemo 
pasmo ŠENTJERNEJSKEGA PETELINA. Projekt 
je usmerjen v pridobitev pasme ‒ proste reje 
z dobrimi proizvodnimi lastnostmi. USPELO 
NAM JE.
V letu 1999 – začetek projekta oblikovanja pa-
sme šentjernejski petelin. / V začetku leta smo 
pri članih SZDGPMŽ (Slovenske zveze društev 
gojiteljev pasemskih malih živali) odbrali prve 
kokoši in peteline za formiranje matične jate 
in prvo križanje. Prvi križanci dveh izvornih 
pasem perutnine petelinov new hampshire 
in kokoši jerebičasta italijanka so se izvalili na 
velikonočno nedeljo 4. aprila 1999. V pomla-
dnem času smo vzpostavili selekcijski tim v 
sestavi prof. dr. Antonija Holcman, dr. Janez 
Kebe, Danilo Osovnikar, Stane Bregar).
V mesecu maju leta 2000 – podpis pogodbe 
o sodelovanju s Kmetijsko šolo Grm iz Nove-
ga mesta, kjer vsako leto vhlevijo 100 bartho-
lomejčkov ‒ mladih piščančkov naslednje 
generacije. Na šoli izvajajo selekcijsko delo 
(spremljanje fenotipskih lastnosti, prireje, 
temperamenta, valilnosti) in odbire kvalitetne-
ga genskega materiala za naslednjo generacijo 
osnovne matične jate. Selekcijsko delo je kme-

tijska šola vključila v izobraževalni program 
dijakov in študentov.  
V letu 2001 – vključitev oblikovanja pasme šen-
tjernejski petelin v državni selekcijski program. 
/ MKGP je prek potrjenega rejskega programa 
Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete 
z vključitvijo oblikovanje pasme šentjernejski 
petelin v državni selekcijski program aktivno 
vključeno v prodorno petelinjo zgodbo katere 
cilj je oblikovanje lokalno prilagojene pasme z 
dobrimi proizvodnimi lastnostmi. Podpis po-
godbe med MKGP in Oddelkom za Zootehniko 
kot izvajalca strokovne podpore projekta ter 
Biotehniške fakultete in društva Gallus Bartho-
lomaus kot izvajalca in njihovih članov v vlogi 
rejcev.
Leta 2002 – uspešno dodajanje novega gen-
skega materiala (petelini pasme Barnevelder).
Leto 2005 – zaščita blagovne znamke. / Bla-
govna znamka ŠENTJERNEJSKI PETELIN 
»GALLUS BARTHOLOMAEUS« je bila registrira-
na decembra 2005 pri uradu za intelektualno 
lastnino RS. 
Leto 2006 – izvedba prvega petelinjega pra-
znika in izdelava promotorja pasme – maskote 
petelina Jerneja.
Leto 2007 – priprava standarda novo obliko-
vane pasme. / Danilo OSOVNIKAR, mednaro-
dni sodnik/inštruktor za pasemsko perutnino, 
Janez KEBE, dr. vet., strokovnjak – praktik za 
genetiko, prof. dr. Antonija HOLCMAN, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Stane 
BREGAR, predsednik društva Gallus Bartholo-
meaus, Šentjernej.
Leto 2010 – uspešno potrjevanje standarda za 
pasmo šentjernejski petelin. 
Leto 2011 – odvzem krvnih vzorcev na vseh 
živalih matične jate in ugotavljanje genske 

slike (potrjevanje različnosti med novonasta-
lo pasmo in izvornimi pasmami). Oddelek za 
zootehniko uporabi šentjernejske peteline pri 
testiranju možnosti shranjevanja semena kot 
genskega materiala za gensko banko.
Leto 2016 – izvedba preliminarnih testov na 
Kemijskem inštitutu v Ljubljani z izrednimi 
rezultati analiz na vsebnost holina v jajcih 
šentjernejskih kokoši. Holin je gradnik celičnih 
membran, skrbi za normalo delovanje celic v 
telesu, za presnovo maščob, znižuje krvni tlak, 
sodeluje pri prenosu živčnih signalov in pre-
prečuje nabiranje maščob v krvi … Priprava 
celostne podobe embalaže za jajca šentjernej-
ske kokoši z visoko vsebnostjo HOLINA.
Leto 2022, januar – vzpostavitev SLOVENSKE 
GENSKE BANKE pasme kokoši šentjernejski 
petelin (Gallus Bartholomaeus). / Gensko ban-
ko vzpostavljamo z namenom skrbi za genski 
material, za osveževanje matičnih jat rejcev, 
selekcijo matične jate in kot promocijsko izo-
braževalni center za širšo javnost. Hkrati gen-
ska banka šentjernejskega petelina potrjuje 
domicil izvornosti pasme.
Leto 2022, april – pridobitev dovoljenja Urada 
vlade RS za uporabo znamke I feel Slovenija.
Leto 2022, april – uradna otvorite SLOVENSKE 
GENSKE BANKE pasme kokoši šentjernejski 
petelin (Gallus Bartholomaeus). / Genska ban-
ka šentjernejskega petelina je nov mejnik v luči 
družbene odgovornosti, v skrbi za biotsko pe-
strost ter prizadevanju za nadaljnje možnosti 
na področju samooskrbe v Sloveniji. 
Nekaj zanimivosti: šentjernejski petelin, je 
prva pasma na svetu, ki se imenuje po petelinu 
in ne kokoši.
Šentjernejski petelin, ima dva višinska rekor-
da. Je prvi petelin na svetu, ki je poletel z leta-
lom in nad Šentjernejem skočil s 1000 m višine 
s padalom v tandemu. Rekordni skok z mesta 
86 cm na Petelinjadi v Polzeli. 
Za promocijo pasme izvajamo promocijske 
aktivnosti: IZDELAVA MASKOTE – petelina Jer-
neja, prirejanje PETELINJADE – petelinjih dirk 
in razstave šentjernejskih petelinov. Prisotnost 
maskote petelina Jerneja na večjih odmevnih 
dogodkih.
Potrebne aktivnosti v bližnji prihodnosti pri 
katerih pričakujemo presojo MKGP o sodelo-
vanju.
Vključitev procesa osveževanja pasme po po-
stopku prvega križanja izvornih pasem (mož-
nost izvedbe na Kmetijski šoli Grm Novo mes-
to. 
Poskrbimo za naše zdravje in dobro počutje 
zato uživamo jajca šentjernejske kokoši. Ne 
pozabite: »Šentjernejskega petelina in kokoš v 
vsak šentjernejski kurnik.« 

URADNA OTVORITEV SLOVENSKE GENSKE BANKE PASME ŠENTJERNEJSKI PETELIN:
trak genske banke so prerezali (z leve) mag. Aleš Irgolič z ministrstva za kmetijstvo, dolgoletna 

zunanja strokovna sodelavka pri projektu oblikovanja pasme dr. Vida Čadonič Špelič,
podžupan Janez Selak in Stane Bregar.

  DRUŠTVO Gallus Bartholomaeus

    TANJA JAKŠE GAZVODA



AKTIVNO TURISTIČNO DRUŠTVO VRHPOLJE
OTROŠKE DELAVNICE
V letošnjem letu smo izvedli kar nekaj otro-
ških delavnic. Sprva smo bili z druženji zaradi 
koronavirusa še nekoliko previdni, zato smo 
organizirali delavnice na daljavo. Ob kultur-
nem prazniku smo poslušali pravljice (vikend 
pravljic), izdelovali smo bralne kazalčke, v me-
secu ljubezni smo izdelali srčke, za pust smo 
bili izvirni z ustvarjanjem in barvanjem mask 
iz mavca, za mamice smo izdelovali rožice in 
za veliko noč smo okrasili najlepša velikonoč-
na jajčka. V živo smo se prvič srečali šele pred 
prvomajskimi prazniki. Izdelovali smo ladjice 
iz odpadnega papirja in s tem pomagali dru-
štvu iz Maribora, ki je organizator dobrodel-
nega projekta v spomin žrtvam genocidov ter 
današnjim žrtvam človeške ignorance najra-
nljivejših v naši družbi pri zbiranju 6.000.000 
ladjic za 6.000.000 žrtev. Iz ladjic bodo naredili 
umetniško instalacijo.

SPOMLADANSKA ČISTILNA 
AKCIJA 
Z namenom, da bo naša vas in mi – njeni pre-
bivalci zasijali v topli pomladi, smo z letakom 
Očistimo našo vas pozvali prebivalce vasi Go-
renje in Dolenje Vrhpolje ter Mihovo k čiščenju 
in urejanju okolice domov. V torek, 12. 4. 2022, 
pa smo za zaključek akcije organizirali spreho-
de po vaseh in pobirali odpadke. Za osvežitev 
smo v TD Vrhpolje pripravili tudi navodila za 
ločeno zbiranje odpadkov in kam jih lahko od-
lagamo/vozimo. Naše okolje je naša skupna 
odgovornost. Skupaj smo pokazali, da nam je 
mar! 

VELIKONOČNI POHOD
Na prvi večji pohod v letošnjem letu smo se 
člani TD Vrhpolje podali na velikonočni pone-
deljek. Končno družba, končno vidni nasmehi 
na naših obrazih! Prepustili smo se pomladan-
skemu soncu ter uživali v hoji in dobri družbi. J 
Na vrhu kamnoloma Camberk smo občudo-
vali odličen razgled na celotno nastalo jamo 
kamnoloma in na vse okoliške vasi.

NA LOVRENC
Na praznik dneva upora proti okupatorju (27.
aprila) smo se napotili na ogled cvetočega 
modrega travnika na Lovrencu. Kljub nočnem 
deževju smo se napotili v Zasavje, kjer nas je 
zopet pričakal dež, a ni pregnal naše dobre 
volje in našega namena. Bili smo vztrajni in po 
kratkem postanku v Sevnici malce prilagodi-
li naš načrt in celo za kratek čas pregnali tudi 
oblake. Uspeli smo si ogledati Sveti Lovrenc, 
ki je s travniki poraščen hrib med posavskimi 
griči. Na vrhu griča stoji cerkev sv. Lovrenca, 

    TD VRHPOLJE

travnik okoli cerkve pa krasi zaščitena rastlina 
encijan. Rastišče okoli cerkve je razglašeno za 
naravni botanični spomenik. Kljub temu, da 
sonce ni obsijalo modrih cvetov, smo bili nad 
drobnimi modrimi rastlinami in legendo o pas-
tirčku Lovrencu očarani. 
Sledil je vzpon na Lisco v upanju, da nas bo 
na vrhu le pričakalo sonce. Sonca res nismo 
videli, smo se pa okrepčali v Tončkovi koči, ob 
povratku do avtomobilov pa smo lahko že ob-
čudovali čudovito pokrajino, ki se razprostira 
ob vznožju tega hriba. Ob lepem vremenu se 
na Lisco še vrnemo, da bo naš pogled lahko 
segel vse do Julijcev, kot obljubljajo domačini.

NA JAVOROVICO
1. maja  smo se Vrhpolju zbudili že navsezgo-
daj, pokazali dobro voljo in pogostili pohod-
nike planinskega društva in tudi pohodnike 
lovske družine, ki so se zbirali pred gasilskim 
domom. Za pohodnike turističnega društva, ki 
smo se zbrali šele malo pred 8. uro, pa je bila 
»mizica pogrni se« že pospravljena. J Še dob-
ro, da smo imeli zalogo v naših nahrbtnikih. 
Boris – vodja našega pohoda, je za nas izbral 
pot do Praga ob potoku Kobila. Komaj smo 
dobro zakorakali v gozd, smo se srečali in zdru-
žili s člani TD Zvon iz Gradišča. Vsi zadovoljni, 
da bomo le izpeljali dolgo pričakovani skupni 
pohod, četudi zgolj po naključju, smo se sku-
paj podali čez mostove in mostičke, mimo 
ostankov žage v Kobilah na Prag. Tam smo se 

pridružili ostalim pohodnikom, s katerimi smo 
skupaj vkorakali na Javorovico. Zaradi grme-
nja smo jo skupaj kar hitro mahnili v dolino in 
tako še pravi čas ubežali močnemu nalivu. 

NA NANOS
Ljubitelji narave in pohodov TD Vrhpolje smo 
skupaj osvojili kar nekaj slovenskih vrhov, v ne-
deljo, 8. maja, pa smo se ob vodenju Gregorja 
Golje povzpeli na Nanos. Pridružili so se nam 
tudi člani Planinskega društva Šentjernej. Peš 
smo se podali do Vojkove koče od Ferlanove-
ga zavetišča pri Abramu. Ob našem prihodu in 
naši dobri volji je izpuhtela vsa megla in lahko 
smo občudovali čudovito pokrajino, ki se ne-
koliko razlikuje od nam najbližjih Gorjancev. 
Pot nas je vodila sprva po cesti, robu gozda 
do razglednega pobočja. Po položni poti čez 
prostrane in deloma zaraščene kraške travnike 
je pot prešla v gozd vse do Vojkove koče. Na 
vrhu smo se v koči okrepčali, posušili, si ogle-
dali še sprejemnik in se odpravili v dolino. Na 
turistični kmetiji smo občudovali medveda 
Mitka, ki je prijazno zrl v naše fotografske apa-
rate, nato pa smo se odpeljali v kmečki turizem 
na kosilo, kjer se je oglasila tudi harmonika. 
Pa smo le ugotovili čemu smo s sabo vozili ta 
skrivnostni kovček. J Harmonika, ki je igrala 
na »vinske celice«, se je kar dobro napolnila in 
igrala še celo pot na Dolenjsko. Hvala Gregorju 
za vodenje poti, Borisu za vso organizacijo, vo-
znikom in lastnikom kombijev. 
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Čistilna akcija

Na Lovrenc

Prvomajski pohod

Velikonočni pohod
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JE NAŠA VAS GRADIŠČE 
(Jože Grgovič)

Je naša vas zdaj kot okras,
povsod jo spremlja cvetje,

prijatelj tu ustavi se,
kjer vroče je poletje.

V Gradišču imamo radi lepo. To se vidi 
na dvoriščih, na oknih naših hiš, na 
naših poljih in vrtovih. Zato nam ni 
všeč, ko se ljudje po cesti vozijo skozi 
našo vas in skozi okna avtomobilov 

odmetavajo pločevinke, ogorke in prazne ška-
tlice cigaret, prazne vrečke, embalažo slad-
karij in drugih izdelkov. Vse mogoče se najde 
za cesto, kar kazi podobo našega kraja. Ne 
razumemo ljudi, ki so tako nemarni in ki kljub 
številnim košem in zabojnikom za odpadke 
le-te zavržejo v naravo. Celo otroci se tega za-
vedajo. 
Prav oni – gradiški otroci in mladina – so se 
zjutraj, 23. 4. 2022, zbrali pri društveni hišici v 
Dol. Gradišču in pod nadzorom odraslih pre-
česali obe vasi z okolico, pot ob potoku in ob 
glavni cesti Šentjernej–Novo mesto. Pobrali so 
vse, kar ni sodilo v naravo in nabrali kar nekaj 
vreč odpadkov, ki so jih odložili v zabojnike. 
Starejši člani so medtem kosili pot in brežine 
ob potoku, obžagovali drevje in ob učni poti 
namestili novo urejene informativne table in 
klopi.
Z organizacijo čistilnih akcij otrokom privzga-
jamo skrben in naklonjen odnos do narave ter 
odgovorno ravnanje z odpadki. Med samim 
pobiranjem pa se seveda vedno zgodi kaj za-
nimivega in zabavnega, kar udeležence še do-
datno poveže. 
Otroci so se po uspešni čistilni akciji okrepčali 
z malico in se družili na igrišču.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
TD ZVON GRADIŠČE IN
POHOD NA JAVOROVICO
Zadnji večer v aprilu so se člani društva TD 
Zvon Gradišče zbrali na zboru članov društva, 
ki je potekal na društvenem prostoru pri vili 
Zvončici v Dolenjem Gradišču. Medtem ko so 
se otroci in mladina igrali na igrišču in se zaba-
vali na igralih, je odrasle člane nagovoril pred-
sednik društva g. Slavko Škedelj. Kljub vsem 
omejitvam in ukrepom, ki jih je zahtevala 
epidemija, društvo ni počivalo. Številna dela 
so potekala v manjših ekipah ali individualno. 
Vse klopi in table, ki so postavljene ob Gra-
diški učni poti, ki krožno povezuje obe vasi, 
Dolenje in Gorenje Gradišče, so v domačih 
delavnicah obnovili. Na klopeh so zamenjali 
les, prej lesene stebre informativnih tabel, ki 
so začele trohneti, pa nadomestili z železnimi. 
Kosili in urejali so samo pot in brežine ob po-
toku ter odstranili veje in podrto drevje. Prav 
tako so dopolnili in prenovili otroška igrala ob 
nogometnem igrišču in društveni hišici. V tem 
času so vilo Zvončico opremili tudi z elektriko, 
vodo in sanitarijami. Ob njej so sezidali kamin, 
v katerem je mogoče pripraviti jedi iz podpeke 
in speči dva odojka. Tako so še dodatno obo-
gatili prostor ob društveni hišici, da je sedaj še 
primernejša in privlačnejša za športne, kultur-
ne, družabne in druge dogodke. Vilo Zvončico 
lahko za najrazličnejše namene uporabijo tudi 
nečlani društva (051-348-062). Predsednik se 
je zaslužnim članom zahvalil za donacije ma-
teriala in številne ure prostovoljnega dela. 
V nadaljevanju je napovedal nekaj nadaljnjih 
dogodkov. Obnovili bodo ograjo ob ribniku 
pri vodnjaku, preizkusili novi kamin ... Kmalu 
bodo morali vaščani spet vsi skupaj poprijeti 
za delo, saj bodo po dveh letih premora že 11. 
junija v Gradišču spet kmečke igre z veselico, 
na kateri bo obiskovalce zabaval ansambel 
Mladi Dolenjci.
Zbor članov se je zaključil družabno, s kra-

  NEJA ANTONČIČ

    ARHIV TD ZVON

mljanjem ob golažu, ki so ga moški skuhali v 
kotlu in s kresom, kot je navada za večer pred 
1. majem.
Že naslednje jutro so se ob sedmih zjutraj Gra-
diščani zbrali na parkirišču Pleterje in se odpra-
vili na prvomajski pohod na Javorovico. Tokrat 
so izbrali pot čez Stražnik do Kobile, kjer so se 
po naključju srečali s pohodniki TD Vrhpolje 
in skupaj družno nadaljevali pot ob potoku 
do Praga. Kolegi iz TD Vrhpolje so opozorili na 
znamenitosti ob poti (izvir, pleterske žage) in 
o njih povedali nekaj dejstev. Predsednik TD 
Zvon je hudomušno pripomnil, da so ta dan 
obkljukali kar dve načrtovani dejavnosti (Po-
hod na Javorovico, pohod s TD Vrhpolje), saj se 
s TD Vrhpolje dogovarjajo za še en skupen pri-
jateljski pohod v letošnjem letu. Z dobro voljo 
so se iz doline povzpeli na Prag, kjer je bila ob 
ognju zbrana že množica drugih pohodnikov. 
Tudi letos so člani Lovske družine Šentjernej 
vse pohodnike pogostili s čajem in sendviči, 
za kar se jim lepo zahvaljujemo. Na Javorovico 
so prispeli malo pred enajsto uro, vrnili pa so 
se po najkrajši poti čez Apnenik do parkirišča 
v Pleterjah še ravno preden je pričelo deževati. 
Sreča spremlja hrabre, pravi pregovor. Gra-
diščani pa niso samo hrabri, so tudi prijazni, 
srčni, delavni, pošteni in zabavni, zato nas le 
obiščite. Če prej ne, pa na kmečkih igrah! 

Vsi prijatli danes zbrani, 
vse skrbi so zdaj ob strani,

zdaj ob našem smo ognjišču
dobrodošli v Gradišču.

JE NAŠA VAS GRADIŠČE 
(Jože Grgovič) 

ČISTILNA AKCIJA V GRADIŠČU
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OB 20. OBLETNICI DELOVANJA
prireja

ki bodo v soboto, 11. 6. 2022 ob 17. uri v Gradišču.

Sledita zabavni večer
z ansamblom MLADI DOLENJCI ob 20. uri in

SREČELOV.

L e p o  v a b l j e n i !

Prijava ekip (5 oseb, vsaj ena ženska)
na prizorišču pred pričetkom kmečkih iger.

O B Č I N E  Š E N T J E R N E J ,O B Č I N E  Š E N T J E R N E J ,



Ekipa Roosters iz OŠ Šentjernej 
uspešna v inovativnem projektu 

Z ekipo Roosters iz OŠ Šentjernej sode-
lujemo v programu FIRST LEGO League 
(FLL), od kar ta obstaja v Sloveniji, to 
je od leta 2012. Osnova programa sta 
raziskovanje in robotika, posebnost je 

vzgoja in izobraževanje v skladu z vrednotami 
programov FIRST, pri čemer otroci razvijajo ve-
ščine za 21. stoletje in pridobijo izkušnje za vse 
življenje. 
Program FLL obsega: tekmo robotov, zasnovo 
robota, projektno/inovativno nalogo in vred-
note. Pri robotskem delu člani vsake ekipe 
sestavijo avtonomnega robota, ki temelji na 
izdelkih LEGO MINDSTORMS (NXT ali RCX) in 
Spike, nato ga sprogramirajo, da opravi čim 
več nalog v 2,5 minute trajajočih tekmah. 
Pri zasnovi robota opišejo njegovo konstruk-
cijo in programe. Pri vrednotah predstavijo 
medsebojno sodelovanje, druženje in svoje 
doživljanje dela v programu FLL. 
Vsako leto dobijo novo temo, ki zajema razi-
skavo, inovacijo in prezentacijo. Učenci vložijo 
v delo veliko svojega prostega časa, energije in 
truda. 
Letos je bila tema CARGO CONNECT – prevoz 
blaga. V ta namen so intervjuvali in se posveto-
vali s Tomažem Gorencem, dipl. inž. logistike, 
avtoprevoznikom Jožetom Peterneljem in An-
drejem Lopatcem (DSV Transport d. o. o.).

  SLAVICA JORDAN, mentorica

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
Izpostavili so problem dolge verige prevoza pri 
nakupovanju lokalne hrane, saj se moramo, če 
želimo imeti lokalno pridelane izdelke, odpe-
ljati na veliko različnih lokacij, s čimer pa poleg 
časa, ki ga zapravimo s prevoženo razdaljo, 
onesnažujemo tudi okolje in uničujemo infra-
strukturo. 
Prišli so do rešitve, ki se imenuje POTUJOČA 
TRŽNICA, njen logotip pa je FLF – fast local 
food. Uporabili bi ameriški avtodom, ga pre-
delali na električni/hibridni motor in vanj na-
mestili zaboje, napolnjene z lokalno hrano. Av-
todom bi tako potoval ob določenih terminih 
po vaseh in se ustavljal ob gasilskih domovih 
oziroma kjer je dovolj prostora. Kupci bi lahko 
šli na avtodom, si nabrali želene lokalne izdel-
ke in jih na koncu plačali. Artikle bi lahko naro-
čali preko klicnega centra ali z uporabo spletne 
aplikacije. Tako bi se vnaprej vedela potrebna 
količina lokalno pridelane hrane. Imeli bi dva 
zaposlena delavca – kurirja, ki bi z električnim 
kolesom razvažal izdelke do domov, in voznika 
avtodoma. Uporabljali bi povratno embalažo. 
Za lažjo predstavitev rešitve so člani ekipe iz 
lego kock naredili prototip in ga narisali še v 
SketchUp-u. Svoj projekt so predstavili star-
šem, vodstvu šole, izkušenim oziroma nekda-
njim članom FLL-ekip, predstavnikom lokal-
nih pridelovalcev (Karlovček d. o. o., Trbanc 
storitve d. o. o. …), s katerimi so sodelovali, 
ter županu Občine Šentjernej gospodu Jožetu 
Simončiču. Župan je z vprašanji ekipo usmeril 

k izboljšanju inovativnega projekta ter pohvalil 
njihovo dosedanje delo. 
Vsem se prav lepo zahvaljujemo za njihov 
posluh, mnenja in podporo pri nastajanju na-
šega dela v programu FLL. 
Ekipa Roosters v sestavi Vid Beguš, Matija Ho-
dnik in Teodor Kirar (7. razred), Zoja Jurečič 
(8. razred) in Lan Cvelbar, Enja Hočevar, Ožbej 
Hosta ter Aleksander Kirar (9. razred) se je pod 
vodstvom mentorice Slavice Jordan in mla-
dega mentorja Naceta Gorenca 9. aprila 2022 
udeležila regijskega tekmovanja, na katerem 
so dosegli takojšnjo uvrstitev v FINALE TEK-
MOVANJA in s tem tudi vstopnico na Odprto 
državno prvenstvo Slovenije in regije Adria 
2021/22. Na finalnem tekmovanju, ki je bilo 14. 
maja na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 
je sodelovalo 24 ekip (13 iz Slovenije, 4 iz Srbi-
je, 6 iz Hrvaške in 1 iz Avstrije). 
Člani naše ekipe so se odlično odrezali in pre-
jeli 1. nagrado za inovativni projekt, v skupnem 
seštevku pa so zasedli odlično 5. mesto. Vsem 
tekmovalcem iskrene čestitke! 

2
1. 4. 2022 smo se zbrali pri nogome-
tnem igrišču v Cerovem Logu. Pot smo 
nadaljevali do peskokopa Camberk, ki 
smo si ga tudi ogledali. Nato smo odšli 
do gradu Prežek, po ogledu le-tega 

smo nadaljevali pot do vodovodnega zajet-
ja Cerov Log, kjer smo si ogledali notranjost 
vodovodnega hrama. Pohod smo nadaljevali 
preko zgornje Kire, kjer je bil pri Bregarjevi 
zidanici krajši postanek z malico in naprej do 
zbirnega mesta, kjer je bil zaključek. Imeli smo 
prijetno druženje. 

POHOD GASILSKIH VETERANOV
OBČINE ŠENTJERNEJ

    MARTIN BREGAR
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NOČ KNJIGE 2022 NA 
PODRUŽNIČNI ŠOLI OREHOVICA

»N
osimo srca v dlaneh« je verz 
Kajuhove pesmi Ko človek 
bo človeka prepoznal, ki je bil 
srčna nit letošnje Noči knjige. 
Na POŠ Orehovica smo Noč 

knjige izvedli 25. in 26. aprila 2022. Pripravili 
smo naslednje delavnice:
• bralni fotelj – branje svoje najljubše knjige;
• napišem pesem, misel – uporabim srčne 

besede;
• razrezana pravljica – iskanje pravljice;

  NATAŠA BREGAR

    TAMARA GRUBAR 
• plakat ob branju pesmi;
• ustvarjanje, dramatizacija, ples.
Dogodek smo zaključili z nočnim pohodom, 
druženjem in branjem pred spanjem v šoli. 
Udeležilo se ga je kar 56 učencev naše šole, ki 
so dokazali, da še poznajo srčne besede in da 
jih znajo tudi uporabljati. Zelo so uživali tudi 
v druženju. Na oglasni deski smo vsak dan 
na ogled in branje postavili eno stran zgodbe 
iz knjige Mumin: 2. knjiga zbranih stripov. Le-
tošnjo Noč knjige smo uspešno izvedli, zado-
voljni smo bili vsi – tako udeleženci kot izva-
jalke. Dogodek je pokazal, da so učenci željni 
druženja z vrstniki. 
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bralna značka55 LET BRALNE ZNAČKE V OŠ ŠENTJERNEJ

V četrtek, 21. aprila 2022, smo v OŠ 
Šentjernej obeležili zaključek 55. 
bralne značke, na kar smo še po-
sebej ponosni. Po dveletnem pre-
moru smo za učence, ki so v letoš-

njem šolskem letu opravljali bralno značko, 
pripravili prireditev z gostjo. Obiskala nas je 
pesnica, pisateljica in gledališka igralka Na-
taša Konc Lorenzutti.
V uvodnem nagovoru nas je s spodbudnimi 
besedami pozdravil ravnatelj šole Aljoša 
Šip, knjižničarka Branka Štefanič pa nam je 
predstavila uspešnost pri opravljanju obve-
znosti za bralno značko. Povedala je, da se 
je v tem šolskem letu za priznanje potegova-
lo 527 bralcev, to je 68 odstotkov vseh naših 
učencev. Kar 25 izmed njih pa je pridno bra-
lo vseh devet let, zato so si zaslužili posebno 
priznanje. Ti naši »zlati bralci« bodo ob kon-
cu šolskega leta prejeli spominsko prizna-

ranim bralcem je ob koncu srečanja pode-
lila kar nekaj avtogramov. Prireditev smo 
popestrili z nastopom pevskega zbora naših 
najmlajših, ki so se odlično odrezali in ob tej 
priložnosti prvič nastopili pred publiko.
Zvestim bralcem iskreno čestitamo ter jim 
želimo, da bi se vedno znova vračali v knji-
žnico in še naprej pridno prebirali knjige za 
bralno značko. 

nje in knjigo Damijana Šinigoja Kjer veter spi. 
Učenci, učitelji in knjižničarki smo se zavzeto 
pripravljali na prihod gostje. V knjižnici so po-
tekale bralne urice, kjer smo prebirali avtori-
čine zgodbe in se o njih pogovarjali. Nekateri 
učenci so njene knjige brali v sklopu priprav na 
Cankarjevo tekmovanje, spet drugi so njeno li-
teraturo prebirali samoiniciativno. Še posebej 
skrbno so se v njena dela in ustvarjalno pot 
poglobili učenci, vključeni v interesno dejav-
nost mladi knjižničarji, ter učenke novinarske-
ga krožka, ki so po zaključku prireditve z gostjo 
opravile tudi zanimiv intervju. 
Gostja se je učencem razredne stopnje predsta-
vila s kamišibaj gledališko predstavo po svoji 
slikanici Cufkova podeželska pustolovščina in 
knjigi Enajstnik, za učence predmetne stopnje 
pa je uprizorila basni iz knjige Kosmate in kri-
late basni. Odgovorila je na mnoga vprašanja, 
ki so se učencem porajala med branjem njenih 
del, hkrati pa predstavila še svojo najnovejšo 
knjigo za mlade z naslovom Tronci. Zainteresi-

    MAJA REGINA

32. NACIONALNI 
OTROŠKI 

PARLAMENT 

V ponedeljek, 11. 4. 2022, se je predse-
dnica šolske skupnosti, Brina Jurše, 
udeležila 32. nacionalnega otroške-
ga parlamenta v Ljubljani. O letošnji 
izbrani temi Moja poklicna prihodnost 

so razpravljali predstavniki šolskih skupnosti iz 
vse Slovenije. Nacionalnega parlamenta se je 
udeležilo tudi 10 predstavnikov Jugovzhodne 
regije, ki so bili izbrani na regijskem parlamen-
tu v Novem mestu. Poleg predstavnikov šol-
skih skupnosti so se parlamenta udeležili tudi 
mentorji, odrasli in otroški novinarji, predstav-

    ANDREJA HVALEC ŽITNIK
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SOLIDARNOST NE POZNA MEJA

O
snovna šola Šentjernej že dvajset let 
sodeluje v projektu izmenjave učen-
cev z Osnovno šolo št. 1 iz Myślenic na 
Poljskem. Zaradi pandemije covid-19 
je naše sodelovanje že nekaj let pote-

kalo na daljavo. V letošnjem letu, ko praznu-
jemo 20 let sodelovanja, smo ob opuščanju 
ukrepov upali na nadaljevanje izmenjav učen-
cev, a je vojna v Ukrajini to preprečila. 
V Myślenicah so se v zadnjih mesecih sooči-
li z valom ubežnikov iz Ukrajine, ki so jim bili 
dolžni zagotoviti nadaljevanje šolskega leta. 
Ravnatelj prijateljske šole Tadeusz Jarząbek 
nas je zaprosil za pomoč pri zagotavljanju 
osnovnih šolskih potrebščin. 

  LANA ZRINJANIN

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
Tako smo na OŠ Šentjernej v sredo in četrtek, 
13. in 14. aprila 2022, organizirali zbiralno ak-
cijo. Učenci in starši so se zelo lepo odzvali ter 
s tem pokazali solidarnost in čut za stiske dru-
gih. Zbrali smo več kot 60 šolskih nahrbtnikov, 
več kot 300 zvezkov ter približno deset škatel 
peresnic, pisal, barvic in ostalih potrebščin. 
Zbranega je bilo toliko, da so naši poljski prija-
telji lahko nekaj potrebščin podelili še z drugo 
osnovno šolo iz Myślenic.
Velik zalogaj je bila organizacija prevoza na 
Poljsko. Za pomoč pri dostavi zbranih sredstev 
smo zaprosili podjetje Krka d. d. iz Novega 
mesta, ki se je takoj odzvalo in organiziralo 
prevoz. Tako so naši poljski prijatelji že v sredo, 
20. aprila, prevzeli potrebščine in jih razdelili 
učencem beguncem.
Vsem, ki so na kakršen koli način pomagali pri 

izvedbi zbiralne akcije ter v njej sodelovali, se 
še enkrat iskreno zahvaljujemo. Skupaj smo 
pokazali, da na Osnovni šoli Šentjernej ne izva-
jamo le pouka, ampak tudi privzgajamo vred-
note, ki bodo naše učence naredile za aktivne 
člane družbe. 

EKOLOGI 3. E-ODDELKA

V torek, 26. 4. 2022, so imeli učenci 3. 
e-oddelka Podružnice Orehovica tehni-
ški dan z naslovom Ekologija. 
Dan je bil sestavljen iz dveh delov:

• Izdelava hotela za žuželke.
• Izdelek iz odpadne embalaže.
Zavihali smo rokave in se odpravili v bližnji 
gozd, kjer smo nabrali različne naravne mate-
riale. Želeli smo, da se žuželke v hotelu poču-
tijo kar najbolj domače. Po vrnitvi v šolo smo 
jih razvrščali ter razporejali po nadstropjih žu-
želčjega hotela. 

    MAJA CIRNSKI Drugi del tehniškega dneva pa smo posvetli iz-
delku iz odpadne embalaže. Iz škatel različnih 

oblik in velikosti, tulcev, zamaškov, plastenk in 
odpadnega papirja smo izdelovale robotke. 
Ker zelo radi raziskujemo in ustvarjamo, je bil 
ta dan v šoli zelo zabaven. Spoznali smo, kako 
pomembno je, da skrbimo za naravo in si med 
seboj pomagamo. 
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niki raznih organizacij za mlade, poslanci … 
Učencev je bilo kar 112. Vse sodelujoče so na-
govorili predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič 
ter predsednica Zveze prijateljev mladine Slo-
venije Darja Groznik. 
Kmalu po uvodnih nagovorih so mladi par-

lamentarci začeli razpravljati v skupinah o 
različnih temah, in sicer: Moj poklic: skrbi, pri-
čakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega 
poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodno-
sti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, nega-
tivno, zanimivo; Vpliv covida-19 na izbiro pok-
lica. Razpravi po skupinah je sledila razprava 

v parlamentu. Na koncu so udeleženci nacio-
nalnega otroškega parlamenta z glasovanjem 
določili tudi temo, o kateri želijo razpravljati v 
prihodnjem šolskem letu. Izbrali so temo Du-
ševno zdravje otrok. 
Brina Jurše je našo šolo in celotno Jugovzho-
dno regijo odlično zastopala. Čestitke! 
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KOLESARSKI
POLIGON

V ponedeljek, 9. 5. 2022, smo izvedli 
kolesarski poligon na novem parki-
rišču ob šoli. Najprej nam je gospod 
Brulc iz AMZS-ja pregledal kolesa, 
če so brezhibna. Vsa kolesa so bila 

tehnično ustrezna in varna. Dobili smo tudi 
nalepko »VARNO KOLO«. Postavljen poligon 
smo si najprej ogledali peš. Imel je 11 postaj, 
na katerih so bile različno zahtevne naloge. 
Vožnja po poligonu je zahtevala veliko truda, 
zbranosti in ravnotežja. Poligon smo izvajali 
v dveh skupinah. Medtem ko je ena skupina 
vozila, je druga skrbela, da so bili rekviziti na 
pravem mestu. Dekleta smo bila bolj spretna 
pri izvajanju poligona, fantje pa smo morali na 
koncu narediti toliko sklec, kot smo naredili 

  učenci 5. d z razredničarko MOJCO KRUH

    MOJCA KRUH

napak. Z vsako ponovljeno vožnjo nam je šlo 
bolje. Čas nam je hitro mineval. Sedaj nas pa 
čaka še prava vožnja po cesti. 

Tehniški dan v 8. razredu: PROMET

V sredo, 4. 5. 2022, so imeli učenci os-
mega razreda tehniški dan, na ka-
terem so spoznavali delo policistov, 
reševalcev in gasilcev v prometu 
ter izvedeli, kakšno je njihovo pos-

lanstvo v naši družbi. Prvi dve šolski uri so se 
zbrali v kinodvorani, kjer so jim predstavnik 
Policijske postaje Šentjernej Alen Turk, reše-
valec iz Zdravstvenega doma Novo mesto Toni 
Fabjan in predstavnik gasilcev Prostovoljne-
ga gasilskega društva Šentjernej Aleš Muren 
predstavili svoje delo in načine medsebojnega 

  SLAVICA JORDAN

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

POUK DRUGAČE

N
aslednje šolsko leto bomo odšli na 
matično šolo v Šentjernej. Odločili 
smo se, da jo bomo še pred tem spoz-
nali malo bolje. V torek, 19. 4. 2022, 
smo se prvič odpravili z rednim šol-

skim avtobusom v Šentjernej, kjer smo imeli 
pouk malo drugače. Najprej smo obiskali naš 
prijateljski razred 5. c. Sledilo je druženje v 3. 
c-oddelku. Na kratko smo si ogledali šolsko 
knjižnico. Učiteljica Alja nam je v kinodvora-
ni predstavila Egipt in piramide. Malico smo 
pojedli v šolski jedilnici. Tam smo napeli mo-
žgane in rešili nekaj nalog. Ogledali smo si še 
toaletne prostore in garderobo. Obisk je hitro 
minil. Ogledali smo si še Šentjernejsko učno 
pot in ob spremstvu policista peš odšli proti 
podružnični šoli. Kljub temu da smo bili utru-
jeni, se že veselimo naslednjega obiska matič-
ne šole v mesecu maju in juniju. 

  učenci 5. d z razredničarko MOJCO KRUH

    MOJCA KRUH

sodelovanja. Po predstavitvi so učenci odšli 
na šolsko parkirišče, kjer so lahko videli delov-
no opremo vseh treh poklicev. Preizkusili so v 
vlogi kaznjenca v policijskem avtomobilu, na-
deli so si očala, ki posnemajo učinke odvisno-
sti od alkohola, nataknili lisice za vklepanje in 
spoznali ostalo policijsko opremo. Najbolj jim 
je bila všeč naprava, ki posnema trk avtomo-
bila (zaletavček), navdušili pa so jih tudi po-
licijski konji in nemški ovčar Grom. Na koncu 
so si ogledali še vozila in opremo gasilcev ter 
reševalcev. Slednji so jim predstavili še, kako 
oskrbijo ponesrečenca na poti v bolnišnico. 
Po mnenju učencev je bil to eden izmed naj-
boljših tehniških dni v tem šolskem letu. 
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V ponedeljek, 25. 4. 2022, je v Žužember-
ku potekalo področno tekmovanje v 
mali odbojki, ki se ga je udeležila tudi 
fantovska ekipa OŠ Šentjernej. 

    BOŠTJAN TOMAZIN

Tekmovanja so se poleg naše ekipe udeleži-
le še šolske ekipe Žužemberka, Mokronoga, 
Otočca in Semiča. 
Naši odbojkarji so morali priznati premoč le 
ekipi Žužemberka, ki je na koncu osvojila prvo 
mesto.
Fantje so ob borbeni igri in izjemni predstavi 
Petra Bregarja premagali vse ostale nasprotni-
ke ter se veselili zasluženega drugega mesta. 
Ekipo so sestavljali: Peter Bregar, Gašper Ran-
gus, Emanuel Izak Bauman, Gašper Rangus, 
Urban Kadivnik, Gašper Uhernik, Nik Kotar, 
Gal Hudoklin in Nik Bojc.

Čestitke fantom za odlično igro! 

ODBOJKARJI
OŠ Šentjernej
do 2. mesta
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V petek, 6. 5. 2022, smo imeli nara-
voslovni dan. Z avtobusom smo se 
odpeljali v Kranjsko Goro in obiskali 
Kekčevo deželo. Srečali smo Kekca, 
Mojco, Bedanca, Brinclja in Pehto. 

Imeli smo se super in tudi rahlo rosenje dežja 
ni izbrisalo nasmeškov z naših obrazov. Utruje-
ni, a polni novih doživetij, smo se v popoldan-
skih urah vrnili domov.

Vtisi učenk in učencev:
• Strah me je bilo, ko smo srečali Bedanca. 

(Leja)
• Všeč mi je bila teta Pehta, ker izdeluje zdra-

vila. (Lara)
• Zanimivo mi je bilo, ko sem v koči videla Be-

danca, ki je spal in smrčal. (Tisa)
• Zabavno je bilo, ko smo šli s Kekcem skozi 

    NADA KLEMENČIČ &
                    ALENKA RANGUS

skrivni rov. (Lanel)
• Zanimiva je bila kletka na drevesu, v katero 

je Bedanec ulovil Brinclja. (Mia)
• Smešno mi je bilo, ko je Kekec zbadal teto 

Pehto s pesmijo Črn Škrat. (Filip)
• Zabavna sta bila tobogana v Brincljevi in 

Pehtini hiši. (Liza)
• Super je bilo, ko smo odklenili Mojco in jo 

rešili iz Bedančeve hiše. (Toto)
• Všeč mi je bil Bedanec, ko je spal v svoji koči. 

(Kai)

• Zanimiva mi je bila Brincljeva koča z dvižnim 
mostom, strah me je bilo pa v Bedančevi 
koči. (Tjaž)

• Všeč mi je bil Kekčev skrivni rov, zelo dobro 
pogačo pa je spekla teta Pehta. (Kristjan)
Zelo me je bilo strah, ko se je Bedanec raz-
jezil, teta Pehta pa je skuhala odličen čaj. 
(Metod)

• Zelo mi je bilo všeč pri teti Pehti. (Neli)
• Zanimivo mi je bilo, ko sem prvič slišal, da se 

Bedanec zelo boji vode. (Jan) 

UČENCI 1. C-ODDELKA V KEKČEVI DEŽELI

V petek, 13. 5., smo se učenci 2. b in 2. c 
odpravili na pohod v Vratno. 
Bil je lep, sončen dan, zato smo se 
navdušeni in dobre volje odpravili na 
pot. Postajalo je vse bolj vroče, zato 

smo imeli v senci pod drevesi več postankov, 
da smo potešili žejo. Naš cilj je bil v Vratnem, 
na domu naše sošolke Maruše. Najprej smo 
pojedli malico iz nahrbtnikov, nato so nas 
pogostili z osvežilnim sladoledom in sadjem. 
Najboljše pa je bilo, da smo se lahko igrali na 
igralih, se gugali na gugalnici in seveda pobo-
žali njihove konje. V šolo smo se vrnili nekoliko 
utrujeni, vendar izjava učenca: »Danes je bil 
najboljši dan!« pove, da smo se imeli super. 

SPOMLADANSKI 
POHOD

    RENATA MEŽIČ & ANITA FURAR

Naravoslovni dan 4. razreda – ogled 
ZRC in čistilne naprave v Šmalčji vasi

V ponedeljek, 25. 4. 2022, smo se 
učenci 4. razreda z učiteljicami peš 
odpravili v Šmalčjo vas. Ogledali 
smo si čistilno napravo in Zbirno 
reciklažni center, kjer so nas prija-

zno sprejeli. Pozdravil nas je direktor JP EDŠ 
Gašper Bregar. Po kratki predstavitvi smo se 
za vodeni ogled razdelili v dve skupini.
Zbirno reciklažni center nam je predstavi-
la Elizabeta Kušljan Gegič. Razložila nam 
je, kaj se dogaja z zbranimi odpadki. Videli 
smo velike zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov, kamor smo tudi mi razvrščali 
odpadke. Naučili smo se, da lahko tudi sami 
s pravilnim ravnanjem veliko prispevamo  
k pravilnemu ločevanju in tudi zmanjšanju 
odpadkov. 
Čistilno napravo nam je razkazal Peter 
Pungerčar. Umazano kanalizacijsko vodo 
prečistijo v povsem čisto vodo, ki nato od-
teče v potok Kobila. Izvedeli smo, da so vsi 
stroji povezani z računalnikom, ki nadzoru-
je delovanje čistilne naprave. V laboratoriju 
testirajo vodo, da ugotovijo, če je dovolj 
prečiščena. 
Dan je bil zanimiv in naučili smo se veliko 
novega. Strinjali smo se, da se moramo prav 
vsi potruditi, da bomo ohranjali čisto nara-
vo, kot si jo želimo. 

    AKTIV 4. RAZREDA
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Zaključek Bralnega palčka v Vrtcu Čebelica Šentjernej

»P
ravljice, ki so mi jih pripo-
vedovali v otroštvu, imajo 
globlji pomen kakor resnice, 
ki me jih je naučilo življenje.« 
(F. Schiller)

V vrtcu vsako leto veliko pozornost name-
njamo branju in spodbujanju bralne kulture, 
saj se zavedamo, da branje predstavlja pot 
do informacij in znanja, poleg tega pa je po-
membno za osebno rast in boljše razumeva-
nje sebe ter sveta okoli nas.

    DAMJANA NESTOROVIĆ Tako kot vsako leto, smo tudi v letošnjem šol-
skem letu uspešno izpeljali projekt predšolske 
bralne značke, Bralni palček. V projektu je so-
delovalo 15 skupin.
Namen projekta je, da pri otrocih s pravljico 
in poučno knjigo spodbujamo bralno kulturo 
in zanimanje za knjigo že v predbralnem ob-
dobju. Zadali smo si cilj, spodbuditi družinsko 
branje doma. Tako smo v projekt vključili tudi 
starše. Projekt spodbuja starše k branju otro-
kom, katero je vir skupnega preživljanja časa 
družine. Otroci z branjem oz. poslušanjem 
knjižnega jezika bogatijo svoj besedni zaklad, 

spoznavajo črke, glasove, svoja čustva, razvi-
jajo domišljijo in širijo svoje obzorje na različ-
nih področjih znanja.
V sredo, 20. 4. 2022, se je v Kulturnem centru 
Primoža Trubarja v Šentjerneju odvijal za-
ključek projekta. Strokovne delavke vrtca so 
za otroke in njihove starše zaigrale avtorsko 
predstavo vzgojiteljice Martine Medle, z nas-
lovom Pastirček Miha. Za uspešno zaključen 
projekt, so otroci prejeli tudi priznanja Bralne-
ga palčka.
Čestitke otrokom in njihovim staršem za vlo-
ženi trud. 

Vrtijo se vetrnice

O
troci so ugotovili, da se vrtijo tudi 
vetrnice. Nekaj vetrnic so prinesli od 
doma. Z vzgojiteljico pa sva se odloči-
li, da si bodo otroci izdelali svojo.
Od doma so otroci prinesli palice za 

vetrnice. V vrtcu so si nato izbrali barvo trše-
ga papirja, ga porisali in pripravili za nadaljnje 
delo. Nato sem otrokom pokazala, kako bo 
nastala vetrnica: zarezala sem v papir, zalepila 
krake z lepilom in z žebljički pritrdila vetrnice 
na palice. Končni izdelek so seveda otroci pre-
izkusili. 
Za projekt Pojemo s srcem smo izdelali mini 
ropotulje. Uporabili smo različna polnila za 
ropotulje: nastali so raznovrstni zvoki. Vsak 
otrok je imel res svojo, posebno ropotuljo, s 
katero smo veselo igrali ob petju otroških ljud-
skih pesmi. Prepevali smo skupaj s skupino 
Čarobni bobenčki, ob igranju na harmoniko 
vzgojiteljice Martine. 

  JERNEJA MIKLIČ

VRTI, VRTI SE …

MEDVEDEK NA VRTILJAKU
(J. Kuhar)

Vrti, vrti, vrti, se vrtiljak vrti, 
na vrtiljaku pa medvedek naš sedi.

Oho, oho, oho, kako je to lepo, 
voziti se okrog in plavati v nebo.

Stoji, stoji, stoji, zdaj vrtiljak stoji, 
medvedku pa se zdi, da se ves svet vrti.

P
ametne sove so tuhtale, razmišljale in 
ugotavljale, kaj se vrti. Pa so dognale: 
vrtiljak, Zemlja, vetrnica, mlin, kolo, 
vrtavke, pa tudi kakšna žoga, če jo 
prav zasukaš.

Ugotavljali smo in ugotovili, da nekaj se kotali, 
nekaj se vrti. Ni pa oboje enako. Med gibalno 
minuto so se otroci kotalili sem in tja, kotalili 
so tudi žoge po atriju, pa »sadno kupo« so vr-
teli po »mešalniku«. 
V igralnici so izdelovali vrtavke iz plus plus 
kock, pobarvali so si in izdelali svoje vrtavke 
iz izrezanih kartonov. Pripravljali smo se na 
prihod praznikov. S tehniko odtisa na papir 
smo iz voščenk in koledarskega papirja izde-

    KATARINA PETRINČIČ

lali mavrične pisanice in metulje. Iz odpadne 
embalaže, ki so jo prinesli starši in otroci, pa 
smo si izdelali viseče pisanice. Uporabili smo 
še malo pšeničnega zdroba in lepila ter volne. 
Okrasili smo si veje kodraste vrbe, ki nam jih je 
prinesla sodelavka Darja, za kar se ji sovice še 
enkrat zahvaljujemo. 
Vadili pa smo tudi otroške ljudske pesmi 
za sodelovanje v projektu Pojemo s srcem. 
Vključili smo se tudi v solidarnostni projekt, 
kjer so naši otroci prispevali nekaj pisalnih 
potrebščin za šolske otroke. Hvala staršem in 
otrokom za nesebično pomoč. Pripravili smo 
si tudi slike za govorne vaje. Tako naš dežurni 
otrok izbere vsak dan tri vaje za urjenje moto-
rike ustnic, jezika in vaje mehkega neba.

Čas praznikov pa nam je prinesel kamišibaj 
predstavo Piščanček Pik, ki smo si jo ogledali 
skupaj z otroki. 



Ivan Mitrevski:
ŽANOV SUPER 
MEGA FANTASTIČNI
POTEP PO
ZGODOVINI
SLOVENIJE
Samozaložba, 2021 / Znan 

ilustrator stripov sedaj samostojno kot pisec 
besedila, ilustrator in založnik hkrati predstavlja 
novo delo. Z njim po slovenski zgodovini ne 
potujemo kronološko, temveč malo sem, malo 
tja – glede na najdene predmete iz slovenskih 
muzejev. Predstavljena ni samo nacionalna, 
temveč tudi lokalna zgodovinska dediščina, 
prav tako pa je avtor izbral tiste muzejske 
predmete, ki so širše manj znani. Glavni junak 
je Žan, ki potuje v času tako, da se dotakne zgo-
dovinskih predmetov. Njegov veliki nasprotnik 
pa je Razhudnik, kradljivec artefaktov in lastnik 
časovnega stroja.
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Gabriella Saab: 
ZADNJI ŠAH MAT
Hiša knjig, 2022 / Kdor je prebral Tetovatorja iz 
Auschwitza in Cilkino pot Heather Morris zagotovo 
ne bo spregledal novega knjižnega prvenca, ki se 
dogaja med drugo svetovno vojno. Mlada članica 
poljskega odporniškega gibanja Maria Florkowska 

je hči, izvrstna šahistka in članica poljskega odporniškega gibanja v 
Varšavi. Mlada ženska, ki izžareva pogum, kateri presega njena leta. 
Ko jo ujame gestapo, jo kot politično zapornico pošljejo v Auschwitz, 
toda medtem ko vso njeno družino pobijejo, je njej prizaneseno. Ko 
namestnik poveljnika taborišča Karl Fritzsch ugotovi, da je izvrstna 
šahistka, se odloči, da bo za zabavo taboriščnih stražarjev igrala šah. 
Ko pa se bo on naveličal izkoriščanja njenih veščih, jo bo ubil. Spopri-
jatelji se s katoliškim duhovnikom in tako skuša premagati bridkost. 
Priseže si, da se bo maščevala za poboj njene družine in igrala šah, 
da si reši življenje. Štiri mukotrpna leta se drži preproste strategije. 
Živeti. Boriti se. Preživeti. Ko premeteno izzove Fritzschevo vzkipljivo 
naravo vpričo njegovih nadrejenih, želi s tem sprožiti njegov propad. 
Le tako bo imela namreč možnost, da se izogne usodi, ki jo čaka, in 
se zločincu maščuje za tisto, kar je storil. Potem ko skuje načrt in se 
vojna bliža koncu, izzove bivšega sovražnika na zadnjo partijo šaha, 
v kateri bo šlo zagotovo na življenje in smrt, v kateri ji bo spodletelo 
ali pa bo dosegla pravico. Če se bo lahko Maria še zadnjič soočila s 
Fritzschem – in s svojo preteklostjo.

Laurence
Bourguignon:
STARI SLON
Skrivnost, 2022 / Stari slon 
in mala miška sta dobra 
prijatelja. Drug drugemu 
pomagata pri čisto vsakda-

njih rečeh in si tako lajšata življenjska opravila, 
seveda pa nikoli ne pozabita na zabavo. Nekega 
dne stari slon prijateljici miški naznani, da se 
bo moral kmalu posloviti in oditi v večni gozd. 
Ta novica miško zelo razžalosti. Navkljub veliki 
bolečini, se odloči, da bo njegovo slovo sprejela 
in mu na svoj način izkazala naklonjenost in 
ljubezen.

Suzana Zagorc:
NE ME SILIT, DA TI LAŽEM
Primus, 2022 / Avtorica se v svojem drugem 
romanu obrača k temi ženske, ki jo raziskuje v 
odtenkih vlog – kot zakonsko partnerko, ljubimko, 
prevarantko, ločenko, prijateljico, mamo, tekmico, 
zrelo žensko … Zgodba je postavljena v kontekst 

sodobnega življenja dveh v številnih pogledih uspešnih prijateljic, 
obeh na pragu let, ob katerih se zaveš, da čas in energija nista neo-
mejeni, da stvari, ki jih želiš uresničiti, ne boš mogel vedno znova pre-
lagati nekam v prihodnost, pogosto pa se srečaš tudi s spoznanjem, 
da je tvoj temeljni projekt – partnerstvo – na preizkušnji. V romanu 
se hkrati dogajata dve diametralno nasprotni zgodbi, ki ju povezujejo 
dialogi obeh prijateljic. Prva doživlja osebno dramo, prevaro moža, 
grozi ji razpad zakona, v drugi se ob soočanju z izpovedjo prijateljice 
porajajo vprašanja o meji med odgovornostjo in sebičnostjo ter o 
pomenu zvestobe sebi ali drugim. Tudi sama je namreč na poti k 
ljubimcu, ob katerem se počuti znova živo. Je resnico enega težje 
prenesti kot laž drugega.

Avgust Demšar: TAJKUN
Pivec, 2022 / Kriminalka je druga po vrsti v trilogiji 
Vodnjaki. V njej nastopajo že znani liki iz prejšnjih 
knjig, glavni detektiv pa tokrat ni inšpektor 
Vrenko, ima pa vseeno pomembno vlogo. Avtor 
tudi tokrat, kot je že v navadi, v svoje delo doda 
kritične poglede na družbo, tokrat prehod iz aktiv-

nih delovnih dni v upokojitev. Dogajanje je kot v prvem delu trilogije 
postavljeno v vasico Vodnjaki, s tajkunom Štefanom Matjašičem pa so 
se bralci tudi že srečali. Zgodba ima v ospredju njegovo mladoletno 
hčerko, ki nekega dne izgine. Izkaže se, da gre za ugrabitev z zahtevo 
po odkupnini. Matjašič v iskanje pogrešane ne želi vključiti policije, 
zato najame človeka, da bi ta našel in rešil Saro. Stvari postanejo res-
ne in v celotno zadevo se mora vključiti tudi sveže upokojeni Vrenko.

Anja Štefan: 
MEDVED IN
KLOBUK
Mladinska knjiga, 2021 / 
Anja Štefan je skupaj z 
ilustratorko Ano Zavadlav 
napisala slikanico o izgub-

ljenem in znova najdenem veselju. Medved 
si je kupil nov klobuk. Klobuk je rdeče barve 
in mu prinaša veselje. Sprehaja se po gozdu, 
dviguje svoj klobuk in vsakega, ki ga sreča 
pozdravi. Nagovori celo sonce, jagodo … Kar 
naenkrat pa zapiha močan veter in medved 
ostane brez klobuka. Pa nič zato, saj je velik in 
močan, bo že stekel in ga ulovil. Toda medved 
ostane nemočen. Na pomoč mu prihitijo volk, 
lisica, zajček in miška. Vsi tečejo in lovijo klo-
buk, a veter pa se ne da. Tako močno zapiha, 
da ga odpihne v mogočen hrast. Bo medvedu 
s pomočjo prijateljev uspelo dobiti nazaj svoj 
rdeč klobuk?
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IZ RODA V ROD DUH IŠČE POT. (O. Zupančič)

T
a verz Otona Zupančiča nas bi moral 
vedno znova vznemirjati in naravna-
vati na prave odločitve in poti v življe-
nju. Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne 
koristi, pravi apostol Pavel.

Če se ozremo samo na osebno življenje, po 
značajnosti posameznika, lahko opazimo kako 
nosimo v sebi podobo in značajske poteze svo-
jih staršev, svojih prednikov in pradedov. Celo 
v hoji ali v obnašanju se včasih kaže podoba 
očeta ali matere. Pa tudi druge lastnosti se pre-
našajo iz roda v rod. To pomeni, da se ne more-
mo skriti pred samim seboj, ne prekriti svojih 
značajskih potez, ki smo jih podedovali. Ne-
katere izmed teh potez lahko oplemenitimo, 
izboljšamo, nikakor pa jih ne moremo odstra-
niti. So del nas samih in jih je treba sprejeti. Če 
se prav zavedamo svojega značaja, potem se 
bomo tudi zanimali za svoje korenine, svoj rod 
in zgodovino. Zanemarjenje ali zanikanje svoje 
zgodovine ne prinaša nič dobrega. S tem pre-
trgamo vezi s koreninami, s svojo identiteto in 
s svojo prihodnostjo. Prihodnosti ni brez pra-
vega spoznanja, vrednotenja in sprejemanja 
lastne zgodovine. Tudi osebne.
Težko je razumeti ljudi današnjega časa, ki se 
ne menijo za svojo tvarno, duhovno in kultur-
no zgodovino. Tudi na tem področju je še kako 
potrebna Zupančičeva misel, da duh išče pot v 
prihodnost. Odmikanje od duhovnih vrednot, 
ki so našo deželo, ljudi in celostno podobo 
ustvarjali in jo oblikovali, je milo rečeno nekaj 
nezaslišanega, če ne celo bogokletno. Ta du-
hovni utrip se rojeva najprej v družini, ki moli, 
ki se zaveda svojega neodtuljivega poslanstva 
in pravic, da svojim otrokom podari, kar je pre-
jel od svoji prednikov. To je sveta dolžnost do 
svoje družine, naroda in Cerkve! Brez duhov-

nih vrednot se nam ne piše dobra prihodnost. 
Kaj pa še potem ostane, če se več ne spominja-
mo svojih pokojnih staršev, če ni več molitve 
zanje, ne maše. Boleče je sprejemati moderno 
razmišljanje o smrti in poslednjem slovesu.  
Raztros pepela pokojnika se že vedno bolj uve-
ljavlja. To pomeni, da ga »zbrišemo« iz naše 
srede in spomina. On več nič ne potrebuje, mi 
pa smo opravili svoje. Zapiramo pot duha, ki bi 
mogel ustvarjati nekaj velikega in svetega. Vr-
zel, ki nastaja, je nepopravljiva. 
Tudi do tvarne zgodovine nimamo pravega 
odnosa. Vse, kar ne služi našemu modernemu 
mišljenju in življenju, radi rušimo in podiramo. 
Ko pa hodimo k sosedom, pa občudujemo 
njihove obnovljene stare hiše in domove. Ne-
kaj več duha starožitnosti nam primanjkuje. 
Vedno je potrebno iskati sožitje med moder-
nostjo, koristnostjo in ohranitev starega. Prav 
v tem sožitju se kaže prava modrost in veličina 
sobivanja. Eno z drugim se dopolnjuje in daje 
vrednost vsemu. 
Pred nedavnim sem se pogovarjal s človekom, 
moškim, ki je podedoval zapise svojega očeta. 

    ANTON TRPIN Hranil jih je v svoji osebni zakladnici. Ko je sin 
to odkril in na hitro preletel te na roko pisane 
vrstice, je uvidel pomembnost tega pisanja in 
veličino svojega očeta. Hvala Bogu in njemu, 
za tako spoznanje in razumevanje, da vsega 
tega ni odvrgel v smeti in bi za vedno zbrisal 
spomin na očeta. So stvari, ki jih premalo ce-
nimo in spoštujemo. Tudi v osebnih dokumen-
tih, spisih, ki so morda še ohranjeni »v domači 
skrinji«, so dragoceni spomini na dom in ljudi, 
ki so nam to zapustili. V spominu imam star 
molitvenik, ki sem ga podedoval od svojega 
starega očeta Matevža iz konca 19. stoletja. V 
njem sem našel njegovo osebno izkaznico, ki 
jo je izdala italijanska oblast dne 1. oktobra 
1942 s fotografijo starega očeta. Tako sem lah-
ko spoznal, kakšen je bil stari oče v teh letih. 
Tudi stare stvari so včasih zelo dragocene. Ni 
vse za uničiti in umakniti s »poti«, na ne bodo 
delale nadlege. 
Le kolikor bomo odprti za delovanje Duha, 
toliko bomo ustvarjali dobre pogoje za resnič-
no srečo in blaginjo svoje družine, naroda in 
Cerkve. 

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih 
za vedno boš ostal.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, pra-
dedka, tasta in strica, SLAVKA MAJKIĆA iz Hrastja 16, 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče, cvetje in denarne prispevke. Zahva-
ljujemo se dializnemu in nefrološkemu oddelku Splo-
šne bolnišnice Novo mesto, posebno dr. med. Vlasti 
Malnarič Marentič za vso skrb in lajšanje bolečin v zad-

ZAHVALA OB SLOVESU SLAVKA MAJKIĆA iz Hrastja 16
njih dneh njegovega življenja, podjetju Adria Mobil d. 
o. o. za venec in izrečeno sožalje, sodelavcem Dijaške-
ga in študentskega doma Novo mesto, Arexa d. o. o. ter 
Gradbeništvu Miha Stopar s. p., Društvu upokojencev 
Šentjernej, g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi 
Blatnik za organizacijo pogreba ter ga. Blatnik Meliti za 
ganljiv govor slovesa. 

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se od našega 
očeta poslovili in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi.

Prvi zapisi krstne knjige župnije Šentjernej iz leta 1641. 
Molitvenik g. župnika –
zapuščina starega očeta.



KULTURNO ŽIVLJENJE MED OBEMA
VOJNAMA IN TAKOJ PO VOJNI

P
ri svojem opisovanju se bom poskušal 
ozreti v preteklost kulturnega delovanja 
v Šentjerneju in okolici. Tukaj mislim 
pisati predvsem o posameznih skupi-
nah, ki so delovale že pred 1. svetovno 

vojno – tamburaška skupina, godba na pihala, 
pevske skupine in tudi dramske, ko so delovale 
med 1. in 2. svetovno vojno, pa tudi nekaj časa 
po 2. svetovni vojni. Zelo pomembna je bila lut-
karska skupina (marionete), katera je uspešno 
delovala med obema vojnama. V okviru šolskih 
dejavnosti so občasno uprizarjali svoje nastope 
še nekaj časa po 2. svetovni vojni.
Med obema vojnama je bila tako izredno ak-
tivna dramska skupina, ki je pripravljala različ-
ne igre (npr. leta 1938 – igra Mati in leta 1939 
– igra Dom). Te so režirale učiteljice in učitelji, 
ki so bili tudi igralci, v katere so se vključevali 
tudi fantje in dekleta iz kmečkih in obrtniških 
vrst. Najbolj uspešna režiserka in igralka je 
bila zagnana učiteljica Vlasta Tavčar (tudi Tr-
dinova nagrajenka občine Novo mesto), ki je 
bila v tistem času in še po vojni najbolj aktiv-
na prosvetna delavka na področju dramatike, 
lutkarstva in knjižničarstva.

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
Spomnil se bom na sestavek, ki je bil leta 
1951 objavljen v Dolenjskem listu pod naslo-
vom »Šentjernejski petelin vam poje«, ki ga 
je spisal Martin Marinč, takratni ravnatelj niž-
je gimnazije v Šentjerneju. Njegov zapis sem 
nekoliko priredil. Takrat so uprizorili igro v 
dveh dejanjih – »Nezaželjeni zet«, pred polno 
dvorano obiskovalcev, ki jo je iz hrvaščine v 
slovenski jezik prevedla in zrežirala učiteljica 
Vlasta Tavčar. To vam je pesem kmečkega živ-
ljenja, himna Beli krajini in mnogo lepih misli 
in petja, skratka slavospev kmečkemu delu. 
Da prestavimo igralke in igralce, ter se jim 
poklonimo: oče Marko (Franc Kegljevič) – ki 
je prav lepo zapel; njegova žena Katra (Pavla 
Recelj) – gostoljubna in ljubezniva kot doma; 
Ivanka (Rezi Novak) – vedno ljubezniva in pri-
jazna; mlinar (Peter Durjava) – ko se je pojavil 
na odru, se je po dvorani zaslišal smeh; Jerica 
(Angelca Jerovšek) – ki je ves čas pričakova-
la dragega, da se bo vrnil; pismonoša Miško 
(Radko Jerele) – ta navihanec je v svoji torbi 
raznesel mnogo tajnih pisem; Branko (Slavko 
Hudoklin) – odličen igralec, ki je lepo prepeval 
in študent agronomije. Igra se konča z živah-
nim kolom. Igra je bila ves čas prepletena s 
krasnim petjem, pelo je mlado in staro, s so-
listom Martinom Frankotom na čelu. Igralci in 

pevci so svoje vloge odlično izpeljali. Schoe-
ppel-Rudeževa iz Gracarjevega turna je nas-
likala kulise in ozadje, kar je zelo povzdignilo 
igro in razpoloženje igralcev kot tudi gledal-
cev.
Življenje teče svojo pot naprej in še vedno 
smo z veseljem objavljali spomine na igro Ne-
zaželjeni zet, ko nam je učiteljstvo včlanjeno 
v sindikalni podružnici prosvetnih delavcev, 
uprizorilo Linhartovo Županovo Micko v nede-
ljo, 16. decembra, popoldne in zvečer ter tako 
zaključilo v Šentjerneju svojo igralsko turnejo 
po bližnjih dolenjskih krajih. Naši učitelji so ig-
rali devetkrat. Tudi njih se moram spomniti in 
jim izreči pohvale. Učitelji so prihajali na vaje 
iz Šmarjete (ravnatelj Lado Mihelič in učitelj 
Tone Gorenc), iz Škocjana (Davorin Smole), 
iz Zameškega (šolski upravitelj Rajko Počkar). 
Od domačega učiteljstva so sodelovali: Vlasta 
Tavčar, ki je tudi režirala, Drašler Marica in Ma-
rinč. S to igro so dvakrat gostovali v Škocjanu, 
Šmarjeti, Novem mestu in enkrat v Kostanje-
vici. Vsi igralci so bili na mestu. Igro so poživili 
kostumi in lasulje iz Ljubljane. Tako so tudi 
učitelji šentjernejske podružnice pokazali 
svojo voljo in posredovali tudi to vrsto kultu-
re našemu narodu, kar jim je v polni meri tudi 
uspelo.
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Igra Dom, režiser Jože Zamljen, Šentjernej 1939.
Fotografijo in zapis igre hrani arhiv Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Igra Mati, 1938

Igra Dom, 1939



PRIPIS JANEZA KUHLJA
Vsekakor bi bilo potrebno spodbuditi tudi da-
našnji rod prosvetnih delavcev in delavk, da bi 
po svojih zmožnostih s prirejanjem raznih iger 
spodbudili mlajše generacije k sodelovanju v 
dramski kulturni dejavnosti. Prepričan sem, 
da bi bilo med mladimi dosti zanimanja za to 
dejavnost, ki bi jim lahko v bodoče pomenila 
tudi smer izobraževanja za poklic. Zato je pot-
rebno omogočiti možnost mladim, da izpolni-
jo svoje želje. 
Vse te igre, ki nam jih predstavljajo profesio-
nalni igralci, lahko tudi spodbujajo naše ljudi k 
razmišljanju o uprizoritvi kakšnega gledališke-
ga dela, kar so v preteklosti naši igralci to že 
večkrat dokazali. Tukaj je možnost tudi vzgoja 
mladih igralcev in jim ponuditi nadaljnje nap-
redovanje. Tudi obiskovalci teh iger bi doma-
če mlade igralce primerno nagradili, da bi jih 

večkrat videli na odru kot izvajalce domačih 
igralskih predstav. Igralci bi s tem pripomogli 
k dvigu kulturne dejavnosti in splošnemu izo-
braževanju. 

NARODNI HEROJ MARTIN KOTAR – PILAT

O
biskovala sem Osnovno šolo naro-
dnega heroja Martina Kotarja v Šen-
tjerneju. Obiskovanje osnovne šole  
mi je ostalo v lepem spominu kot  
brezskrbno, skromno, z doživetjem 

iskrenega tovarištva in nesebične pomoči med 
sošolci in nasploh med učenci, ki smo obisko-
vali šolo. Imeli smo lepo mladost, spodbujali 
so nas učitelji k učenju in nadaljevanju šolanja 
po osemletki z upanjem, da bomo s pridoblje-
no izobrazbo boljše živeli in delali v življenju 
tisto za kar smo se odločili, da se bomo izob-
razili. Šola v Šentjerneju ne nosi več njegove-
ga imena, v atriju šole pa stoji njegov doprsni 
kip. Na njegovi rojstni hiši v Velikem Banu nad 
Šentjernejem pa je nameščena spominska 
plošča posvečena njemu, bratu Karlu in sestri 
Nežki, ki so vsi padli med II. sv. vojno za svobo-
do Slovenije. Uporništvo vseh takrat mladih in 
tudi drugih ljudi, ki so bili pripravljeni dati tudi 
svoje življenje, je vodila potreba po pravičnosti 
osvoboditi svojo zemljo pred tujimi zavojevalci 
in domačimi izdajalci. Vrednote NOB pomenijo 
humanistični odnos do življenja.
Martin se je rodil v juliju 1922 staršema, ki sta 
svojo družino preživljala s trdim delom na 
kmetiji. Izučil se je za peka in opravljal tudi 
druga dela opravljal na raznih krajih in že v letu 
1941 je sodeloval z OF v Sloveniji. Znal je tudi 
italijanski jezik, zato mu je v bitkah to znanje 
pripomoglo k temu, da se je pretihotapil do  
italijanskih vojakov, jim dal povelje za ukinitev 
ognja v njihovem jeziku in jih tako zmedel, jim 
vzel orožje ter jih nato napadal. V partizane je 
odšel v začetku 1942 najprej v Gorjanski bata-

  TEREZIJA POTOČAR KOROŠEC

    ARHIV DRUŽINE KOTAR
ljon in nato v Belokranjski odred. Bil je izredno 
pogumen in priljubljen med soborci. V sebi je 
nosil bojevit duh, zato se je javil v 1. slovensko 
udarno brigado Toneta Tomšiča. Postal je bo-
rec, desetar, vodnik, komandir čete in povelj-
nik bataljona. Njegov soborec ga je opisal kot 
izvrstnega poveljnika in pravega tovariša, saj 
je borcem pomagal nesebično. Po kapitula-
ciji Italije, ko je postal komandir čete, je svojo 
enoto opremil s kolesi. In tako je z nenadnimi 
napadi povzročal sovražniku še večje izgube. 
Odlikoval se je v mnogih bojih in bil večkrat 
ranjen. Udeležil se je pohoda IV. divizije iz Bele 
krajine skozi Hrvaško na Štajersko v prvih me-
secih leta 1944. Na pohodu je bila tudi Božida-
ra Betriani – Dara, ki jo je Martin onemoglo in 
prezeblo rešil iz visokega snega. Medsebojna  
ljubezen med njima je vzkalila. Spoznala je 
Martina kot preprostega človeka z veličastno 
srčno kulturo, za vsakega in vselej je imel veder 
smehljaj, prešeren in nagajiv, prihajajoč iz do-
lenjskega srca, spodbudno besedo in z vsakim 
je delil grižljaj kruha.
V Prevojah pri Zgornjem Tuhinju je postavljen 
spomenik NOB v spomin na 192 padlih borcev  
NOB 1941–1945 na področju Menine planine 
in Tuhinjske doline. Med padlimi imeni je vpi-
sano tudi ime Šentjernejčana Martina Kotarja 
– Pilata, 22-letnega komandanta 1. bataljona 
Tomšičeve brigade. V letu 1953 je bil progla-
šen za narodnega heroja Jugoslavije. To je bilo 
priznanje nekdanjega predsednika skupne 
države Jugoslavije in vrhovnega poveljnika 
jugoslovanske vojske med NOB 1941–1945 in 
vse do njegove smrti v letu 1980. Kotar je padel 
v boju z nemško enoto Wehrmachta v soteski 
Tesnice Vrhpolje pri Kamniku dne 21. aprila 
1944. 

Sonet je ob izgubi svojega soborca in ljubljene-
ga fanta napisala njegova Božidara.

TOVARIŠU KOTARJU
V naravi tisoč se cvetov prebuja,
ki sonce z zlatim žarom jih ogreva,
v pomladni pesmi duša Ti prepeva,
ob vonju rož spomine si obuja.

Preveč poklanjaš nam pomlad zelenja,
nasititi ni težko lačne duše,
ki vajene so letu in suše,
prevzete že od zarje so vstajenja.
Trpljenje skupno nas med sabo veže,
ta vez čvrstejša je od sto verig,
izguba slehernega nam v srca reže.

Si moral tudi ti od nas oditi?
So res povelja z usten ti zamrla?
Bol kruta hoče duše nam prevpiti. 
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Vlasta Tavčar, fotografija je iz arhiva
Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Gledališka predstava Svet brez mož in žen, uprizoritev
v Šentjerneju in Kostanjevici, 1940, režiser Jože Zamljen.
Fotografija je iz arhiva Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Martin in Dara
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Poletna šola flavte
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glasbenaglasbena   delavnicadelavnica
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STAROST

Ko sva se midva srečala,
starost in jaz bila sva sovražnika.

Sovražila sem prve gube,
prvih las izgube.

Vse mi bilo tedaj je tuje,
a to ni bilo najhuje.

Huje je, ko v hrbtu ti kljuje,
ko kosti ti slabijo, še kolki tiščijo,

ko ostaneš še brez zob,
tedaj postaneš proteze rob.
Vse bolj upogibaš se k tlom,
še oči vse večji so problem.

Še veliko tegob je,
ki jo starost prinese,

jaz pravim, naj vrag jo odnese!
Že dolgo je,

kar midva sva se srečala,
zdaj starost in jaz sva prijatelja.

Vera Žabkar

PREBUJENOST

Prebujati se.
Počasi ali hitro se prebuditi,

če začne se kam muditi.
V življenju se lahko tudi počasi prebujaš 
iz spanja, nezavedanja, sprenevedanja …

Prebujanje življenja na pomlad,
obujanje spominov na čas, 

ko si bil mlad.

Prebujenje ti pokaže nova pota,
razkrije nove resnice in nove modrosti.

Odreši te spon preteklosti,
ki so te vezale, 

ti niso dihati dale …

RESNICA

Vsi veste, kako boli,

ko resnica iz ust prileti.

Mnoge od nas kar malo zadane,

ko so besede ta prave izbrane.

Ampak, bolje, da malo boli,

kot pa da se vse zamolči.

Ni dobro, da resnico tajimo,

se ljudem v obraz smejimo

za hrbtom jim pa fige molimo.

Bodite realni, povejte na glas,

tudi če slišati ni lepo, naj gredo besede iz vas.

Bolje, da je prva zamera,

tudi, če koga vrže malo iz tira.

Vsi se branimo 

in nevede koga z besedami ranimo. 

Pravi prijatelj pa je ta,

ki te drugje ne izda

in ti včasih tudi neprijetne besede 

povedati zna. 

In prav je tako!

Prijateljstvo skuša, tudi boli,

toda vse se počasi uredi.

Ko stopimo skupaj,

poiščemo objem.

Ko nasmeh je spet iskren,

veš, da nisi izgubljen.

Zato, kar pogumno z besedo na dan,

s ta pravimi prijatelji boš še vedno obdan.

Sonja Simončič

Prosim ljubezni sile,
da prebujenje nikoli ne mine, ne mine …

Irena Vrhunec

PIJA HOČEVAR, 
PROFESIONALNA 
GLASBENICA IN 
PROFESORICA 

FLAVTE

D
omačinka Pija je diplomantka ljubljanske Aka-
demije za glasbo in nizozemske univerze ZUYD. V 
času študija je osvojila številne nagrade, kot so-
listka in komorna glasbenica ter bila članica tako 
ljubiteljskih kot tudi profesionalnih orkestrov.

Po zaključenem študiju flavte je nadaljevala s študijem 
različnih pedagoških metod (E. Willems, R. Steiner, S. Su-
zuki itd.), katerih elementi bogatijo njeno pedagoško delo, 
slednje pa je po zaslugi vseh vključenih, začelo že zelo 
kmalu nizati odlične rezultate tako doma kot tudi v tujini.

Pija po zaključenih "uradnih" študijih še naprej nadgraju-
je in razvija svojo umetniško in pedagoško plat, hkrati pa 
organizira dogodke, na katerih svoje znanje predaja širši 
publiki in na ta način spodbuja, krepi in motivira flavtis-
te vseh starosti in sposobnosti (več na: www.pijahocevar.
com). 
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ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
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    DANIJELA PAVLIČ

K
aj pa to, ko dobite v prejšnji števil-
ki nasvet, da počakajte s sajenjem 
plodovk, vsi ledeni možje in posca-
na Zofka pa skoraj zatajijo? A se je 
narava res tako spremenila, da stari 

pregovori ne veljajo več? Še zadnjič mi je ena 
kolegica potarnala. »Pa koga naj poslušam?« 
ZKP – zdrava kmečka pamet vam ne bo nikoli 
zatajila … Opazujte vreme in prilagodite dela 
njemu, poskušajte slediti napovedim in temu 
ustrezno saditi! 
Prvo zelenjavo že pobiramo – solate, špinača, 
mlada čebula in česen, šparglji. Pravo obilje 
me čaka, ko se sprehodim po vrtu. Večina 
rastlin je že posajenih, maja smo dali v zemljo 
vse plodovke, v juniju pa bo še vedno ali po-
novno čas za setev korenčka, nizkega fižola, 
rdeče pese … Spodbujam vas k pripravi sadik, 
posebej še pri radiču in endiviji, ki ju sadimo 
v juniju. Najdite sorte, ki jih lahko večkrat se-
jemo (npr. tudi tržaški solatnik, ki ga režemo). 
Ker je sonce zelo močno, je primerno čim prej 
postaviti mrežo za senčenje rastlinjaka, ure-
diti zalivanje in poskrbeti za sprotno pletje, ki 
je hkrati zastirka – vsak mali plevel položimo 
nazaj na zemljo in s tem bogatimo zemljo. 
Opazila sem, da je na rastlinah že veliko različ-
nih hroščkov, zato je potrebno poskrbeti tudi 
za preventivno zaščito. Rada uporabim Neem 
tonic, ki je 100 % naravno ekološko listno gno-
jilo in zaščita, primerno za vse vrste rastlin. 
Gnojilo je okolju, človeku in koristnim živalim 
prijazno. Gnojenje je zelo pomembno pri plo-
dovkah, preko listov, sicer se nam zna pri ne-
katerih sortah pokazati pomanjkanje kalcija v 
obliki črnenja plodov. Zastirke zelo pomagajo 
pri zadrževanju vlage v zemlji, lahko je to trav-
nati odkos ali pa ovčja volna, ki jo lahko dobite 
pri bližnjem vzreditelju ovc. 
Tokrat bi rada delila z vami še nasvet, kako 
podaljšati ali rešiti sezono paradižnika. Para-
dižnik stalno nastavlja zalistnike ali stranske 
poganjke. Te poganjke je primerno redno ob-
trgovati, sicer je lahko rastlina preobilna, še 
posebej takrat, če imate paradižnike posajene 
bolj skupaj. Zalistnik lahko date v kozarec, da 
naredi koreninice, lahko pa ga vtaknete na-
ravnost v zemljo in ob rednem zalivanju boste 
hitro prišli do nove sadike, ki vam bo rodila 
nekoliko kasneje. Spomnim vas še na upora-
bo sodinega škropiva, ki se ga lahko uporabi 
kot preventiva na vseh plodovkah tedensko 
in kot zaščita po močnejšem deževju. Skupaj 
zmešamo 1 veliko žlico sode bikarbone, 5 li-
trov vode, 2,5 žlice jedilnega olja in nekaj ka-
pljic čistila za pomivanje posode. Vse skupaj 
močno zmešamo in poškropimo vse liste in 
steblo. Moje izkušnje z njim so zelo pozitivne 

in kakšna sezona je bila na ta način tudi re-
šena. Sadno drevje nastavlja nešteto plodov, 
srčno upamo, da se bomo lahko letos najedli 
sadja, vse viške pa bomo predelali. Za voga-
lom nas že vabijo dišeče jagode, ponuja se že 
sibirska borovnica, še malo pa manjka šmar-
ni hrušici, da se obarva vijolično rdeče. Sadje 
lahko vlagate v kompot, sušite krhlje, naredi-
te marmelado ali pa si pripravite okusen sok. 
Tudi bezeg je začel cveteti, ki mu lahko delata 
družbo meta in melisa, dobili boste osvežujoč 
sok. Sproti si pripravite embalažo za shranke, 
od manjših kozarčkov do večjih steklenic, ved-
no pazim le, da zapiram z novimi pokrovčki in 
shranki se obdržijo vrsto let.
V junijskem času, ko se nam bodo začele 
prazniti gredice, pa je že čas, ko je potrebno 
misliti na jesenske saditve, da grede ne bodo 
prazne. Kar hitro se vrti ta krog vrtnarjenja in 

že bo tu novo leto! Zato mi pomaga dnevnik, 
kamor vpišem zanimive stvari. Naj vam zele-
njava lepo raste, kombinacija zalivanja, senče-
nja, zastiranja, gnojenja in ljubezni do zemlje 
vam bo napolnila želodčke in vaše shrambe! J 
Privoščite si bosonogo hojo po jutranji rosi, 
sedaj so meseci brez črke »r«, ko je varna 
takšna hoja, tako so rekle naše mamice. Pa na 
vodo in počitek ne pozabite! Upam, da so vam 
moji zeleni drobci dali spodbudo za še bolj ze-
lene prste. ;)
Želim vam vesel & sr(e)čen sprehod v nov vr-
tnarski mesec!

P. S. Ker bodo vrtovi polni pisane zelenjave 
in sadja, vas vabimo, da s fotografijami po-
pestrite našo rubriko. Svoje zanimive foto-
grafije pošljite na naslov uredništva: sentjer-
nejsko.glasilo@sentjernej.si. 



Šentjernejsko glasilo   |   maj 2022

S
mreka (znanstveno ime Picea) je rod 
v družini borovk. Obsega okrog 35 
vednozelenih vrst iglastih dreves. Je 
vitko, iglasto, navpično drevo, ki zras-
te do 50 metrov. Veje stojijo v vodo-

ravnih vretencih, malo visijo navzdol. Skorja 
je temno siva, mlado drevje pa ima rdečkasto 
skorjo. Listi so iglasti, spiralno razvrščeni ok-
rog in okrog po vejicah, v prečnem prerezu so 
štirikotne oblike, debeli do 1 milimeter, dolgi 
2,5 centimetra, na koncu zašiljeni. Storži so 
viseči, zreli do 18 centimetrov dolgi in celi 
odpadejo z rastline. Raste po celi Evropi do 
1.600 metrov visoko. Deblo je podolgova-
to. Les je rdečkastobel, v notranjosti pa se 
beljava ne loči od črnjave. Poskobljan les ima 
vonj po smoli, pogosto pa se pojavljajo tudi 
smolni žepki (luknja diskaste oblike napol-
njena s smolo). Od lesa jelke se loči le po 
vsebnosti smolnih kanalov, ki jih jelka nima. 
Maksimalna višina je od 20 do 30 metrov, 
širina pa od 5 do 7 metrov. Lubje je smolnato 
in rdečkastorjave barve ter je zelo hrapavo. 
Korenine rastejo plitvo pod površjem, zato jo 
močnejši veter ali težak sneg lahko prevr-
neta ali odlomita. Kakor vemo pa so smreke 
golosemenke, se pravi da imajo storže, ki so 
pri smreki podolgovati ter bolj tanki. V teh 
visečih storžih pa ležijo krilata semena. Storži 
so sprva zeleni in trdo zbiti. Ko jeseni dozori-
jo, postanejo rjavkasti. V toplih dneh se luske 
na storžih razmaknjeno, semena pa raznese 
veter. Če jih odloži na primerna tla, iz njih zra-
stejo nova drevesa. V nižjih legah je pogosto 
nasajena. Les je lahek, mehek, uporabljajo ga 

v gradbeništvu, mizarstvu, za glasbila, igrače 
in podobno. Ljudska imena: čretovec, hvoja, 
jala, jelka, smereka, sosen, sosna … 

ZDRAVILNI DELI SMREKE
Navadna smreka se zaradi svojih sestavin 
uporablja tudi v zeliščni medicini. Vsebuje 
terpentinsko olje, smolo, tanine, vitamin C 
in eterična olja. Mlade poganjke, smolo in 
iglice se zato uporablja kot zdravila. Glede 
na predelavo so primerne tako za notranjo 
kot zunanjo uporabo. V zdravilne namene 
uporabljamo iglice in vršičke za čaje in 
vitaminske napitke, zelo je poznan dober 
med (iz mane), eterično olje iz iglic, smola, 
ki jo nabiramo poleti. Vendar pozor: ljudje, 
ki imajo srčno popuščanje ali astmo, naj ne 
bi uporabljali pripravkov iz smreke. Mlade po-

ganjke oziroma vršičke nabiramo, dokler so 
veliki do 2,5 centimetra, ker takrat vsebujejo 
največ učinkovin, to je od konca aprila, maja 
in junija v višjih predelih alpskega pasu.

ZDRAVILNOST
Zdravilne učinkovine, ki jih vsebuje smreka, 
pomagajo pri izkašljevanju sluzi pri prehla-
dih, uničujejo bakterije, lajšajo revmo, krepijo 
živce, mazilo iz smrekove smole pa učinkuje 
pri ozeblinah in revmatičnih bolečinah. 
Gotovo je najbolj poznan smrekov sirup, ki 
so ga že davno pred nami pripravljale naše 
babice pri prehladih in gripi v zimskem času. 
Ob zunanji uporabi olje in tinktura pomagata 
pri vnetih mišicah, protinu in revmi. Zaradi 
visoke razdražljivosti pa je treba zdravilo 
uporabljati zmerno. Obe povečata tudi prekr-

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

NAVADNA SMREKA

ZDRAVILNE
RASTLINE
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vavitev in ublažita povezano nelagodje. Poleg 
tega so smrekovi pripravki učinkoviti proti 
živčnosti in nespečnosti.

PRIPRAVA IN UPORABA
V ljudskem zdravilstvu se pripravki smreke 
uporabljajo zelo pogosto.

Smrekov sirup
Spomladi naberemo do 2,5 centimetra 
dolge vršičke in poganjke. V stekleni kozarec 
napolnimo po plasteh vršičke, in sicer najprej 
damo na dno plast sladkorja ali medu, nato 
plast vršičkov in ponavljamo, dokler ni 
kozarec napolnjen, nato ga zapremo. Ker v 
tem času sonce še nima velike moči, imamo 
kozarec ponoči na toplem v kuhinji, kadar 
pa je čez dan sončno, ga postavimo na sonce 
in ga obračamo, da ga sonce obsije z vseh 
strani (s tem preprečimo, da se ne bi naredile 
grudice sladkorja, ki se ne stopijo).

Kozarec vsak dan opazujemo, pretresemo in 
približno v treh tednih vsebino precedimo 
ter tako pripravljen sirup shranimo v male 
kozarce v temnem in hladnem prostoru. 
Sirup opazujemo nekaj dni. Če bi nam slu-
čajno zavrel, ga prevremo in dodamo malo 
sladkorja ter še vročega napolnimo v kozarce, 
ohladimo in shranimo. Če kasneje opazimo, 
da se je pokvaril (zavrel), ga ne smemo več 
uporabiti.

Tako pripravljeni sirup uporabljamo pri kaš-
lju, boleznih dihal, izčrpanosti, vnetju grla, 

zato naj ne bi manjkal v nobenem gospodinj-
stvu.

Čaj iz iglic in vršičkov
Ko nabiramo vršičke za sirup, jih naberimo 
tudi za čaj, saj vsebujejo eterično olje, smolo 
in vitamin C. Vršičke lahko uporabimo najbo-
lje sveže nabrane, ker vsebujejo največ učin-
kovin, lahko pa jih posušimo in si pripravimo 
napitek iz samih vršičkov oziroma jih damo v 
čajno mešanico pri prehladnih obolenjih.

Čaj pripravimo kot poparek. V četrt litra vrele 
vode namočimo za 15 minut malo žličko 
posušenih vršičkov ali veliko žlico svežih 
vršičkov. V tako pokriti posodi se učinkovine 
topijo v vroči vodi. Nato precedimo, osladi-
mo z medom in počasi pijemo pri težavah z 
dihali, spomladanski utrujenosti in izčrpa-

nosti, včasih pa so jih pogosto uporabljali pri 
tuberkulozi. Zaradi eteričnega olja so bile 
pogosto bolnišnice za pljučne bolnike v bližini 
smrekovih dreves.

Kopeli iz smrekovih iglic in vršičkov
S temi kopelmi si okrepimo živce, večamo 
telesno odpornost, krepimo dihala.
Priprava: v 5-litrski lonec damo dve veliki 
prgišči vršičkov ali iglic in jih namakamo čez 
dan. Zvečer si v banji pripravimo toplo vodo, 
pripravek precedimo, ga dodamo topli vodi in 
se kopamo, prvič do 10 minut. Pazimo, da se 
ne prehladimo. Lahko pa si pripravimo samo 
delne kopeli in si umivamo posamezne dele 
telesa. Če so vršički preveliki, jih prav tako 
uporabljamo, enako tudi narezane smrekove 
veje.

Inhalacija z eteričnim oljem smreke 
pri prehladih
Nekaj kapljic smrekovega eteričnega olja 
damo v vročo vodo, z brisačo se pokrijemo 
čez glavo in vdihavamo paro. Pazimo, da se 
ne prehladimo ter potem počivamo.
Pazimo: pravo eterično olje je tisto, kjer je na 
steklenički poleg slovenskega imena olja tudi 
latinsko ime.

Smrekova smola
Smolo nabiramo v poletnem času, dodamo 
razne dodatke in dobimo odlično mazilo pri 
ozeblinah in revmatičnih bolečinah. Vendar 
moramo biti pri vtiranju previdni, da si ne 
poškodujemo kože. 
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POMEN VITAMINA D
    NIJZ

V
itamini so organske snovi, potreb-
ne za življenje, ki jih, razen v redkih 
primerih, naše telo samo ne more 
proizvesti. Bistveni so za normalno 
delovanje našega organizma, saj jih 

potrebujemo za rast in razvoj, življenjsko moč 
ter splošno dobro počutje. Prvi vitamin je bil 
odkrit leta 1913, torej pred nekaj več kot sto 
leti. Kljub temu pa se nam zdi, da o vitami-
nih vemo že vse. Ko so jih strokovnjaki začeli 
spoznavati, pravzaprav niso vedeli za kakšne 
snovi gre. Vedeli so le, da nekaj v povezavi s 
prehrano pomaga pri določenih boleznih, ki 
so jih opažali v populaciji. Ker je v času epide-
mije porasla uporaba vitamina D med splošno 
populacijo je prav, da ga poznamo, njegov po-
men in tudi uporabo. Ime je dobil naključno, 
po  abecednem vrstnem redu. Raziskovalci so 
prvi vitamin, ki so ga odkrili poimenovali vita-
min A, povezan pa je bil z nočno slepoto. Vita-
min iz skupine B so najprej povezovali bolez-
nijo Beriberi, sprva so mislili da je samo eden, 
danes jih v tej skupini poznamo že 12. Vitamin 
C je povezan s Skorbutom. Rahitis, ki ga po-
vezujemo s pomanjkanjem vitamina D, pa so 
sprva povezovali z angleško boleznijo, saj so 
te pojave opažali predvsem na Škotskem pri 
populaciji rudarjev in njihovih otrok.

Vitamin D je bistven za regulacijo absorpcije 
kalcija in fosforja iz prebavil. Skupaj s kalcijem 
je pri dojenčkih in malčkih pomemben pri ra-
zvoju in izgradnji kosti ter zob. Vitamin D pri 
otrocih preprečuje pojav rahitisa, pri odraslih 
pa prezgodnji pojav osteomalacije (demine-
ralizacija kosti – zmehčanje kosti) in osteopo-
roze. Poudariti je potrebno, da je pomembna 
vloga vitamina D za ohranjanje zdravih kosti 
izpolnjena le, če je poleg ustrezne preskrblje-
nosti z vitaminom D zagotovljen tudi zadosten 
vnos kalcija. Ugodno vpliva tudi na živčno-
-mišične funkcije, vnetja in izražanje številnih 
genov.

Vitamin D je topen v maščobah, zato se za raz-
liko od vodotopnih vitaminov, ki jih organizem 
ob morebitnem presežku izloči z urinom, ta v 
organizmu shranjuje, in če ga vnašamo v pre-
velikih količinah, lahko pride do hipervitami-
noze. Je edini vitamin, ki ga lahko v zadostni 
meri biosintetizira človeško telo, če je le-to 
izpostavljeno sončni svetlobi. Dnevne potre-
be med pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 
15-minutno zmerno izpostavljenostjo soncu, 
npr. s sprehodom, če so soncu izpostavljene 
roke in obraz. Na geografskem območju Slo-
venije jeseni in pozimi moč sončnih žarkov ni 
taka, da bi zagotavljala ustrezno preskrblje-

nost z endogeno sintezo vitamina D, zato je 
potreben vnos s hrano. Najbogatejši prehran-
ski viri vitamina D so živila živalskega izvora: 
ribje olje, losos, sardine, skuša, jajčni rume-
njak, maslo, jetra, humano mleko in živila 
obogatena z D vitaminom. V živilih rastlinske-
ga izvora se vitamin D nahaja v obliki ergokal-
ciferola (vitamin D2), medtem ko ga v živilih 
živalskega izvora najdemo kot holekalciferol 
(vitamin D3). Slednjega pod vplivom UVB žar-
kov sintetizira tudi človeško telo.

Ugotovitve raziskave SI.menija, kjer so razi-
skovalci z upoštevanjem pogostosti uživanja 
izbranih živil in dnevnikov uživanja skupin 
živil ocenili običajni dnevni vnos vitamina D 
z živili, so zaskrbljujoče. Prebivalci Slovenije 
z običajno prehrano zaužijemo bistveno manj 
vitamina D, kot ga v odsotnosti endogene bi-
osinteze potrebujemo za normalno delovanje 
telesnih funkcij. Povprečni dnevni vnos je bil v 
opazovani skupini ljudi manj kot 3 mikrogra-
me vitamina D. Najnižji je bil pri starejših od-
raslih (2,5 µg), le malenkost višji pa pri mlado-
stnikih (2,7 µg) in odraslih (2,9 µg). V vseh treh 
starostnih skupinah so imele ženske značilno 
nižji prehranski vnos vitamina D. Posebej veli-
ko tveganje za hudo pomanjkanje vitamina D 
je pri prebivalcih domov za starejše občane in 
vseh tistih, ki pretežno bivajo v zaprtih prosto-
rih. Na to področje je posegla tudi pandemija 
covid-19, saj je vitamin D zelo pomemben za 
optimalno delovanje prirojene imunosti – 
omogoča imunskim celicam v naših sluznicah, 
da učinkovito odstranijo in uničijo vdirajoče 
viruse, bakterije ali glive. Na ta način dokaza-
no zmanjšuje zbolevanje za akutnimi okužba-
mi dihal, najbolj učinkovito pri tistih, ki jim je 
pred nadomeščanjem vitamina D le-tega pri-
manjkovalo. V času pandemije je bila s strani 

strokovnjakov predlagana nova indikacija za 
predpisovanje vitamina D na recept, z name-
nom izboljšanja doslej zelo slabe preskrblje-
nosti. Tako je sedaj na stroške zdravstvenega 
zavarovanja možno nadomeščanje vitamina 
D za osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov 
pretežno bivajo v zaprtih prostorih. Gre za po-
memben korak naprej. Da bi zaščitili tudi os-
tale prebivalce, pa bodo potrebni še dodatni 
ukrepi, ki naj bi jih še v tem letu sprejela stro-
kovna skupina. Pomanjkanju so izpostavljeni 
tudi dojenčki in otroci. Za to starostno skupi-
no je tudi sistemsko urejeno dodajanja 400 ME 
vitamina D3 do konca 1. leta življenja. Dodaja-
nje je smiselno v enakih odmerkih nadaljevati 
tudi v 2. letu življenja še posebej v zimskih me-
secih. Svetuje se, da vsi otroci ter mladostniki, 
nosečnice, doječe matere in vsi ostali odrasli 
naj prav tako prejmejo dodatek vitamina D3, 
in sicer glede na nova D-A-CH priporočila v 
jesensko zimskih mesecih. Na tržišču obstaja 
več različnih proizvajalcev vitamina D. Pri ko-
ličini tovrstnih prehranskih dopolnil je potreb-
no upoštevati navodila proizvajalca in dnevne 
potrebe posameznika.

Dnevne potrebe po vitaminu D lahko na po-
dročju Slovenije med pomladjo in jesenjo 
pokrijemo že s 15-minutno zmerno izpo-
stavljenostjo soncu. Zmerna izpostavljenost 
pomeni že sprehod na prostem, če so soncu 
izpostavljene roke in obraz. Torej za ustre-
zno preskrbljenost ni potrebno posebno iz-
postavljanje soncu. Pretirano sončenje celo 
škodi zdravju kože in predstavlja tveganje 
za razvoj kožnega raka. Sončenje tudi ne bo 
prispevalo k bistveno večji tvorbi vitamina D, 
saj ima telo posebne varovalne mehanizme za 
omejevanje biosinteze tega vitamina, ki je v 
previsokih količinah sicer škodljiv. 



AK ŠENTJERNEJ POGUMNO IN USPEŠNO
SKOZI ZIMSKO SEZONO

    AK ŠENTJERNEJ

V zimskem času sta bili za mlajše atlete 
kategorije U12 (letnik rojstva 2011 in 
2012) organizirani dve državni prven-
stvi.
30. 1. 2022 je v Slovenski Bistrici pote-

kalo posamično prvenstvo v dvorani. Naši tek-
movalci so nastopili odlično. V kategoriji dečk-
ov U12 si je Roko Cvelbar prepričljivo pritekel 
naslov državnega prvaka v teku na 50 m, Ema 
Perpar pa je v kategoriji deklic v teku na 200 m 
osvojila 6. mesto.
V kategoriji U11 deklice sta nastopili Zarja Kralj 
in Julija Masnik. Zarja Kralj je v teku na 400 m 
osvojila 2. mesto, Julija Masnik pa 10. mesto v 
teku na 50 m.

V soboto, 12. 3. 2022, je prav tako v Slovenski 
Bistrici potekalo prvenstvo Slovenije v posa-
mičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za 
pionirje in pionirke (U12). Atleti so tekmovali v 
teku na 60 m, skoku v daljino, teku na 300 m in 
suvanju težke žoge.
Atleti Atletskega kluba Šentjernej so se ponov-
no odrezali odlično.
Pri dečkih je Vid Kuhar osvojil naslov držav-
nega prvaka, njegov uspeh pa je s 7. mestom 
dopolnil Roko Cvelbar. Ekipno sta Vid in Roko 
postala državna prvaka v mnogoboju.
Tudi pri deklicah smo se lahko veselili dobrih 
rezultatov. Elen Antončič je dosegla 5. mesto, 
Julija Grubar pa je bila 82.

Atleti kategorije U14 so tekmovali na držav-
nem prvenstvu v mnogoboju, ki je potekalo v 
olimpijskem centru v Češči vasi, v pokriti kro-
žni atletski dvorani. Tekmovalo je izredno veli-
ko število tekmovalcev, preko 130.
Gaja Povše je v močni konkurenci osvojila od-
lično 16. mesto, Ariana Šinkovec je bila 24., 
Ula Selak pa 69.
Ekipno so naša dekleta dosegla zelo dobro 10. 
mesto izmed 62 ekip.

NIKA ŠINKEC DRUGA
NAJHITREJŠA MLADINKA 
V SLOVENIJI TER TRETJA 
NAJHITREJŠA SLOVENKA
Najstarejši predstavniki kluba so tekmovali na 
državnih prvenstvih in mitingih. Na državnem 
prvenstvu za starejše mladince so zastopali: 
Nika Šinkec, Nil Kerin in Timotej Cvelbar. 
Nika je z osebnim rekordom na 60 m dosegla 2. 
mesto, na 200 m pa 3. mesto. Timotej Cvelbar 
je na 200 m dosegel 6. mesto.
Nika si je s svojimi dobrimi rezultati v zimski se-
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USPEŠEN ZAČETEK SEZONE ZA 
ŠENTJERNEJSKE TEKMOVALCE

  LANA ZRINJANIN

    STASH RUDOLF

N
a velikonočni ponedeljek, 18. apri-
la, se je v Ljutomeru začela sezona 
kasaških dirk v Sloveniji. Na spore-
du je bilo pet dirk v katerih so Klub 
za konjski šport Šentjernej zastopa-

li štirje konji kasači in njihovi vozniki.
V prvi dirki dneva je tretje mesto dosegel 
Pierre na vajetih svoje lastnice Lane Zrinja-
nin. Nekorektna vožnja enega od sotekmo-
valcev ter posledično trčenje v ciljni ravnini 
jima je preprečilo boljši rezultat.
Osrednja točka dneva – dirka za pokal dr. 
Antona Korošca, ki so je organizirali v po-
častitev 150-letnice njegovega rojstva, se 
je izpeljala po željah Šentjernejčanov. Po 
odlični taktični vožnji je s svojim Boaz Na-
som zmagal Andrej Simončič, drugo mesto 
pa sta na finiš zasedla Vesna Šuštaršič in 

V osrednji točki dneva – dirki za pokal mesta 
Ljubljana, je tretje mesto dosegel Planet na 
vajetih Alojza Franka s časom 1.18,0 na 2100 
metrov. V sicer nekoliko okrnjeni konkuren-
ci le šestih konj je zmagal Don Saxo Janka 
Sagaja iz Ljutomera, na drugo stopničko sta 
se uvrstili še še Michelle in Darja Dolinšek 
Trontelj.
Za začetek sezone francoskih kobil se jih je 
v dirki pomerilo 5. Na četrto mesto se je z 
italijanskim voznikom Paolom Scamardello 
uvrstila lanskoletna zmagovalka razvrstitve 
francoskih kobil Elisa Gali iz hleva Jožeta 
Judeža. 

Brandy. V četrti dirki je nekoliko presenetljivo 
šele peti v cilj prikasal Planet na vajetih Alojza 
Franka. 

ANDREJ SIMONČIČ IN
BOAZ NAS V LJUBLJANI
PONOVNO DO ZMAGE
Andrej Simončič in Boaz Nas sta že na nas-
lednjih dirkah, ki so bile 8. maja v Ljubljani 
ponovila uspeh iz otvoritvenih dirk. Močno 
konkurenco v skoraj polno zasedeni dirki sta 
prepričljivo premagala na finiš. Boaz Nas pa je 
dosegel odličen kilometrski čas 1.19,0 na 2100 
metrov. V isti dirki sta Brandy in Vesna Šuštar-
šič dosegla 4. mesto.
V prvi dirki dneva sta prvi nastop kariere z odli-
ko opravila štiriletni Nookie in Rok Hočevar – 
dosegla sta 4. mesto s časom 1.23,0. Peti je bil 
Denit na vajetih Uroša Bratkoviča. V drugi dirki 
sta Pierre in Lana Zrinjanin dosegla še eno tret-
je mesto s časom 1.21,5.

Andrej Simončič in Boaz Nas na poti do zmage, 2. mesto sta osvojila
Brandy in Vesna Šuštaršič. Pierre in Lana Zrinjanin sta dosegla 3. mesto.

Andreju so pokal za zmago podelile kar
tri vinske kraljice.

zoni pritekla mesto v državni reprezentanci za 
nastop na Balkanskem prvenstvu. Med šprin-
terkami balkanskih držav je dosegla 6. mesto.
Prav na vsakega posebej smo ponosni in si želi-
mo, da se v prihodne za tekmovanja opogumi-
jo tudi ostali člani.

NAJBOLJŠI SLOVENSKI 
DOLGOPROGAŠ PRESTOPIL 
V AK ŠENTJERNEJ
V naših vrstah smo si dolgo časa želeli imeti 
vrhunskega članskega atleta, ki bi predsta-
vljal vzor in motivacijo našim mlajšim. Z Mitjo 
Krevsom smo dobili osebo, ki bo našim otro-
kom pokazala, da se z vztrajnostjo in trdim de-
lom da doseči velike stvari.
Mitja, želimo ti veliko športnih uspehov in da v 
svet poneseš tudi šentjernejske barve.

Naši izzivi v prihodnje so povezani z organi-
zacijo internega atletskega, mitinga Jerne-
jevo 2022 v mesecu avgustu ter organizacijo 

aktivnih počitnic v mesecu juliju. Na vse naše 
dogodke vljudno vabljeni vsi aktivni športni-
ki in športniki kar tako. J 
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Č
lani Kluba za konjski šport Šentjernej 
so se 22. aprila 2022 zbrali na rednem 
občnem zboru, kar je bila priložnost 
za pregled dosežkov v pretekli sezoni 
in pogovor o načrtih za prihodnost. V 

zadnjem letu so se člani kluba spopadali s te-
žavami zaradi epidemije, ki je ohromila orga-
nizacijo športnih dogodkov ter otežila pridobi-
vanje sponzorskih sredstev, a pretekla sezona 
je kljub temu bila uspešna. Klub je organiziral 
dva tekmovalna dneva, vodstvu kluba na čelu 
s predsednikom Andražem Rumpretom je us-
pelo tudi uspešno zaključiti poslovno leto.
V sezoni 2021 je Klub za konjski šport Šen-
tjernej na dirkah v Sloveniji in v tujini skupaj 
zastopalo 18 konj kasačev, ki so v 148 štartih 
dosegli 13 zmag, 14 drugih ter 18 tretjih mest. 
Barve kluba je zastopalo 9 voznikov, ki so v 110 
štartih dosegli 11 zmag, 11 drugih ter 14 tretjih 
mest. S številom nastopov smo tako dosegli 
zadnjo sezono pred epidemijo, rezultati so pa 
boljši v primerjavi z zadnji dve sezoni.

KK ŠENTJERNEJ 2021 –
DOBITNIKI PRIZNANJ
1. ZMAGA – TJAŠA JAZBEC
V sezoni 2021 je svojo prvo zmago na kasaških 
dirkah v sulkiju dosegla TJAŠA JAZBEC. S fran-
cosko kobilo Carlino Beco sta v dirki štart-cilj 
premagali vso konkurenco v Komendi 12. sep-
tembra 2021. Tjaša je sicer že dosegala zmage, 

vendar v dirkah pod sedlom. Carlina je v sezoni 
2018 Tjaši prinesla tudi naziv najboljšega tre-
nerja KK Šentjernej.

NAJBOLJŠI VOZNIK
1. Andrej Simončič – 5 zmag, eno 2. mesto in 
štiri 3. mesta (25 štartov), 2. Alojz Franko – 2 
zmagi, tri 2. mesta in štiri 3. mesta (17 štartov), 
3. Lana Zrinjanin – 2 zmagi (5 štartov).
Andrej Simončič je s svojima varovancema 
Bershka MMS, Boas Naz in None of Them v 
sezoni 2021 dosegel 5 zmag, ki jim je dodal še 
eno drugo mesto in štiri tretja. Drugo mesto v 
razvrstitvi voznikov je Alojzu Franku pritekel 
šestletni Planet, ki je v sezoni 2021 tudi pritekel 
do rekorda kariere na kratke proge – odličnih 
1.15, 1. Na tretje mesto se je uvrstila Lana Zri-
njanin, ki ji je triletni Pierre v svoji prvi tekmo-
valni sezoni pritekel dve zmagi na domačem 
hipodromu v Šentjerneju.

NAJBOLJŠI REJEC – PO ZASLUŽKU
1. Alojz Franko – 4.071 EUR, 2. Košak Ivan in 
Anica – 995 EUR, 3. Janez Košak HB – 861 EUR.
Najboljši rejec 2021 je Alojz Franko. Ta naziv sta 
mu s svojimi nastopi pritekla dva konja vzreje-
na v njegovem hlevu – Planet ter Brandy lastni-
ce Vesne Šuštaršič. Drugo mesto po zaslugah 
komaj dveletne Jerce zasedata Anica in Ivan 
Košak. Jerca, ki je bila prodana Darji Dolinšek 
Trontelj, je že v krstni sezoni pokazala veliko 

kakovosti in talenta ter se uvrstila na 3. mesto 
v državnem prvenstvu dvoletnikov. Na tretjem 
mestu je, žal že pokojni, Janez Košak iz Hrva-
škega Broda za katerega je štiriletna kobila Vita 
HB v krstni sezoni dosegla eno zmago in dve 
drugi mesti. 

NAJBOLJŠI TRENER
1. Andrej Simončič, 2. Jože Judež, 3. Alojz 
Franko.
V razvrstitvi trenerjev je po rezultatih varovan-
cev zmagal Andrej Simončič, na drugo mes-
to se je uvrstil Jože Judež ter na tretje Alojz 
Franko. Enaka razvrstitev je pri lastnikih kar je 
dokaz, da je kasaški šport v Sloveniji še vedno 
bolj 'družinska zadeva', kjer je rejec, lastnik, 
trener ter pogosto tudi voznik ista oseba.

NAJBOLJŠI LASTNIK
1. Keramičarstvo Andrej Simončič s. p. – 5 
zmag, štiri 3. mesta, 2. Jože Judež – 2 zmagi, 
tri 2. mesta in štiri 3. mesta, 3. Alojz Franko – 2 
zmagi, tri 2. mesta in štiri 3. mesta.

KONJ LETA
1. BERSHKA MMS (IT) – 3 zmage in dve 3. mes-
ta (1.16,8), 2. PLANET – 2 zmagi, tri 2. mesta 
in štiri 3. mesta (1.15,1), 3. ELISA GALI (FR) – 2 
zmagi, tri 2. mesta in štiri 3. mesta (1.17,6).
Konj leta je s tremi zmagami in dvema tretjima 
mestoma nedvomno Bershka MMS (IT), ki se 
je po prodaji leta 2020 iz Prlekije preselila na 
Dolenjsko. Zdi se, da ji je šentjernejski zrak po 
godu – namreč v lanski sezoni je imela odlič-
ne rezultate. Drugo mesto je zasedel odlični 
Planet, na tretje se je uvrstila francoska kobila 
Elisa Gali iz hleva Jožeta Judeža, ki je v lanski 
sezoni bila zmagovalka skupne razvrstitve dirk 
francoskih kobil – Tour Trotteur Slovénie.

V letu 2022 Klub za konjski šport Šentjernej 
načrtuje organizacijo treh tekmovalnih dni ter 
dela na obnovitvi ograje na hipodromu in ure-
janje okolice hlevov. 

LETO 2021 2020 2019

število konj 18 15 17

število štartov 148 77 127

plasmaji 13 (14, 18) 6 (5, 3) 6 (18, 14)

vozniki 9 11 10

število štartov 110 61 125

plasmaji 11 (11, 14) 6 (5, 3) 6 (18, 14)

  KK ŠENTJERNEJ

    KK ŠENTJERNEJ & KATARINA LAN

Andreju Simončiču je nagrado podelil
predsednik Kluba Andraž Rumpret.

DOSEŽKI IN NAČRTI KLUBA ZA
KONJSKI ŠPORT ŠENTJERNEJ
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1. MRNTZ TURNIR ZA ZGODOVINO KLUBA

V nedeljo, 10. aprila 2022, je v športni 
dvorani na Otočcu potekal letošnji 
5. MRNTZ (medregijski turnir) v na-
miznem tenisu, ki ga je izvrstno prip-
ravil in izpeljal NTK Krka iz Novega 

mesta. V lepo urejeni dvorani se je v šestih ka-
tegorijah za medalje potegovalo okoli 120 slo-
venskih mladih igralk in igralcev iz dvanajstih 
klubov. Prvič se je za NTK Šentjernej zgodo-
vinskega tekmovanja udeležilo osem otrok, 
tri deklice in pet fantov, ki so jih vodili trenerji 
Dušan Pezelj, Marjan Kovačič in Veno Vranc. 
Pri najmlajših so v kategoriji 2.–3. razred v 
prijateljskih, trening tekmah nastopili Brina 
Glavan, Angela Jakše, Karin Vivodinac Blažič 
in Nejc Koželj. Vsi štirje so se odlično odrezali, 
prikazali všečno in borbeno igro ter na koncu 
prejeli spominske medalje. Fantje (6.–7. ra-
zred) Nik Bojc, Luka Bevec, Gašper Glavan 
in Martin Grubar so tekmovali po skupinah iz 
katerih sta prvo uvrščena nadaljevala tekmo-

  DUŠAN PEZELJ

    ARHIV NTK ŠENTJERNEJ

vanje na izpadanje. Prijetno presenečenje sta 
pripravila Nik Bojc in Luka Bevec, ki sta vsak 
v svoji skupini premagala po dva nasprotnika, 
osvojila drugo mesto in se uvrstila v tekme na 
izpadanje, kjer pa sta pozneje naletela na pre-
močna nasprotnika in srečanje za med osem 
najboljših izgubila. Tako sta si delila 9. do 16. 
mesto. Dobro sta se odrezala tudi Gašper Gla-
van z eno zmago in bi se lahko z več sreče tudi 
on uvrstil v tekme na izpadanje, Martin Grubar 
pa je imel, kljub dobri igri, obilo smole in ni 
dobil nobenega dvoboja. 
Takega uspeha v klubu nismo pričakovali, saj 

otroci vadijo šele dobrega pol leta. Pohvale 
zaslužijo prav vsi. Pomembneje pa je, da so se 
tekmovanja udeležili, da se niso ustrašili tek-
mecev, se borili in so doživeli pravi tekmovalni 
krst, nabrali nekaj dragocenih izkušenj, ki jim 
bodo prišle prav na naslednjih podobnih tek-
movanjih, predvsem pa to, da so se zabavali. 
Trenerji NTK Šentjernej smo zaradi odlične 
predstave naših naraščajnikov prvo turnirsko 
prizorišče zapustili dobro razpoloženi. Anali-
zo in pogovor z udeleženci prvega uradnega 
zgodovinskega tekmovanja NTK Šentjernej, 
pa smo opravili v klubu na prvem treningu. 

Uspešni nastopi naraščajnikov

Od leve: Marjan Kovačič, Gašper Glavan, Nik Bojc, Veno Vranc, Dušan Pezelj, Brina Glavan,
Karin Vivodinac Blažič, Nejc Koželj in Luka Bevec. Na posnetku manjkata Angela Jakše in Martin Grubar. 

MANIKIRA in UV LAKIRANJE
• permanentno lakiranje
• podaljševanje nohtov
• BIAB tehnika

MAKE UP
DEPILACIJA
• celega telesa
• brazilska

BOWNOVA TERAPIJA
MOŽNOST NAKUPA DARILNIH BONOV

MASAŽA
• klasična 
• športna 
• refleksna
• aromaterapija
• masaža s toplim 

voskom sveč
• limfna dranaža

KLASIČNA in
SPECIALNA NEGA
OBRAZA
PEDIKURA
• medicinska
• estetska

Antončič Romana s. p.
Novomeška cesta 14

Šentjernej

T: 040 770 284
STUDIO ZA NEGO TELESA R SE JE PRESELIL V NOVE PROSTORE NA NOVOMEŠKO CESTO 14.

Kozmetično ponudbo smo razširili tudi z novimi sodelavci in storitvami. Možen je tudi dnevni najem poslovnih prostorov za
dejavnosti s področja nege telesa. Veseli bomo vašega obiska. Ob prvem obisku v novih prostorih vas čaka darilce.
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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

GORENJA BREZOVICA 2, 8310 ŠENTJERNEJ 
Telefon: 041 597 770 ali 041 738 355 

E-pošta: cvetlicarna.miklavcic@gmail.com

balkonsko cvetje • sadike zelenjave • trajnice, grmovnice, okrasno 
drevje • poročno in žalno aranžiranje • darilni program • zemlja 

za rože, citruse, zelenjavo • korita, lonci vseh vrst, visoke grede • 
lubje, sekanci, pesek in še mnogo več

N A Š A  P O N U D B A

LEPO
VABLJENI
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VLEČENO TESTO
SESTAVINE: 500 g mehke bele moke / 1 žlička soli / 1 jajce / 1 žlica rastlinskega olja / 1 žlica kisa / 300 ml mlačne vode

Zamesimo mehko testo, namažemo z oljem in ga pustimo počivati vsaj dve uri. 

SKUTNI NADEV
SESTAVINE: 1 kg polnomastne skute / 3 žlice sladkorja / ščep soli

Vse sestavine zmešamo.

SMETANOV POLIV
SESTAVINE: do 1 l kisle smetane / 3 jajca

Obe sestavini zmešamo.

MAŠČOBNI POLIV
do 100 g masla

maslo za pekač

POSTOPEK PRIPRAVE: testo na rahlo pomokanem prtu razvaljamo, nato pa ga razvlečemo še z rokami. Testo razgrnemo čez 
pripravljen pekač (l fi 38 cm). Tisti del testa, ki visi čez rob tanko razvlečemo na dimenzijo, kot je širok pekač in razrežemo na 4 ali 6 

delov. Najlažje to naredimo s škarjami. Prleška gibanica ima do 9 plasti. Pustimo ga nekaj minut, da se osuši. 
Prvo plast testa premažemo z raztopljeno maščobo in nanjo razvlečemo naslednjo plast. Pazimo, da odvečni del testa ne visi čez 

rob pekača. Na to plast testa enakomerno posipamo skutin nadev in prelijemo s smetanovim polivom in nato še s stopljenim mas-
lom. V tem vrstnem redu delamo toliko časa, dokler ne porabimo vsega materiala. V notranjosti pekača, tik nad višino gibanice, 

odstranimo odvečno testo in gibanico bogato namažemo s smetanovim polivom, ki ga enakomerno razmažemo po celi površini. 
Gibanico na več mestih prebodemo do dna pekača. 

 Gibanico pečemo 40 minut v pečici, ki smo jo segreli na 200 °C. Pečeno gibanico polijemo s kislo smetano in po potrebi tudi sladka-
mo. V kolikor uporabljamo lončen pekač, gibanico 35 minut pečemo na sredini pečice, nato pa še 25 minut na dnu pečice. 

Dober tek!Dober tek!

Prleška gibanicaPrleška gibanica

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Priprava skupaj s pečenjem 2,50 ure.

PREGOVORI ZA MAJ
Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje. / Če je velikega travna lepo, je 
dobro za kruh in seno. / Filip napija, Zofija popija. / Veliki traven moker, rožnik pa mla-
čen, kmet bo to leto žejen in lačen. / Če maj se z vročino začenja, mraz se po Urbanu 
rad ne jenja. / Velikega travna mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu 
tako. / Če je velikega travna dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga. / Kadar pride me-
sec maj, vpraša, če je še v kašči kaj. / Dež ob vnebovhodu za košnjo ni pogodu. / Sveti 
Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni možje, če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo 
mrzlo. / Če se Pankracij (12. 5.) na soncu peče, obilo mošta v sod priteče. / Če je pred 
Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. / Po svetmu Servati ni mraza se bati. / 
Če Zofija (15. 5.) zemljo poškropi, Vreme poleti prida ni. / Hladen majnik ti gotovo da 
slame dosti in tudi sena. / Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega. / Velikega 
travna če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli.

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kateri 
grad je na fotografiji. Za pravilen odgovor, da je na 
fotografiji Gracarjev turn se zahvaljujemo KATI-
CI GAŠPAR. Nagrajenka po pošti prejme knjižno 
nagrado.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KAJ JE NA POSNE-
TI FOTOGRAFIJI IN KJE JE BILA POSNETA. Vaše 
odgovore pričakujemo do ponedeljka, 20. junija 
2022, na naslovu: Uredniški odbor Šentjernejske-
ga glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 
a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernejsko.
glasilo@sentjernej.si. 

VIC
Skoraj slep
Vojaški zdravnik reče naborniku na pregledu:
»Preberite številke s table.«
Nabornik mežika in se ozira po sobi:
»Katere številke? S katere table?«
Zdravnik napiše:
»Nesposoben za vojaško službo, skoraj slep.«
Popoldne sedi isti zdravnik v kinu, mimo njega pa se v isti vrsti prebija zavrnjeni 
nabornik z dekletom. Zdravnik ga spozna in mu reče:
»Kaj pa vi v kinu, saj ničesar ne vidite?«
Nabornik se začudi:
»V kinu?!? Kakšnem kinu?? … A ni to avtobus za Maribor??«
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POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna


