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Spoštovana bralka in 
spoštovani bralec,

prav lepo pozdravljena v septembrski številki Šentjer-
nejskega glasila.

Počitniški dnevi so prehitro minili in šolski hodniki so 
že polni znanja željnih otrok. Z mnogimi dogodki smo 
obeležili letošnji občinski praznik Jernejevo. Dogajanje 
je bilo več kot pestro in zagotovo je vsak izmed nas našel 
kaj po svojem okusu.

Pravijo, da je vsega lepega hitro konec in poletni dnevi 
bodo le še lep spomin. Vam je uspelo ujeti kakšnega? Mi 
smo v tokratni številki glasila zapisali kar veliko pole-
tnih spominov.

Želim vam prijetno prebiranje in izkoristite jesenske 
dni.

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. 
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V Dolenjem Maharovcu je izbrani izvajalec del Kostak d. d. iz Kr-
škega pričel z izvedbo del. Dela se izvajajo v treh fazah. V prvi 
fazi, od gasilskega doma do konca naselja proti Gorenji Gomili, 

je že zgrajena fekalna kanalizacija z odcepi za hišne priključke, zgra-
jen je nov vodovod in obnovljeni hišni priključki, zgrajena je mete-
orna kanalizacija, elektro kabelska kanalizacija, inštalacije za cestno 
razsvetljavo, položeni so robniki za hodnik za pešce. Pričela se je 
priprava za položitev nosilne plasti asfalta, kar bo izvedeno predvi-
doma do konca septembra 2022. Istočasno potekajo dela v drugi fazi 
od gasilskega doma proti regionalni cesti. Vgrajen je velik del fekalne 
kanalizacije, vgrajeno je črpališče za fekalne vode, pričela se je tudi 
gradnja vodovoda. Ta faza bo, z vgradnjo vse predvidene infrastruk-
ture in nosilno plastjo asfalta, končana do konca letošnjega leta. Tre-
tja faza bo obsegala rekonstrukcijo ceste z gradnjo odvodnjavanja in 
javne razsvetljave od konca naselja proti regionalni cesti. Vsa dela 
bodo zaključena v pomladnih mesecih leta 2023. Pogodbena vred-
nost del je 1.116.050,86 EUR. 

K onec septembra 2022 bo zaključena energetska sanacija javnih objektov: Osnovne šole Šentjernej, podružnične šole v Orehovici, Kul-
turnega centra Primoža Trubarja in Zdravstvene postaje Šentjernej. Na vseh objektih se je že opravil kvalitativni in kvantitativni pregled, 
odpravile pa so se tudi njihove pomanjkljivosti. S 1. oktobrom 2022 bo koncesionar Synco d. o. o. pričel z izvajanjem storitev energet-

skega pogodbeništva. 
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ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV SE ZAKLJUČUJE

UREDITEV INFRASTRUKTURE
V DOLENJEM MAHAROVCU

S postopkom javnega naročila je izbran 
izvajalec za asfaltiranje cest na obmo-
čju občine Šentjernej, to je podjetje 

Asfalt Kovač d. o. o. iz Planine pri Sevnici. 
Pogodbena dela obsegajo rekonstrukcijo 
in preplastitev več cestnih odsekov: Sela–
Drča v dolžini 990 metrov, Šentjakob v dol-
žini 610 metrov, Gorenje Mokro Polje–Loka 
v dolžini 600 metrov, Brezje–Ledeča vas v 
dolžini 330 metrov, Gor. Gomila–Pristavica 
v dolžini 460 metrov in Pleterje–Apnenik v 
dolžini 290 metrov. Izvajalec je z deli pričel 
na relaciji Sela–Drča, kjer je že izvedena 
večina del, dela so se pričela tudi na rela-
ciji Pleterje–Apnenik. Dela bodo zaključena 
predvidoma do konca novembra 2022. Po-
godbena vrednost del je 491.961,58 EUR. ASFALTIRANJE CEST
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SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ

J
avni razpis za sofinanciranje ma-
lih komunalnih čistilnih naprav in 
hišnih črpališč na območju občine 
Šentjernej za leto 2022 bo objav-

  JERNEJ BEVC ljen v občinskem Uradnem vestniku in na 
spletnih straneh Občine Šentjernej. Razpi-
sna dokumentacija bo objavljena na spletni 
strani www.sentjernej.si od 30. 9. 2022 do 30. 
10. 2022, možen bo tudi osebni prevzem do-
kumentacije v času uradnih ur (ponedeljek: 

7.30–14.30, sreda: 7.30–16.30 in petek: 
7.30–13.30). Za vse ostale informacije smo 
v času uradnih ur na voljo osebno, po tele-
fonu 07/393 35 69 (Jernej Bevc) in elektron-
sko (jernej.bevc@sentjernej.si). 

NEVARNO NA VARNO (Nevarni odpadki)

P
ravica do zdravega življenjskega oko-
lja je ena izmed temeljnih človekovih 
pravic. Kot ima vsak prebivalec pravico 
živeti v zdravem okolju, ima hkrati tudi 
dolžnost in odgovornost, da tako oko-

lje tudi ohranja. Cilj ločenega zbiranja nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev je, da se prepreči 
njihovo odlaganje med običajne komunalne 
odpadke ali pa na črna odlagališča. Z nepra-
vilnim odlaganjem ali zlivanjem nevarnih od-
padkov povzročamo škodo sami sebi, saj se 

    KOMUNALA NOVO MESTO

Poskrbljeno za 
varnost otrok na 

poti v šolo in iz nje

nevarne snovi iz okolja vračajo v naše življenje 
skozi pitno vodo, zrak ali hrano. Zato zbiranje 
in oddajanje nevarnih odpadkov v organizira-
nih akcijah ali v zbirnem centru ni le stvar kul-
ture posameznika, temveč predvsem skrb za 
zdravje. Mobilno zbiranje poteka enkrat letno, 
praviloma prvi teden v oktobru, po razporedu 
zbirnih mest, objavljenih na spletni strani Ko-
munale Novo mesto www.komunala-nm.si. 
Odpadki, pripeljani na zbirno mesto, se na kra-
ju zbiranja razvrščajo in ustrezno uskladiščijo 
za prevoz na predelovalni center podjetja, ki 
zbira tovrstne odpadke. Zavedajmo se, da so 

današnji odpadki jutrišnja surovina. Včasih še 
tako kvalitetno izpeljane oglaševalske akcije 
prinesejo le malo dolgoročnega uspeha pri 
osveščanju ljudi glede ravnanja z odpadki. 
Potrebno se je otresti navade, da za »smeti« 
poskrbi nekdo drug. Verjetno se vsi zavedamo, 
da so odpadki naši, ko jih odstranjujemo iz 
hiše. Zavedajmo se tega tudi, ko jih odložimo v 
zabojnike za ločeno zbiranje in bodimo pri tem 
dosledni. 

S
vet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je tudi ob le-
tošnjem pričetku šolskega leta 
organiziral redarstvo na šolski 
poti. Prostovoljci iz Društva upo-

kojencev Šentjernej so se odzvali prošnji 
SPV CP za izvajanje redarstva. Redarstvo 
so izvajali prvi teden šolskega leta na 
prehodih za pešce v okolici Osnovne šole 
Šentjernej in podružnične šole v Orehovi-
ci. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu se prostovoljcem iz društva 
upokojencev zahvaljuje za sodelovanje. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV OBČINE ŠENTJERNEJ

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV V OBČINI ŠENTJERNEJ:

DATUM URA MESTO ZBIRANJA

6. 10. 2022 15.00‒18.00 Pri gasilskem domu 
Orehovica

7. 10. 2022 15.00‒18.00 Pri gasilskem domu 
Šentjernej
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P
ristojne občinske službe opažajo ved-
no več nepravilnosti pri obdelavi kme-
tijskih zemljišč, ki mejijo na občinske 
ceste. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 

10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) med drugim določa 
pravila oranja ob javnih cestah, kjer je v 4. točki 
drugega odstavka 5. člena določeno, da je pre-
povedano orati na razdalji manj kot 4 metre 
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto. 
Nepravilna obdelava oziroma oranje njive do 
roba vozišča povzroča poškodbe vozišča, ob 
večjih padavinah pa odnašanje zemlje na ces-
te in objekte ob cestah, kar poleg poslabšanja 
kvalitete njive povzroča veliko materialno in fi-

nančno škodo na cestni infrastrukturi kot tudi 
na stanovanjskih in drugih objektih ob cestah. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo v pri-
hodnjih mesecih dodatno spremljal spoštova-

  JANEZ HROVAT

    ARHIV OBČINE ŠENTJERNEJ
nje navedenih določil Zakona o cestah in zoper 
kršitelje ustrezno ukrepal in jih lahko zaradi 
nepravilnega oranja tudi sankcioniral z globo 
1000 evrov. 

Opozorilo lastnikom kmetijskih zemljišč ob cestah

202 OTROKA LAŽJE V NOVO ŠOLSKO LETO S 
POMOČJO NOVOMEŠKEGA RDEČEGA KRIŽA

Z mislimi na naslednje šolsko leto v me-
secu juliju in avgustu na Območnem 
združenju RKS Novo mesto že 21. leto 
razdeljujemo pomoč pri nakupu šol-
skih potrebščin. Vrednostne bone lah-

ko učenci 1. do 6. razreda po 55 evrov, učenci 
zadnje triade ter dijaki po 70 evrov, vnovčijo 
v Mladinski knjigi na Glavnem trgu v Novem 
mestu. Skupaj smo finančno pomoč v obliki 
bonov za šol. leto 2022/23 razdelili 202 otro-
kom v vrednosti 12.440 evrov. Sredstva so za-
gotovile krajevne organizacije RK in Sklad za 
pomoč ljudem v stiski.
Pomoč v obliki bonov za nakup šolskih potreb-
ščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer pre-
jemnice naših prehrambnih paketov, učenci 
in dijaki, ki so jih predlagale krajevne organi-

    OZ RKS NOVO MESTO

zacije ter učenci in dijaki staršev, ki so do roka 
vložili vlogo s prilogami. Na OZ RKS NM se po 
materialno pomoč obračajo tudi ukrajinske 
družine. Z boni za šolske potrebščine smo po-

magali tudi 32 ukrajinskim otrokom, ki bodo 
septembra sedli v slovenske šolske klopi. 
V novem šolskem letu želimo otrokom obilo 
uspehov. 

OBČINA UČENCI DIJAKI SKUPAJ RAZDELJENIH 
BONOV/OBČINO SKUPAJ V €

Mestna občina Novo mesto 99 33 132 8110

Občina Škocjan 14 0 14 815

Občina Šentjernej 9 1 10 610

Občina Šmarjeta 5 1 6 345

Občina Straža 5 1 6 360

Občina Dolenjske Toplice 10 6 16 1030

Občina Mirna peč 4 0 4 250

Občina Žužemberk 7 7 14 920

SKUPAJ 153 49 202 12440
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DMS, proizvodnja elektronski komponent d. o. o. sodi med visokokakovostna podjetja v občini 
Šentjernej in daleč naokoli. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2002 in se je do leta 2014 imenovalo 
EBG d. o. o. Od leta 2017 je podjetje v popolni lasti avstrijskega podjetja MIBA. Konec avgusta so 
slavnostno obeležili 20-letnico delovanja. Na dogodek so povabili svoje partnerje iz tujine in vse, ki 

so jih v teh letih podpirali. Ob jubileju jim je plaketo občine za uspešno delo na gospodarskem področju 
podelila Občina Šentjernej, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine pa jim je podelila priznanje 
za prispevek h gospodarskemu razvoju regije. Pogovarjali smo se z direktorico podjetja MAJO KOVAČIČ.

Kam segajo začetki vašega podjetja?
Prva, ki sta začela plesti vezi z ustanoviteljem 
avstrijskega podjetja EBG in DAU z g. Petrom 
Peschlom, sta bila brata Radko in Jože Luzar. 
To je bilo kar 34 let nazaj. Nekoliko kasneje, v 

letu 1994, so se pričeli prvi poskusi izdelave 
cilindričnih uporov v Šentjerneju. In ker so po-
skusi obrodili sadove, so leta 2002 ustanovili 
podjetje EBG d. o. o.

Kaj obsega vaš proizvodni program? 
Naš proizvodni program obsega več kot 500 
različnih produktov od hladilnih komponent, 

USPEŠNIH
20 LET PODJETJA EDMS

Predstavljamo EDMS d.  o.  o.

močnostnih uporov in pa toplotnih prevodni-
kov Heatpipe, za kar imamo pri nas tudi kom-
petenčni center za razvoj teh produktov.

Koliko je zaposlenih v vašem podjetju? 
Kakšne stroke zaposlujete? Velik pouda-
rek dajete na dobri klimi med zaposleni-
mi, na kakšen način?  

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV PODJETJA EDMS D. O. O.
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Povezovanje na mednarodni, vseslovenski, 
regionalni in lokalni ravni je velikega pomena. 
Zelo pomembno pa je tudi povezovanje na 
osebnem nivoju – tam, kjer se spletajo zgod-
be ljudi – posameznikov. V našem podjetju je 
dejstvo, da ljudje prihajajo in tukaj ostajajo. 
Zagotovo temu botrujejo dobri odnosi, zapos-
leni si med seboj pomagamo in se medseboj-
no podpiramo. Veseli me, da imamo kar 24 
jubilantov – to so zaposleni, ki so v podjetju 
10 ali pa tudi 20 let, torej od vsega začetka. 
Trenutno nas je zaposlenih 64, v zadnjem letu 
smo zaposlovali in našo ekipo močno okrepili. 
Zaposlujemo ljudi s tehniško izobrazbo, inže-
nirje strojništva, fizike, imamo tudi štipendis-
te. V podjetju so zaposleni domačini, nekaj pa 
iz sosednjih občin. 

Na katere trge odhajajo vaši proizvodi in 
kdo so vaši kupci?
Izdelke že od vsega začetka stoodstotno iz-
važamo v tujino (Avstrijo, Nemčijo, na skan-
dinavski trg) – uporabljajo pa se v industriji, 
energetiki, transportu, medicini ...

V katerih proizvodih lahko najdemo vaše 
elemente?
Naši produkti se nahajajo v vetrnih elektrar-
nah, solarnih panelih, hitrih vlakih, letalih,  
semaforjih, video kamerah, strojih za tekstil-
no industrijo, skratka v vseh sistemih, kjer je 
potrebno ohlajanje komponent ali pa po drugi 
strani moč za delovanje le-teh. Cilj je, da bomo 
z našimi komponentami prisotni na vseh pod-
ročjih proizvodnje električne energije, distri-
bucije in shranjevanja električne energije. 

Nam lahko prosim naštejete prelomne 
korake v vaši 20-letni zgodovini podjetja? 
Na kakšen način se je vaš proizvodni pro-
gram spreminjal skozi čas? Na kakšen 
način je s tem podjetje rastlo (zaposleni, 
prostori …)?
Že od samega začetka delamo sistematično, 
pregledno, vodimo evidenco surovin, postop-
kov, sledimo napredku. V marsičem smo ino-
vatorji na svojem področju in vse kar delamo, 
moramo dosegati najvišje standarde. Začeli 
smo na 20 m2, in sicer z izdelavo dveh spajka-
nih uporov in s sestavljanjem hladilne kompo-
nente AKK. 
V letu 2008 smo že pridobili standard ISO 
9001. Dve leti zatem smo začeli z redno – se-
rijsko izdelavo Heatpipe proizvoda Oerlikon 
in takrat imeli že 25 zaposlenih. Proizvodnja je 
prerasla svoje prostore, zato smo se leta 2013 
selili v nove prostore.
Proizvodnja je stekla na veliko, izdelki so bili 
kakovostni, veliko se je dalo na razvoj le-teh, 
tudi poslovni partnerji zadovoljni. Leto 2017 je 
bilo za EDMS pomembno leto:
• postanemo 100 % del Miba Group Com-

pany;
• pridobimo standard DIN6701 – lepljenje z 

dvokomponentnim lepilom in
• prejmemo nagrado za najboljšega dobavi-

telja v skupini Siemens za izdelek NCU.
To je bilo veliko priznanje za zaposlene in za 
vodstvo, zato ni presenetljivo, da smo v nas-
lednjih letih pridobili še več certifikatov, tudi 
ISO 14001, in stalno vlagali v nove tehnologije. 
Danes je v EDMS-ju zaposlenih 64 marljivih, 
odgovornih in vestnih ljudi. Z dobro vizijo in 
odprtimi odnosi se premagajo številne ovire, 
doseženi so najvišji cilji in s tem zadovoljstvo 
slehernega v tem procesu. 

Uspešnost in napredek podjetja dokazu-
jejo razni doseženi standardi. Na katere 
dosežke v podjetju ste najbolj ponosni? 
Najbolj smo ponosni, da vsa leta izpolnjuje-
mo zahteve standardov ISO 9001:2015, kateri 
je osnova, da si prepoznan kot kompetenten 
partner. Naša vrednota ali naš standard je 
tudi inovativnost, katero spodbujamo v okvi-
ru stalnih izboljšav, tako ima vsak zaposleni 
možnost kreirati svoje delovno okolje po že-
ljah. V našem podjetju izboljšave pomenijo, 
da imamo pogoje za ustvarjalno delo in raz-

mišljanje in sodelovanje, napredek izpred 
petih let je izjemen, saj smo postavili temelje 
zelene, okolju prijazne tehnologije, pridobili 
okoljski standard ISO 14001. Zavedamo se, da 
le okolju prijazno podjetje zagotavlja prijetno 
delovno okolje in sožitje s širšo javnostjo, to 
pa je možno samo ob izvajanju in izpolnjeva-
nju vseh okoljskih standardov.
Zamenjali smo sistem vakumskega spajkanja, 
kupcem predstavili inovativno rešitev toplo-
tnega prevodnika, ki dopolnjuje tehnologijo, 
ki smo jo poznali do sedaj. Sistem ponuja dalj-
šo življenjsko dobo in je tudi bolj zanesljiv, kar 
je kupce prepričalo v nakup. Izvedenih pa je 
bilo še mnogo manjših projektov.

Ste del avstrijskega podjetja, a kljub temu 
samostojni v delovanju in družbeno odgo-
vorni na lokalnem področju, kar pomeni, 
da sponzorirate lokalna društva. Kako 
na to gledajo vaši lastniki?
Lastniki nam zaupajo, lahko rečem, da ni ob-
čutka, da smo v tujem lastništvu. Imamo vse 
pogoje, da smo inovativni, da uresničujemo 
svoje ideje, imamo sredstva za investicije in 
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pri vsem tem nas lastniki spodbujajo. Lastnik 
podjetja MIBA je družina Mitterbauer, katera 
zaposluje 7400 ljudi po vsem svetu, in del teh 
zaposlenih je v Šentjerneju. Ker gre za družin-
sko podjetje, se še posebej zavedamo, kako 
pomembno je okolje v katerem delujemo. 
Zato podpiramo lokalna društva, saj se zave-
damo, da društva, ki delujejo na prostovoljni 
bazi, izboljšujejo kvaliteto življenja v kraju in 
zato je dobre projekte vedno treba podpreti.   

Vemo, da je oz. še vedno koronakriza za 
marsikatero podjetje predstavlja velike 
izzive pri poslovanju. Kako ste se s tem 
spopadali pri vas? 
Korona leti sta bili leti resničnih preizkušenj, 
vendar lahko rečem, da smo se odzvali zelo 
hitro in učinkovito. Takoj, ko smo zaznali re-
snost položaja, in to še precej pred prvimi 
primeri okužb v Sloveniji, smo se začeli prip-
ravljati. Predvideli smo številne scenarije, do 
katerih bi lahko prišlo, in se pripravili, kako bi 
se nanje odzvali. Delovni procesi so tako ves 
čas tekli povsem normalno, kar je bilo seveda 
na nek način nujno, saj si ne moremo privošči-
ti zaprtja podjetja, ker je seveda konkurenca 
bila še posebej na preži. No, v bistvu sploh ne 
smem govoriti v pretekliku, ampak moram v 
sedanjiku, saj je stanje še vedno tako. Največji 
izziv je bilo delo za zaposlene, kateri imamo 
doma šoloobvezne otroke mi pa smo dela-
li, upad zaposlenih je bil velik, le stežka smo 
prebrodili ta manjko, ki je bil ustvarjen. Delo 
od doma v našem primeru ni mogoče, saj smo 
proizvodno podjetje, pomembna je prisotnost 
na delovnem mestu, narava dela ne dovolju-
je drugačne izbire. Upam, da se ta scenarij ne 
ponovi in da bomo lahko opravljali naše delo 
nemoteno naprej. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Vaši 
prostori na Obrtni cesti 18 v Šentjerneju 

obsegajo 2.000 m2, kdaj jih boste prera-
stli? Kam potem?
V načrtu imamo 30 % rast do leta 2024, kar 
pomeni, da bomo potrebovali nove prostore. 

»Povezovanje na med-
narodni, vseslovenski, 
regionalni in lokalni 
ravni je velikega po-

mena. Zelo pomembno 
pa je tudi povezovanje 
na osebnem nivoju – 
tam, kjer se spletajo 
zgodbe ljudi – posa-
meznikov. V našem 

podjetju je dejstvo, da 
ljudje prihajajo in

tukaj ostajajo.«

Že sedaj moramo biti fleksibilni, da uspemo 
izvajati delovne procese, kar se da nemote-
no. Načrtujemo širitev v poslovni coni, obrtna 
cona Šentjernej se lepo razvija in tudi nam 
daje možnosti, da bomo lahko dosegli zastav-
ljene cilje. 

In še za konec. Kaj vam je osebno v podje-
tju oz. za podjetje najbolj pomembno?
Meni osebno podjetje pomeni veliko, saj sem 
v podjetje prišla pred 20-imi leti kot študent-
ka. Zgodaj sem se naučila kaj pomeni, da imaš 
ob sebi sodelavce, ki ti zaupajo, te spodbujajo, 
kateri so me naučili kaj je pravi pomen team-
skega dela, vsi ti sodelavci so še danes z mano 
in mi skupaj krojimo usodo našega podjetja. 
Znamo sodelovati, se dopolnjevati in imeti 
skupen fokus. To so prepoznali lastniki in po-
slovni partnerji, ni vedno lahko, ampak je pa 
dragoceno, da imaš delovno okolje, katero 
je dinamično, zanimivo, mednarodno, polno 
izzivov in preizkušenj. Imamo dobro tehno-
logijo in izdelke, jasno strategijo in še posebej 
predane ljudi, smo v dobri kondiciji za konku-
renco in za premagovanje izzivov, ki so pred 
nami.  
H V A L A  V S E M  Z A  P R V I H  2 0  L E T !



SEZNAM SPONZORJEV PRIREDITEV ' 'JERNEJEVO 2022'':

KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Krško
GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d. o. o., Novo mesto

SYNCO, podjetje za energetske storitve d. o. o., Ljubljana
GRADBENA MEHANIZACIJA IN AVTOPREVOZNIŠTVO Marko Luštek s. p., Šentjernej

ASFALT KOVAČ, proizvodnja asfalta, d. o. o., Planina pri Sevnici
LERO LEŠNJAK varstvo pri delu d. o. o., Šentjernej

ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d. o. o.
ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring d. o. o., Hajdina

ZELKOM, d. o. o., Brežice

Občina Šentjernej se vsem sponzorjem iskreno zahvaljuje za njihov prispevek k uspešno izvedenim prireditvam ob občinskem prazniku. 
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Jernejevo 2022 je za nami. Na naslednjih straneh glasila si lahko ogledate 
in podoživite dogodke, ki so se odvijali v sklopu letošnjega praznovanja 

občinskega praznika Občine Šentjernej.
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ODPRTJE INVESTICIJE UREDITEV POKOPALIŠČA 
IN PARKIRIŠČA V GORENJEM GRADIŠČU

V četrtek, 25. avgusta, je na pokopa-
lišču v Gorenjem Gradišču potekalo 
slovesno odprtje investicije, ki je za-
jemala ureditev pokopališča in parki-
rišča ob cerkvi sv. Kozme in Damijana. 

Okrog starega pokopališča so v celoti odstra-
nili zid in zgradili nov armirano betonski zid. 
Tudi stari poškodovani vhodni portal je bil v 
celoti odstranjen, na istem mestu danes sto-
ji replika starega. Urejeno je odvodnjavanje 
cerkve, krožna pot okrog pokopališča ter par-
kirišča in vhod. Stari in novi del pokopališča 
sta tako spojena v funkcionalno celoto, sledijo 
pa še zunanje ureditve in zasaditve. Skupna 
vrednost investicije je 297.740,50 EUR.
Slavnostni govornik na odprtju investicije je 
bil, poleg župana Občine Šentjernej Jožeta 
Simončiča, ki je izrazil veliko zadovoljstvo, da 
so dela zaključena in lahko investicijo predajo 
namenu, tudi predsednik vaškega odbora in 
ljudski pesnik Jože Grgovič, ki se je za prispe-
vek k napredku pri pokopališču v Gorenjem 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
Gradišču zahvalil tudi sokrajanu, žal že po-
kojnemu, Jožetu Kalinu, in odkril spominsko 
ploščo.
Trak sta skupaj prerezala šentjernejski župan 
Jože Simončič in Jože Grgovič v imenu kra-
janov. Novo pridobitev je blagoslovil župnik 

g. Anton Trpin. Kulturni program ob otvoritvi 
so prispevali člani Pihalnega orkestra Obči-
ne Šentjernej ter mladi domači glasbeniki 
Gašper, Lucija in Neža Rangus, za pogostitev 
so poskrbeli člani TD Zvon iz Gradišča ter PGD 
Maharovec. 
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ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE HRASTJE–
DOLENJE MOKRO POLJE

V petek, 26. avgusta, je na odseku ceste 
Hrastje–Dolenje Mokro Polje potekalo 
slovesno odprtje. Zaključena je bila 
sanacija ceste na tem odseku, kjer 
je bilo izvedenih 560 m2 globinskih 

sanacij, vgrajenega je bilo 565 ton asfalta za 
izravnavo, položene 13.800 m2 zaporne plasti 
asfalta, izdelano je bilo 405 metrov asfaltnih 
muld, vgrajena sta dva nova cestna prepusta, 
izdelano 4500 metrov bankin, v novembru pa 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
bo izvedena še talna signalizacija. Vrednost in-
vesticije je 364.560,76 EUR. Na kratki slovesno-
sti ob odprtju je, skupaj s šentjernejskim župa-
nom, trak v imenu krajanov prerezal domačin 
Franc Penca. Novo pridobitev je blagoslovil žu-
pnik g. Anton Trpin. Kulturni program ob otvo-
ritvi so prispevali člani Društva vinogradnikov 
Šentjernej, za pogostitev pa so poskrbeli člani 
PGD Mokro Polje. Prijetno druženje se je nada-
ljevalo na dvorišču podjetja Kremen d. d., kjer 
je potekal Jernejev večer kulture v Dolenjem 
Mokrem Polju z Etno bando Poseben gušt in 
Gojmirom Lešnjakom Gojcem. 



12   |   S P O M I N I  N A  J E R N E J E V O  2 0 2 2

SLOVESNOST OB 100-LETNICI 
PGD OSTROG

O
tvoritveni dogodek praznovanja Jer-
nejevo 2022 je bila letos slovesnost 
ob 100-letnici PGD Ostrog, ki je po-
tekala v soboto, 13. avgusta 2022, v 
popoldanskem času in se zaključila v 

večernih urah z veselico.
Praznovanje 100-letnice se je pričelo z veliko 
gasilsko parado, ki sta jo s takti pospremila 
Pihalni orkester Občine Šentjernej in Pihal-
ni orkester Kostanjevica na Krki, sledila je 
slavnostna akademija z gosti: Francem Bra-
deškom iz GZ Slovenije, Alešem Medletom, 
predsednikom GZ Šentjernej ter poveljnikom 
GZ Šentjernej Jožetom Grubarjem, predstav-
nikom dolenjske regije GZ Slovenije, županom 
Občine Šentjernej Jožetom Simončičem, gosti 
iz pobratenega gasilskega društva DVD Sića s 
Hrvaške, gasilci iz PGD Prekopa, Kostanjevica 
na Krki in drugimi. 
Praznovanje okroglega jubileja je bila tudi 
priložnost za zahvalo vsem, ki podpirajo PGD 
Ostrog, od sponzorjev ter seveda vseh pred-
nikov društva. Zato so na slovesnosti podelili 
številne zahvale in priznanja, tudi za posebne 
zasluge pri obstoju in razvoju društva. 
Predsednik PGD Ostrog Aleš Črtalič je na krat-
ko orisal zgodovino nastajanja društva, ki je 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
prehodilo dolgo in zahtevno pot, a ves čas os-
talo zvesto načelom in vrednotam svojih pred-
hodnikov: biti solidaren in vedno pomagati 
ljudem v stiski in ob naravnih nesrečah. Župan 
Občine Šentjernej Jože Simončič, pa je v svo-
jem nagovoru čestital ob 100-letnici delovanja 
PGD Ostrog in se v imenu Občine Šentjernej 
ter v imenu vseh občanov in občank iskreno 
zahvalil za predano in odgovorno opravljanje 
zahtevnega in častnega poslanstva. Pouda-
ril je tudi, da ima gasilstvo v lokalnem okolju 
že od nekdaj dve pomembni funkciji: prva je 
vsekakor sodelovanje, povezovanje in združe-
vanje ljudi, druga pa je seveda vestno in odgo-
vorno ukrepanje v nepredvidljivih situacijah, 
opravljanje gasilske dejavnosti, skrb za požar-
no varnost in pripravljenost v vsakem trenut-
ku priskočiti na pomoč sočloveku v nesreči. 
Sledila je slovesna predaja gasilskega vozila 
GVM namenu, ki ga je Občina Šentjernej fi-
nancirala s 70 % od nabavne vrednosti oz. z 
28.000 evri iz občinskega proračuna. Župan 
je na prireditvi ključe vozila simbolno predal 
predsedniku društva Alešu Črtaliču in povelj-
niku Janezu Jordanu. Za blagoslov gasilskega 
vozila pa je poskrbel šentjernejski župnik An-
ton Trpin.
Slovesnost je glasbeno popestrila mlada pev-
ka Katja Bregar, sledila pa je še gasilska veseli-
ca z ansamblom Pogum. 
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16. JERNEJEV KOLESARSKI MARATON 
PRIVABIL VELIKO ŠTEVILO KOLESARJEV

V Šentjerneju je v okviru občinskega 
praznika Jernejevo 2022, na praznik 
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 
2022, že tradicionalno potekal 16. 
Jernejev kolesarski maraton. 

Maraton, ki je na sončno praznično jutro pred 
Kulturni center Primoža Trubarja privabil več 
kot 500 kolesarjev, je v sodelovanju s Kole-
sarskim klubom Adria Mobil pripravila Ob-
čina Šentjernej. Vse zbrane je pred štartom 
pozdravil podžupan Občine Šentjernej Jože 
Vrtačič. Za dobro vzdušje na prizorišču sta skr-
bela napovedovalec Marko Gorenc in masko-
ta občine, petelin Jernej, ki je letos tudi sedel 
na kolo in se skupaj z udeleženci maratona 
odpeljal del poti. Kolesarji so se letos lahko 

podali na traso malega maratona (31 km) ali 
na traso velikega maratona (53 km). Trasi sta 
potekali po celotni občini Šentjernej ter po so-
sednjih občinah: Kostanjevica na Krki, Krško, 
Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Od 
vseh prijavljenih kolesarjev je bilo več kot 100 
udeležencev mlajših od 15 let, med njimi je bil 
najmlajši 7-mesečni Jaka Judež, najstarejši 
udeleženec pa 79-letni Ciril Selak. Vsak kole-
sar, ki je poravnal štartnino, je prejel športno 
majico in malico v Restavraciji pri farovžu. 
Za pomoč pri organizaciji se Občina Šentjer-
nej zahvaljuje vsem sodelujočim na marato-
nu, tako soorganizatorju Kolesarskemu klubu 
Adria Mobil, kot tudi motoristom motoristič-
nega kluba, šoferjem spremljevalnih vozil, 
gasilcem redarjem, Policijski postaji Šentjer-
nej in Novo mesto, serviserju koles Robertu 
Bregarju, delavcem JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, 

  TANJA BRATE

    KATARINA LAN
zdravstvenim delavcem in Zdravstvenemu 
domu Novo mesto, članicam Društva kmetic 
Šentjernej in vaščanom Hrvaškega Broda za 
pripravo okrepčevalnic ob trasi maratona, ki 
so vsak s svojim delčkom kakovostno opra-
vljenega dela prispevali k odlični izvedbi ce-
lotnega kolesarskega dogodka. Obenem se 
občina zahvaljuje tudi številnim donatorjem: 
KK Adria Mobil, Kolesa Smole, Kobra Team d. 
o. o. in Zavarovalnica Sava, ki so prispevali na-
grade za žrebanje ob zaključku maratona. 
Jernejev rekreativni kolesarski maraton je bil 
tudi letos umeščen med maratone akcije Slo-
venija kolesari v sklopu Kolesarske zveze Slo-
venije, zato se je tudi letos maratona udeležilo 
veliko število kolesarjev iz sosednjih občin, 
Šentjernejčani pa so vnovič dokazali, da so 
zelo dobri kolesarji in da radi uživajo v narav-
nih lepotah svoje občine. 
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V Šentjerneju je v okviru občinskega 
praznika Jernejevo 2022, na praznik 
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 
2022, že tradicionalno potekal 16. 
Jernejev kolesarski maraton. Kolesar-

ji so se letos lahko podali na traso malega ma-
ratona (31 km) ali na traso velikega maratona 
(53 km). Za pomoč pri organizaciji maratona 
in pripravo okrepčevalnic ob poti se posebej 
zahvaljujemo članicam Društva kmetic Šen-
tjernej, ki so pripravile okrepčevalnico v Do-

lenjem Mokrem Polju in vaščanom Hrvaškega 
Broda za pripravo okrepčevalnice v svoji vas, 
kjer so pripravili bogato ponudbo jedače in 
pijače za udeležence maratona, v velikem šte-
vilu pa prišli pa so jih prišli spodbujati tudi ob 
progo. Janja Lokovšek je zapisala: »V naši mali, 
hkrati pa veliki srčni vasi, smo na pobudo naše-
ga Gašperja Bregarja ter na naše veselje, pos-
tavili kar dve stojnici za vse udeležence v Jer-
nejevem maratonu 2022. Sodelovali smo prav 
vsi vaščani, vsak je pustil svoj pečat ter delček 
sebe. Dame iz naše vasi smo pripravile razne 
sladke in slane dobrote, najmlajši kolesarji pa 

DOMAČINI PRIPRAVILI OKREPČEVALNICE
NA 16. JERNEJEVEM KOLESARSKEM MARATONU

USPEŠEN ZAGON KLOPOTCA NA TOLSTEM VRHU

    JANJA LOKOVŠEK so bili veseli tudi bonbonov, sladkega zdravega 
grozdja, ko so prispeli do naše stojnice. Gospod-
je z vasi pa so poskrbeli za dobro voljo. Naši ko-
lesarji so imeli možnost videti tudi tri traktorje 
starodobnike, ki jih imamo v vasi. Ker je bil lep 
vroč dan poleten dan, kot se za takšno priredi-
tev spodobi, smo s pomočjo JP EDŠ, d. o. o. Šen-
tjernej pripravili tudi vodo in sok ter okrepčilo 
za kolesarje. Res smo veseli, da smo bili lahko 
udeleženi na kolesarskem maratonu in s pono-
som predstavili našo vas Hrvaški Brod. Nismo 
največja vas, smo pa enotna, srčna in ponosna 
šentjernejska vas, polna delovnih ljudi.« 

V torek, 16. avgusta 2022, je na Tolstem 
Vrhu v sklopu praznovanja Jernejevo 
2022 potekala tradicionalna prire-
ditev "Rokovo – sv. maša, blagoslov 
vinogradov in zagon klopotca na 

Tolstem Vrhu" v organizaciji Mokropoljskega 
kluba mučenikov (MKM) in Župnije Šentjernej.
Župnik Anton Trpin je pred tem v podružnični 
cerkvici sv. Roka daroval sveto mašo, po maši 
pa so »mokropoljski mučeniki« v spremstvu 
muzikantov, ki so si nadeli ime Prijatelji Tol-
stega Vrha, prinesli klopotec in ga skupnimi 
močmi postavili pokonci.
Zbrane je nagovoril župan Občine Šentjernej 
Jože Simončič, ki je pohvalil lepo tradicijo 
vaščanov Tolstega Vrha, ki združuje in pove-
zuje občane ob Jernejevem. Predsednik MKM 
Franc Šinkovec – Korenina, ki je tudi zagnal 
klopotec, pa je v svojem nagovoru povedal 
nekaj o zgodovini klopotca ter o šegah in na-
vadah ob postavitvi klopotca. Vinograde in 
klopotec je blagoslovil šentjernejski župnik 
Anton Trpin in zaželel vinogradnikom dobro 

    TANJA BRATE letino. Številne vaščane in prijatelje Tolstega 
Vrha je navdušilo ubrano petje Šentjernej-
skega okteta in zabavnih muzikantov pod 
imenom Prijatelji Tolstega Vrha. Okusno po-

gostitev so ponovno pripravile članice Društva 
kmetic Šentjernej, ki s svojimi dobrotami ved-
no znova navdušijo, za vinsko kapljico pa so 
poskrbeli mučeniki. 
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FOTOGRAFSKA DELAVNICA NARAVA SKOZI OBJEKTIV

V sklopu Jernejevega 2022 smo TD 
Vrhpolje 17. avgusta 2022 organizirali 
fotografsko delavnico pod naslovom 
Narava skozi objektiv. Vodil jo je pri-
znani fotograf in urednik Borut Peter-

lin. Na delavnici smo se seznanili z osnovami 
analogne fotografije. Začeli smo s starinskim 
fotoaparatom, mehovko in nato nadaljevali v 
temnici.
Sprva nam je bil predstavljen fotopapir in za-
kaj ta potemni, če pade nanj svetloba. Nabrali 
smo različno oblikovane liste rastlin in jih po-
ložili na fotopapir. Po desetih minutah nam je 

  BETKA LUŠTEK

    TANJA JAKŠE GAZVODA
sonce izrisalo prve prave fotografije oziroma 
fotograme. Sledilo je fotografiranje s starin-
sko mehovko na fotopapir in takoj nato raz-
vijanje. Nastal je negativ, kjer je nebo črno in 
sence bele. Iz tega negativa so potem nastale 
prave fotografije, ki so nas popeljale v svet 
čarovnije fizike in kemije, ko iz "nič" nastane 
fotografija. 

AKTIVNE KMETICE NA 
PRIREDITVAH JERNEJEVO 2022

Z
a Društvo kmetic Šentjernej je bilo 
Jernejevo 2022 zelo pestro, saj smo 
sodelovale skoraj na vsakem dogodku. 
Začelo se je s pogostitvijo na kolesar-
skem maratonu, ki se ga je udeležilo 

tudi nekaj naših članic. Sledila je pogostitev 
ob postavitvi klopotca na Tolstem Vrhu in na 
odprtju zbirke majolk na Zlatem hribu. Na ob-
činski slavnostni seji smo ponosno zaploskale 
dolgoletni predsednici in zaslužni članici Mi-
haeli Blatnik, ki je prejela županovo priznanje. 
Uživale smo v povorki, kjer smo se predstavile 
v naši noši z ubranimi plesnimi koraki, dve čla-
nici celo z jerbasi na glavi. Najbolj pa smo bile 
vesele, ko smo lahko obiskovalce razvajale z 
našimi slastnimi dobrotami na odprti kuhinji 
in sejmu. Na obeh dogodkih je bila postavljena 
tudi razstava paradižnikov, ki je med obisko-
valci požela veliko zanimanja. Na odprti ku-
hinji je bilo na ogled postavljenih 72 različnih 
sort paradižnikov – cela mavrica od belih, ru-
menih, oranžnih, zelenih, pisanih, roza, rdečih, 
rjavih in črnih (antocian barv). Paradižnike so 
spremljale tudi vložnine naših kmetic, od raz-
ličnih solat in namazov s paradižniki do najbolj 
zanimive marmelade iz zelenega paradižnika. 

Izvedle smo tudi tekmovanje za največji para-
dižnik, ki je dosegel kar 1,075 kg in ga je prinesel 
šentjernejski petelin. Do razstave čez en teden 

  DANIJELA PAVLIČ

    KATARINA LAN

so nas prijazni občani in okoličani založili še z 
dodatnimi sortami, tako da smo jih na sejmu 
naštele kar 96! To navdušenje okoli nas je tudi 
spodbuda, da poskrbimo za ohranitev sort, za 
semensko banko in pomagamo širiti okusne 
in barvite paradižnike. Naj se ob tej priložnosti 
še javno zahvalim čisto vsem članicam, ki so 
kakorkoli sodelovale na dogodkih, še posebej 
pekaricam, saj skupaj zmoremo vse! 
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DOBRO OBISKAN VEČER ŠENTJERNEJSKIH PENIN

V četrtek, 18. avgusta 2022, je v sklopu 
praznovanja Jernejevo 2022 potekal 
že tradicionalni Večer šentjernejskih 
penin s Pihalnim orkestrom Občine 
Šentjernej in Prifarskimi muzikanti.

Pod velikim prireditvenim šotorom pred 
Kulturnim centrom Primoža Trubarja se je 
predstavilo šest domačih vinarjev, ki so točili 
svoje najboljše penine: Vinogradništvo Štem-
berger, Kartuzija Pleterje, Kmetija Karlov-
ček, Vinogradništvo Martinčič, Vina HUBA 
Martinčič in Zidanca Slovenec. Letos se je 
šentjernejskim peničarjem prvič pridružil tudi 

  TANJA BRATE

    KATARINA LAN & TANJA JAKŠE GAZVODA
gost iz tujine, in sicer Vina Kurtalj iz Plešivice 
na Hrvaškem, ki se ponaša z laskavim nazi-
vom najboljše hrvaške penine leta 2021. Za 
polne želodčke na večeru penin so poskrbeli 
lokalni mojstri kulinarike, in sicer chef Rober-
to in Klemen iz Dvorca Gregorčič ter Resta-
vracija pri farovžu, za sladke dobrote pa je 
poskrbela Jana Pucelj iz Gartl'ca.
Posebej pa smo bili veseli, da se je našemu 
povabilu odzvala in se udeležila večera penin 
tudi delegacija mesta Jastrebarsko, ki so ga 
zastopali predsednik mestnega sveta Leon Ba-
stašić, namestnica župana Nikolina Ribarić in 
predstavnica za stike z javnostmi Petra Aralica.
Vse zbrane je z glasbenim nastopom najprej 
pozdravila velika zasedba Pihalnega orke-

stra Občine Šentjernej pod taktirko Sandija 
Franka, ki je letos praznovala že 111 let obsto-
ja. Med pestrim glasbenim programom, ki so 
ga pripravili za občinstvo, so v svoj orkester 
uradno sprejeli deset mladih glasbenikov, ki 
so morali prestati krst in odgovoriti na nekaj 
vprašanj iz poznavanja pihalnega orkestra in 
njegovega delovanja. Po zabavnem vložku, ko 
je orkestru dirigirala kar maskota, petelin Jer-
nej, je sledila uradna otvoritev večera penin s 
skupinskim odpiranjem penin predstavnikov 
vseh sedmih peničarjev na odru.
Večer se je nadaljeval s pričetkom točenja 
penin in nastopom priznanega ansambla Pri-
farski muzikanti, ki so poln prireditveni šotor 
zabavali pozno v noč. 
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ODPRTJE ZBIRKE MAJOLK ZLATI HRIB

Z
akonca Majda in Andrej Golc sta v so-
boto, 20. avgusta 2022, v okviru prire-
ditve Jernejevo 2022 pripravila odprtje 
zanimive zbirke majolk Zlati hrib, ki se 
nahaja na Selah pri Šentjerneju, s či-

mer sta obogatila turistično ponudbo občine 
Šentjernej.
Zbirka majolk v zidanici družine Golc šteje 
preko 1.500 najrazličnejših majolk iz 33 držav 
sveta. Pisana zbirka, ki sta jo Golčeva postavila 
na ogled, je nastala v dobrih desetih letih in se 
bo najverjetneje še povečevala. Večino majolk 
sta prinesla domov z raznih izletov in popoto-
vanj, mnoge so podarjene, pa tudi kupljene 
na sejmih, tako da prav za vse ne vesta izvo-
ra. Majolke sta razporedila na police v dveh 
sobah: ena je posvečena slovenskim, druga 
majolkam iz sveta. Večina je iz Evrope, najti pa 
je tudi majolke iz Mehike.
Leta 2005 sta Golčeva dala delati prvo uni-
katno majolko, ki je bila preprosta, a lepa, 
danes pa zanje prav posebne majolke, po nji-
hovi zamisli, izdeluje domača lončarka Silvija 
Goršin iz Dolenjega Gradišča. Gre za majolke, 
ki so sestavljene iz šentjernejske majolke in 
šentjernejskega petelina. Ni jih mogoče kupiti, 
marsikdo pa jo dobi v dar.
Na odprtju zbirke majolk je zbrane nagovoril 

župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ki je 
povedal: »Vsakih takih pobud smo na občini ve-
seli. Ponosen sem na ta kraj in to hišo ter na to, 
kar se skriva v njej. Vesel sem, da v Šentjerneju 
lepo živimo in se razvijamo, a večkrat imam ob-
čutek, da pozabljamo, kdo smo in kaj je naše 
bistvo. Ozreti se moramo v našo dediščino – 
slovenski človek je bil delaven, skromen, znal je 
pametno razmišljati. In majolka je najprej pos-
tala uporabna, nato pa še lepa, kar je še danes – 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
v njej je veliko lepote, umetniškega navdiha, 
kulture in tradicije.«
Na slovesni otvoritvi, ki jo je povezoval Slavko 
Podboj, so ubrano zapeli pevci Šentjernejske-
ga okteta, za pogostitev pa so poskrbeli člani 
šentjernejskega vinogradniškega društva in 
članice Društva kmetic Šentjernej.

Zbirka majolk Zlati hrib bo pri Golčevih po do-
govoru na ogled manjšim skupinam. 

JERNEJEV ŽIV ŽAV Z DELAVNICAMI

N
a letošnjem Jernejevem so na svoj 
račun prišli tudi najmlajši. Čeprav je 
bilo v soboto, 20. avgusta 2022, po-
poldne sprva precej kislo vreme, so 
se nekaj pred četrto oblaki razkadili, 

otroci in njihovi starši pa so se v velikem šte-
vilu odzvali vabilu občine na živ žav. V prosto-
rih Kulturnega centra Primoža Trubarja so bile 
različne delavnice. Tako so lahko otroci risali, 

    TANJA JAKŠE GAZVODA barvali, se preizkusili v različnih miselnih igrah, 
se spuščali po majhnem toboganu, igrali celo 
namizni tenis in plesali. Z najmlajšimi je rajal 
tudi petelin Jernej, ki je otroke po dvournem 
druženju in igranju pospremil v veliko dvora-
no kulturnega centra, kjer so si lahko ogledali 
predstavo Mala morska deklica, v kateri sta na-
stopila Lucija Ćirovič in Boštjan Štorman. 
Otroci in njihovi starši so do zadnjega kotička 
napolnili veliko dvorano in v predstavi neiz-
merno uživali. 
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VELIKA JERNEJEVA 
POVORKA, 

NASTOPI PIHALNIH 
ORKESTROV 
IN JERNEJEV 

VEČER Z ALPSKIM 
KVINTETOM

V petek, 19. avgusta 2022, se je po ulicah Šentjerneja 
ponovno vila velika tradicionalna Jernejeva po-
vorka z več kot 800 udeleženci, na čelu s petelinom 
Jernejem. Letos je bila povorka, po dveh letih pre-
mora zaradi korone, še posebej slovesna in težko 

pričakovana.
V povorki so se ponosno predstavila skoraj vsa društva, ki 
delujejo tu, in teh res ni malo. Od gasilskih, vinogradniškega, 
lovskega, pa kulturnih in športnih, skavtov, planincev, konje-
nikov, do Vrtca Čebelica Šentjernej, mokropoljskih muče-
nikov, kmečkih žena in drugih. Manjkal ni niti voz Romov s 
Trdinove ceste iz Romskega zeliščarskega društva Romanco – 
Rman. Gradiški salamarji, ki letos premorejo najboljšo sa-
lamo v državi, so ponujali celo sendvičke s suhomesnatimi 
izdelki.
V zapravljivčkih so se skozi občinsko središče vozili župan 
občine Jože Simončič, pa letošnji častni občan pater dr. 
Silvo Šinkovec, nagrajenec Jani Selak ter drugi prejemni-
ki priznaj in spominskih plaket, gostje iz pobratene občine 
Svrljig iz Srbije, mnogi drugi gostje in župani sosednjih ob-
čin.
Že tradicionalno je povorko z balkona nekdanje Majzljeve 
gostilne duhovito spremljal in predstavljal podžupan Janez 
Selak.
Rdeča nit letošnje Jernejeve povorke je bilo godbeništvo v 
Šentjerneju. To ima dolgo tradicijo, saj je Pihalni orkester 
Občine Šentjernej, ki ga vodi Sandi Franko, lani praznoval že 
110 let delovanja. Gostitelji so v goste povabili kolege godbe-
nike, in sicer iz Trebnjega, Novega mesta, Vodic in Kamnika, 
ki so se povorki pridružili v družbi skupin mažoret iz Trebnje-
ga, Novega mesta in Kamnika. 
Večer se je nadaljeval z nastopom vseh pihalnih orkestrov 
in skupin mažoret tudi na cilju povorke, pod prireditvenim 
šotorom pri Kulturnem centru Primoža Trubarja ter zaba-
vo s svetovno znanim Alpskim kvintetom, na čelu z Otom 
Pestnerjem, ki je navdušil in na plesišče zvabil kar nekaj obi-
skovalcev. 

  TANJA BRATE

    KATARINA LAN
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N
TK Šentjernej, ki je letos junija praznoval drugo obletnico delo-
vanja, je v soboto, 20. avgusta, ob 9. uri v dvorani Kobra Team v 
Šentjerneju pripravil 15. JERNEJEV TURNIR v namiznem tenisu, 
ki se ga je udeležilo le 26 igralk in igralcev. Prvenstvo je bilo okr-
njeno, saj je manjkalo nekaj otrok in članov, ki se zaradi počitnic 

in dopustov žal ni udeležilo občinskega turnirja. 
Najprej so se pomerili mlajši kadeti. V skupino s petimi igralci smo združili 
tri deklice in dva fanta. Najmlajši so prikazali všečno in borbeno igro, od 
zadnjega tekmovanja pa je viden napredek. Za otroke je bilo to sploh prvo 
občinsko prvenstvo, saj vadijo šele od lanskega oktobra. Tudi člani so se  
dobro odrezali in s kakovostno igro navdušili gledalce, nekaterih točk pa 
se ne bi sramovali niti vrhunski igralci. 
Prvi občinski prvak pri mlajših kadetih je s tremi zmagami in enim pora-
zom postal Nejc Koželj, drugo mesto je z enakim številom zmag osvojila 
Brina Glavan, tretje mesto pa sta si razdelili Angela Jakše in Karin Vivodi-
nac Blažič, peti pa je bil šele 7-letni Maks Prhne.
Tudi pri kadetih je tekmovalo le pet igralcev. Prvi občinski prvak Luka Be-
vec je ugnal vse svoje nasprotnike, drugo mesto pa si je s tremi zmagami 
priboril Nik Bojc. Drugi trije kadeti so se vsak z eno zmago in tremi porazi 
uvrstili: na 3. mesto Martin Grubar, četrti je bil Gašper Glavan, peti pa Anže 
Vodopivc. Vrstni red je tako odločil medsebojni količnik osvojenih nizov. 
Po tekmovanju mladih, so se pomerili članice in člani. 
V konkurenci žensk so sodelovale tri igralke. Občinska prvakinja je posta-
la Alenka Brežnjak, ki je premagala svoji tekmici obakrat s 3:2, 2. mesto je 
osvojila Sandra Prhne, tretje pa Ema Škrbec. 
Trinajst članov je nastopilo v štirih skupinah, prva dva iz vsake pa sta na-
daljevala tekmovanje na izpadanje. Večkratni zmagovalec turnirja Dar-
ko Jakobčič, je bil tudi tokrat najboljši in zasluženo postal prvak občine. 
Drugo mesto je osvojil Dušan Pezelj, tretje pa sta si razdelila Andrej Kuhar 
Kuki in Aleš Simončič. Drago Blažič, Sebastijan Brežnjak, Miha Klemenčič 

  DUŠAN PEZELJ

    UROŠ GLAVAN & MARJAN KOVAČIČ

OBČINSKO PRVENSTVO 
V NAMIZNEM TENISU 

JERNEJEVO 2022

Poziranje najmlajših s pokaliNasmejana dekleta

Kadeti s pokali 
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in Boštjan Bele so si delili 5. do 8. mesto, Samo 
Bratkovič, Slavko Recelj, Uroš Glavan, Jože Gru-
bar in Darko Brišar pa so se razvrstili od 9. do 
13. mesta. Vsi najboljši so prejeli lepe pokale, ki 
jih je najboljšim podeljeval član Upravnega od-
bora NTK Krka neutrudni Marjan Kovačič Marč. 
Pokale je tudi tokrat prispeval Jani Bregar, za 
kar mu gre iskrena hvala. Člani NTK Šentjernej 
se zahvaljujemo tudi lastniku podjetja Kobra 
Team Branku Kovačiču za gostoljubje v njihovi 
dvorani. Po obveznem fotografiranju smo se 
poslovili z: se vidimo na božično-novoletnem 
turnirju. Po končanem turnirju je nekaj članov 
kluba: Luka Bevec, Nik Bojc, Gašper Glavan in 
Anže Vodopivc predstavilo namizni tenis na 
prireditvi otroški živ žav v šentjernejskem Kul-
turnem centru Primoža Trubarja. Na majhni 
mizici so se tako zvrstili najmlajši in se nav-
dušeno preizkusili v tej lepi in ne nevarni igri. 
Po nekaterih izjavah staršev otrok smo živ žav 
popestrili tudi s pomočjo našega kluba, nekaj 
otrok pa lahko posledično pričakujemo sep-
tembra za vpis v šolo namiznega tenisa v NTK 
Šentjernej. 

Tekme najmlajših  
Fanta prvič v življenju za
namiznoteniško mizico  

Najboljši članiNajbolj goreč navijač mamice Alenke je bil Miha    

JERNEJEV TURNIR 2022

NA NOGOMETNEM
TURNIRJU V ŠENTJERNEJU 
TUDI DVA PRVOLIGAŠA
V nedeljo, 28. 8. 2022, je ob občinskem prazni-
ku NK Šentjernej, ob pomoči sponzorjev KRKA 
d. d., NLB Skupina in Caviar Biosistem d. o. o., 
organiziral nogometni turnir za mlajše dečke v 
kategorijah U-12 in U-10.
Kljub kratkotrajni plohi, ki je na kratko zmoti-
la potek turnirja, smo lahko zadovoljni in po-
nosni na izvedbo turnirja, ki se ga je udeležilo 
6 ekip. Poleg domačinov so na turnirju sode-
lovali tudi NK Radeče, NK Brežice, NK Posavje 
Krško ter ekipi dveh slovenskih prvoligašev NK 
Celje in NŠ Mura. Čez cel dan smo bili priča zelo 
zanimivim tekmam, kjer ni manjkalo čudovitih 
potez ter lepih golov, preigravanj, duelov in ne-
malokrat zanimivih končnic tekem. 
Skoraj vse tekme so bile zelo izenačene, zma-
govalci pa odločeni v zelo napetih končnicah 
tekem. Pred navijači, ki so bili v glavnem starši 

otrok, so se naslovov v obeh kategorijah vese-
lili v NK Celje, ki so resnično pokazali najbolj 
kakovosten nogomet, čeprav tudi ostale ekipe 
niso veliko zaostajale. V polfinalnih tekmah sta 
oba finalista zmagala z 1:0, tako da je končni 
vrstni red izgledal takole. Zmagovalci so bili 
nogometaši NK Celje, ki so v finalu premagali 
vrstnike iz NK Posavje Krško z rezultatom 2:1. 
V tekmi za tretje mesto sta se pomerili ekipi NK 
Brežice in domačini NK Šentjernej. Po izteku 
igralnega časa je bil rezultat neodločen 1:1. Po 
streljanju kazenskih strelov pa so se končne-
ga 3. mesta razveselili domačini. V tekmi za 5. 
mesto je NŠ Mura premagala ekipo NK Radeče.
Tudi v kategoriji U-10 so se zmage veselili no-
gometaši NK Celje. Drugo mesto so zasedli vr-
stniki iz NŠ Mura, tretji so bili zopet domačini 
NK Šentjernej, četrti so bili nogometaši NK Po-
savje Krško pred NK Radeče.
V obeh kategorijah sta naziva za najboljšega 
igralca dobila Benjamin Plavsteiner (NK Celje) 
ter vratar Tian Štrakl iz NŠ Mura pri U-10, ter 
igralec Dušan Bašič (NK Celje) in vratar Tevž 
Ploj (NK Posavje Krško) v kategoriji U-12.
Vse tekme je sodil priznani mednarodni sodnik 
Siniša Janjič.
Pokale najboljšim sta podelila župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič in predsednik NK 
Šentjernej Tomaž Strgar.
Želimo si, da bi v našem kraju v prihodnje še 
večkrat spremljali takšne prireditve, kot je bil 
ta nogometni turnir. Mogoče v prihodnosti v 
boljših pogojih, kot jih trenutno imajo mladi 
nogometaši v Šentjerneju. 

  NK ŠENTJERNEJ

    EMIL TURK
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JERNEJEVA KUHINJA NA PROSTEM, FESTIVAL 
ŠENTJERNEJSKIH VIN TER VEČERNI KONCERT GALA 

IN SEVERE GJURIN TER GUŠTIJA IN NOMADOV

V soboto, 20. avgusta 2022, je bilo veli-
ko športnega, kulturnega in družab-
nega dogajanja. Po živahnem doga-
janju, ki je bilo namenjeno družinam 
in predvsem otrokom, je v popoldan-

skem času v velikem prireditvenem šotoru 
odprla vrata Jernejeva kuhinja na prostem, 

  TANJA BRATE

    KATARINA LAN & TANJA JAKŠE GAZVODA
kjer so se predstavili lokalni mojstri kulinarike 
iz Oštarije Debeluh, Gostilne Kunst, Gostilne 
Luzar in Restavracije pri farovžu. Zadišalo je 
po okusnih jedeh, ki so jih kuharski mojstri 
sproti pripravljali na stojnicah, v kozarcih pa 
se je zaiskrila tudi žlahtna kapljica, saj se je na 
festivalu šentjernejskih vin z bogato ponud-
bo predstavilo veliko število domačih pridelo-
valcev vin: Klet Štemberger, Kartuzija Pleterje, 
Kmetija Karlovček, Vinogradništvo Martinčič, 

Vina HUBA Martinčič ter Klet Gros in Kmetija 
Gorenc. Za popestritev so poskrbele članice 
Društva kmetic Šentjernej, ki so na ogled pos-
tavile pisano razstavo paradižnikov in para-
dižnikovih jedi.
V večernem času je zbrane navdušil glas Gala 
in Severe Gjurin, za sladico pa smo okušali 
kombinacijo Guštija in lokalnih glasbenikov 
z vseh vetrov, združenih pod imenom Noma-
di. 
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V NEDELJO 
NAVDUŠILI 
JOKER OUT

V nedeljo, 21. avgusta 2022, se je z 
vrhuncem glasbenega doživetja za 
mlade, koncertom glasbene skupine 
Joker Out, zaključil prvi teden letoš-
njega praznovanja Jernejevo 2022. 

Za sveže burgerje in hladno pivo na dogodku 
je poskrbela uigrana ekipa Pihalnega orke-
stra Občine Šentjernej, ki je tokrat namesto 
inštrumentov, enako vešče vihtela kuhinj-

  TANJA BRATE

    KATARINA LAN & TANJA JAKŠE GAZVODA
ske pripomočke. V sklopu nedeljskega do-
gajanja je bilo poskrbljeno tudi za ljubitelje 
vročih latino ritmov, ki so se ob glasbenem 
izboru DJ Gašperja lahko zavrtel na delav-
nici salse, ki jo je pripravilo Plesno društvo 
SalSon. Za ušesa polna dobre glasbe in nav-
dušenje mladih, ki so napolnili prireditveni 
šotor, pa so poskrbele mlade glasbene sku-
pine, ki so nastopile na večernem koncertu 
v sklopu Jernejeve (sub)kulture: trebanjski 
Plateau, domači Ember in zvezde večera, 
Joker Out. 
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POHOD ZA DEDKE IN BABICE

K
ot že veliko let smo tudi letos, v torek, 
23. avgusta, v sklopu Jernejevega v 
Društvu upokojencev Šentjernej – sek-
cija »HOJA« izvedli v pohod za dedke, 
babice, vnuke, vnukinje. Prvotno je bilo 

predvideno, da pohod izvedemo iz Javorovice 
na Špilerjevo špico, vendar smo zaradi slabega 
vremena pomislili na varnost udeležencev in 
ga izvedli po nižinskem delu Šentjernejske do-
line. Ob 8. uri smo se zbrali na dvorišču društva 
upokojencev. Pohodnike sta nagovorila župan 

    JOŽICA KODELIČ Jože Simončič ter predsednik DU Marjan Brat-
kovič. Nato je vodja pohoda podala navodila 
glede varnosti in trase pohoda. Kljub temu, da 
nas je kar pol poti spremljal dež, našega raz-
položenja ni pokvaril. Pot nas je vodila mimo 
hipodroma, do Golobinjka, Sel, na Vrbovce, 
kjer smo imeli pri Majzelnovi zidanici krajši po-
stanek za malico, pa tudi počitek nam je dobro 
del. Še najbolj veseli pa smo bili, da je prene-
halo deževati. Pot smo nadaljevali mimo Stare 
vasi, čez Sejmišče in nazaj na izhodiščno točko. 
Tu smo si vzeli čas za druženje ob kavici ter se 
posladkali z dobrotami, ki smo jih pripravile 

članice sekcije »HOJA«. Pa tudi naši vnuki so 
bili veseli druženja s prijatelji, saj se so še kako 
zabavali ob svojih igrah. Pohoda se je udeležilo 
13 otrok in 25 odraslih, skupaj smo prehodili 8 
km. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTJERNEJ NA JERNEJEVEM

24. 8. 2022 – BALINANJE 
MOŠKI IN ŽENSKE
V okviru občinskega praznika Jernejevo je bil v 
sredo, 24. 8. 2022, turnir v balinanju za moške 
in ženske. Sodelovalo je 6 moških in 5 ženskih 
ekip iz Dolenjske in Bele krajine. Pri moških je 
ekipa Šentjerneja 1 osvojila 2. mesto, prav tako 
pa je tudi ženska ekipa osvojila 2. mesto. Po-
samično je Meta Grabnar prejela nagrado za 
bližanje.

24. 8. 2022 – PIKADO MOŠKI
Sodelovalo je osem ekip. DU Šentjernej so za-
stopale tri ekipe, po eno ekipa so imeli DU Se-
mič, DU Gaberje, DU Mali Slatnik, DU Škocjan 
in DU Otočec.
1. ekipa DU Šentjernej se je z osvojenimi 3184 

točkami uvrstila na 1. mesto.
2. ekipa DU Šentjernej se je z osvojenimi 2596 

točkami uvrstila na 4. mesto.
3. ekipa DU Šentjernej se je z osvojenimi 2329 

točkami uvrstila na 8. mesto.
Posamezno so bili iz šentjernejskih ekip naj-
boljši: Milan Jakše se je z osvojenimi 910 toč-
kami uvrstil na 1. mesto, Slavko Frančič se je z 
osvojenimi 900 točkami uvrstil na 2. mesto in 
Jože Župan se je z osvojenimi 792 točkami uvr-
stil na 3. mesto.

24. 8. 2022 – PIKADO ŽENSKE
Sodelovalo je sedem ekip. DU Šentjernej sta 
zastopali dve ekipi, DU Semič, DU Gaberje, DU 
Škocjan, DU Otočec in DU Mali Slatnik pa po 
ena ekipa.
1. ekipa DU Šentjernej je z 2471 točkami zased-

la 1. mesto.
2. ekipa DU Šentjernej je z osvojenimi 2292 

točkami zasedla 6. mesto.
Posamezno pa so bile Šentjernejčanke: Marin-
ka Pavlič se je z osvojenimi 719 točkami uvrsti-

    DU ŠENTJERNEJ

la na 1. mesto, Tatjana Kuhar se je z osvojeni-
mi 694 točkami uvrstila na 2. mesto in Jožica 
Frančič se je z osvojenimi 653 točkami uvrstila 
na 3. mesto.
Pred začetkom tekmovanja so vse prisotne 
nagovorili športni referent Slavko Frančič, 
predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič 
in župan Občine Šentjernej Jože Simončič. 

Vsi so nam zaželeli prijetno druženje in veliko 
športne sreče. Vodja in sodnik pikaderjev je bil 
Marko Borsan, ki je izvrstno opravil svojo na-
logo. Iskrena zahvala gre tudi Janiju Bregar za 
sponzorstvo medalj. Hvala pa tudi Restavraciji 
pri farovžu za dobro pogostitev. Še posebno pa 
se zahvaljujemo Avtoservisu Vovk za nove ma-
jice. Iskrena hvala.
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26. 8. 2022 – KEGLJANJE S 
KROGLO NA VRVICI
V okviru občinskega praznika Jernejevo je bil 
v petek, 26. 8. 2022, turnir v kegljanju s krog-
lo na vrvici za moške in ženske. Sodelovale so 
ekipe DU Šentjernej, DU Škocjan in DU Otočec. 
Pri moških je zmagala ekipa Šentjerneja, posa-
mezno pa je Jože Smrekar osvojil 1. mesto. Pri 
ženskah je ekipa Šentjerneja osvojila 3. mes-
to, posamezno pa je Tatjana Kuhar osvojila 2. 
mesto. 

ODPRTJE ARHEOLOŠKE 
RAZSTAVE »GORJANCI MED 

RIMOM IN BIZANCEM«

N
a Jernejevo, v sredo, 24. avgusta 
2022, je bilo v avli Kulturnega centra 
Primoža Trubarja slovesno odprtje 
arheološke razstave "Gorjanci med 
Rimom in Bizancem".

Arheološka razstava v Šentjerneju prikazuje 
intenzivno življenje v petih utrjenih višinskih 
naseljih na pobočjih Gorjancev nad vasjo Mi-
hovo, kamor so se ob zatonu rimskega cesar-
stva in začetkih preseljevanja narodov, pred 
selečimi ljudstvi, ki so po rečnih dolinah pro-
dirali proti Rimu, zatekli romanizirani sta-
roselci, ki so do tedaj živeli na rodovitnem 
Šentjernejskem polju. Arheološke najdbe 
pripovedujejo o živinoreji, ki je nadomestila 
poljedelstvo, o spretni obrtniški proizvodnji, 
o železarstvu, kovaštvu, pa tudi o vlivanju 
barvnih kovin. Množica različnega orožja, 

deli oklepov in izjemen pozlačen in okrašen 
del čelade, pa opozarja na prisotnost visokih 
oficirjev. Med najpomembnejšimi najdenimi 
predmeti sta dva svinčena pečata s cesar-
skega dvora v Bizancu. V utrjenih naseljih na 
Gorjancih so bile zgrajene tudi zgodnje kr-
ščanske cerkve, med drobnimi arheološkimi 
najdbami pa številni predmeti, nakazujejo 
najširšo pripadnost prebivalstva krščanstvu.
Odprtje je pospremil kratek kulturni pro-
gram ter nagovor župana Občine Šentjernej, 
Jožeta Simončiča in direktorice Dolenjske-
ga muzeja, Jasne Dokl Osolnik. Arheološko 
razstavo je predstavil njen avtor, dr. Borut 
Križ, kustos arheolog Dolenjskega muzeja in 
vodja arheoloških izkopavanj, ki je na slav-
nostni seji ob občinskem prazniku letos pre-
jel županovo priznanje prav za arheološko 
raziskovanje, zbiranje gradiva in pripravo 
arheološke razstave »Gorjanci med Rimom 
in Bizancem«. 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA

PESTER 
JERNEJEV VEČER 

KULTURE V 
CEROVEM LOGU 
IN DOLENJEM 

MOKREM POLJU

V petek, 26. avgusta 2022, smo v sklo-
pu prireditve Jernejevo 2022 preživeli 
prekrasen Jernejev večer kulture v 
Cerovem Logu in Dolenjem Mokrem 
Polju. Gre za že preverjen koncept, 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
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ko dve umetniški zasedbi nastopata na dveh 
lokacijah v istem terminu, ob polčasu pa se za-
menjata. Tokrat sta navdušila Gojmir Lešnjak 
Gojc z izseki iz gledališko glasbene komedije 
Moj živòt je ROKnROL!, ki ga je dopolnjeval pi-
anist Miran Juvan, s komičnimi vložki pa »mo-
til« Jaša Jamnik ter Etno banda Poseben gušt, 
ki prihaja iz okolice Novega mesta in izvaja 
izključno glasbo Iztoka Mlakarja. Obe zasedbi 
sta navdušili številne obiskovalce – Gojc z dob-
ro mero smeha in samoironije, Etno banda pa 
z izjemno interpretacijo Mlakarjevih pesmi, ki 
so navdušile tudi samega avtorja. Na obeh do-
godkih sta za pogostitev in kulturni program 
med polčasom poskrbeli domači gasilci, torej 
PGD Cerov Log in PGD Mokro Polje. 

JERNEJEV SEJEM IN KUHANJE ŽUPANOVEGA GOLAŽA

Ž
ivahno sejemsko dogajanje je tudi zad-
njo nedeljo avgusta že tradicionalno 
privabilo veliko število obiskovalcev, 
ki so nakupovali med stojnicami ali se 
le družili ob jedači in pijači. Ponudba 

je bila res pestra: razstavljali so traktorje in 
priključke, Rdeči križ je izvajal meritve krvne-

ga tlaka, kuhal se je županov golaž s pomočjo 
Šentjernejske konjenice, svoje mavrične para-
dižnike so na ogled postavile članice Društva 
kmetic Šentjernej, za glasbeno popestritev in 
prijetno vzdušje pa je poskrbel tudi Pihalni or-
kester Občine Šentjernej ... 
Za okusen golaž sta letos po nekajletnem 
premoru poskrbeli dve številčni ekipi: ekipa 
županov dolenjskih občin, kjer so poleg šen-
tjernejskega Jožeta Simončiča, spretno vih-

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
teli kuhalnice še trebanjski župan, šmarješki, 
kostanjeviški, novomeški podžupan ter na dru-
gi strani močna ekipa šentjernejskih gospodar-
stvenikov, ki so zelo podjetni, kar se je izkazalo 
tudi pri kuhanju golaža. Roko nad kuhanjem je 
kljub vsemu držal kuharski mojster Peter Ko-
tar. Kljub tekmovalnemu duhu obeh ekip oce-
njevanja golažev ni bilo, saj je bilo v ospredju 
prijetno druženje in klepet. So pa obiskovalci 
povedali, da sta bila oba golaža zelo okusna. 
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21. ATLETSKI MITING »JERNEJEVO 2022«

A
tletski mitingi imajo v Šentjerneju 
dolgo in uspešno tradicijo. Že 21. 
atletski miting »Jernejevo 2022« je 
letos potekal v soboto, 27. avgusta 
2022. V sklopu občinskega praznika 

Jernejevo je 300-metrski stadion gostil preko 
170 atletov iz Slovenije in bližnjih držav. Po 
daljšem poletnem premoru, je bil miting res-
nično nekaj posebnega v smislu sproščenosti 

in druženja, pa seveda tudi odlične organiza-
cije in tekmovanja.
Po uvodnem pozdravu predsednika kluba 
Jožeta Vrtačiča, so se tekmovalci v katego-
rijah pionirke in pionirji U10, U12, U14, U16, 
mladinke in mladinci ter članice in člani po-
merili v naslednjih disciplinah: tek na 60, 100, 
300 in 600 metrov, skok v daljino in vortex.
Naši tekmovalci AK Šentjernej so nas tudi 
tokrat razveselili z dobrimi rezultati, na kar 
smo izjemno ponosni, dosegli pa so tudi kar 
nekaj osebnih rekordov. Podeljenih je bilo 

  JOŽE VRTAČIČ

    TANJA JAKŠE GAZVODA
skupno 42 kompletov medalj. Dan je bil poln 
športnega veselja, športnih uspehov pa tudi 
druženja in tkanja prijateljskih vezi.
Organizator Atletski klub Šentjernej se zah-
valjuje vsem tekmovalcem za trud in do-
sežene rezultate ter mentorjem, ki so jih 
pripravljali na tekmovanje, pa tudi vsem 
sodelujočim, ki so pomagali pri izvedbi do-
godka, predvsem sodnikom, redarjem, reše-
valni ekipi prve pomoči, povezovalcu Alešu 
Tomiču, ozvočevalcu ter vsem ostalim de-
lavcem. 
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OBISK PREDSTAVNIKOV POBRATENE OBČINE SVRLJIG IZ SRBIJE

V okviru praznovanja Jernejevo 2022 
nas je tudi letos obiskala delegacija 
iz pobratene občine Svrljig iz Srbije. 
V znak dobrega in prijateljskega so-
delovanja občini letno gostita druga 

drugo, po obisku podžupana Janeza Selaka v 
Svrljigu v začetku avgusta, je bil tokrat na vrsti 
Šentjernej. Iz pobratene občine sta se vabilu 
odzvala gospod Milija Miletić, poslanec na-
rodne skupščine iz Svrljiga in dr. Dejan Antić, 

    TANJA BRATE direktor zdravstvenega doma Svrljig. Udele-
žila sta se četrtkovega večera šentjernejskih 
penin, naslednji dan pa je gospod Miletić vse 
zbrane nagovoril še na slavnostni seji občin-
skega sveta v Kulturnem centru Primoža Tru-
barja. Po seji sta se predstavnika občine Svrljig 
na kočiji zapeljala tudi v Jernejevi povorki. V 
času obiska sta se gospoda Miletić in Antić 
udeležila tudi srečanja z občinsko upravo, kjer 
so si izmenjali uradna darila, kasneje pa so 
skupaj obiskali še nekatere ustanove in zna-
menitosti v občini. 

JERNEJEVE DIRKE PRINESLE
DVE ZMAGI DOMAČINOV

V nedeljo, 28. avgusta, je Klub za konjski 
šport Šentjernej organiziral drugi le-
tošnji tekmovalni dan na hipodromu 
v Šentjerneju. V letošnji sezoni je bil 
koledar dirk na Kasaški zvezi Sloveni-

je oblikovan tako, da so se tradicionalne Jer-
nejeve dirke znašle med dvema pomembnima 
dirkama – derbijem v Ljutomeru in državnim 
prvenstvom triletnikov v Ljubljani. Posledično 
je v dirke na šentjernejskem ovalu bilo prija-
vljeno manj konj kasačev, a organizatorjem 
je vendarle uspelo izpeljati štiri zelo zanimive 
točke sporeda. Program dirk so popestrili otro-
ci v dirki ponijev ter člani in članice Šentjernej-
ske konjenice s tekmovanjem za šentjernejski 
venček.
V prvi točki sporeda je na stezi 1680 metrov 
zmagala petletna kobila Megy na vajetih na-
šega najstarejšega voznika Iva Dovžana iz KK 
Komenda, ki krepko v devetem desetletju 
življenja še aktivno tekmuje in zmaguje na slo-
venskih hipodromih. Štiriletna Calais iz hleva 
Jožeta Antončiča je zasedla četrto mesto. 

Druga dirka je že prinesla prvi vrhunec dneva 
– spominsko dirko Janeza Košaka iz Hrvaške-
ga Broda. Zmaga je po zaslugi izvrstnega Paco 
Rui-ja na vajetih Tomaža Novaka ostala doma. 
Z izvrstnim časom 1.18,9 sta dosegla četrto 
zmago v četrtem nastopu letos ter vložila kan-
didaturo za konja leta KK Šentjernej. Na četrto 
in peto mesto sta se uvrstila še dva domačina – 
Denit in Uroš Bratkovič ter Pierre in Lana Zri-
njanin. 
V tretji točki so se domačini že 29. leto zapored 
poklonili spominu na Jurija Levičnika, pobu-
dnika gradnje šentjernejskega hipodroma. 
Domačin Andrej Simončič in odlična Bershka 
MMS nista pustila dvoma tekmecem ter sta su-
vereno slavila že peto letošnjo zmago. 
Četrta zmaga dneva je ponovno romala v KK 
Komenda. Tokrat sta si je po razburljivi dirki v 
močnem zaključku zagotovila Ulfast in Milan 
Žan. 
Za konec prelepega tekmovalnega dne so 
zbrano množico navdušili še konjeniki v tek-
movanju za šentjernejski venček (po zgledu na 
alko). 13 jahačev in jahačic se je v dveh tekih 
trudilo zadeti sredino obročka. Na koncu je 
največ spretnosti in znanja pokazal Matic Gre-
gorič ter prepričljivo slavil zmago. 

  LANA ZRINJANIN

    ANJA IN BLAŽ JARC, BOJAN DUH &
            BRIGITA ČOŽ REBSELJ

Andrej Simončič in Bershka MMS

Matic Gregorič in Bea

Tomaž Novak in Paco Rui

Zmagovalca spominske dirke Janeza Košaka HB
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ŠENTJERNEJSKI OKTET –
60 LET AKTIVNEGA DELOVANJA

Š
entjernejski oktet je bil ustanovljen 
20. oktobra 1962, za dan republike 
(29. novembra) pa so že imeli prvi na-
stop. Poslanstvo okteta, da širi doma-
čo pristno ljudsko glasbo, se je skozi 

60 let delovanja stalno utrjevalo, kljub temu, 
da so pevci svoj repertoar širili z avtorsko 
glasbo – popevkami, nabožnimi in dalmatin-
skimi napevi. 
V 60-ih letih delovanja so oktet vodili izkušeni 
pevovodje, ki so vsak po svoje oktet dvigovali 
na poti uspeha in kvalitete. Prvi je Šentjernej-
ski oktet vodil Valter Mlekuž, nato Albert Zu-
panc, za njim Ernest Jazbec, nato 11 let Janko 
Avsenak in kar 21 let Milan Pavlič. Oktet že od 
leta 2009 vodi Andrej Resnik, ki ima poseben 
pristop k vodenju, s svojo osebnostno vedri-
no pa je pomemben element združevanja, 
petja in dvigovanja kvalitete.
Danes v oktetu pojejo: Franc Hudoklin, Jernej 
Martinčič, Tomaž Hosta, Darinko Makovec, 
Srečko Šuštaršič, Albin Jordan, Stane Švalj 
in Jože Jamnik, ki je odličen basist in predse-
dnik Društva Šentjernejski oktet.
Skozi 60 let aktivnega delovanja se je v okte-
tu zvrstilo kar nekaj pevcev. Vsak od njih je 
prispeval lep kamenček v mozaiku glasbene 
podobe okteta, zato je prav, da slehernega od 
njih imenujemo: Valter Mlekuš, Franc Bambič, 
Alojz Bambič, Tone Makovec, Vili Petelin, Leo-
pold Švalj, Tone Šuštaršič, Anton Kirn, Albert 
Zupanc, Stane Rešetič, Martin Šuštaršič, Tone 

Kovačič, Janez Kovačič, Janez Kuhelj, Tone 
Makovec, Tomaž Prašnikar, Jože Simončič, 
Alojz Simončič, Andrej Kovačič, Marjan Straj-
nar, Tone Grabnar, Franc Pelko, Filip Mikuž, 
Aleš Novak, Boris Pavlin, Simon Blatnik, Aleš 
Cvelbar, Matej Črnila, David Zalokar in Simon 
Lahne.
Poleg tega, da so člani okteta dobri pevci, jih 
odlikujejo tudi dobri prijateljski odnosi. Čas, 

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    EMIL TURK 

ki ga pevci prebijejo skupaj na vajah in nasto-
pih, med njimi spleta posebne vezi. Pevci si 
med seboj pomagajo, družijo se tudi v pros-
tem času, organizirajo pohode, izlete in de-
lovne akcije. Ob vsem tem jih spodbujajo in 
spremljajo njihove boljše polovice. 
Svojo 60 letnico je Šentjernejski oktet prazno-
val v soboto, 27. avgusta 2022, s slavnostnim 
koncertom v Kulturnem centru Primoža Tru-
barja. Predstavili so se s tremi sklopi pesmi, 
zapeli ob kitari in klavirski spremljavi svoje-
ga umetniškega vodje. Ob 60-letnici je Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti pevcu Jerne-
ju Martinčiču podelil zlato Gallusovo značko, 
oktetu pa jubilejno priznanje. Kot gostje so na 
koncertu nastopili člani prijateljskega Okteta 
Zavodnje iz Šoštanja ter domačinka – pevka 
Katja Bregar.
Na prijetnem koncertu je župan Jože Simon-
čič slavljence in zbrane nagovoril, jubilantom 
čestital in se jim zahvalil, da bogatijo kulturni 
utrip Šentjernejske doline. Ob tej priliki pa je 
župan vse zbrane tudi presenetil – v sodelo-
vanju z RTV Slovenija in Televizijo Vaš kanal 
je z desetminutnim filmom z zgodovinskimi 
posnetki orisal delovanja okteta od začetka 
do danes.

Šentjernejski oktet je ambasador kraja in ob-
čine, zato jim želimo še veliko uspešnih nasto-
pov doma in širom po Sloveniji. 
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SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

ČASTNI OBČAN POSTAL DR. SILVO ŠINKOVEC

O
srednji dogodek letošnjega prazno-
vanja občinskega praznika Jernejevo 
2022 je bila slavnostna seja občin-
skega sveta, ki je v petek, 19. avgu-
sta 2022, potekala v veliki dvorani 

Kulturnega centra Primoža Trubarja. Občin-
ski praznik je priložnost za zahvalo vsem, ki 
so s svojim delovanjem prispevali k uspehu in 
razvoju občine.
Župan Občine Šentjernej Jože Simončič je 
v uvodnem nagovoru poudaril, da je prazno-
vanje občinskega praznika Jernejevo čas, ko 
se skupaj veselimo napredka in uspehov, ko 
se drug drugemu zahvalimo za sodelovanje 
in prijateljstvo ter si vzamemo nekaj več časa 
za druženje in sočloveka. Povedal je še, da 
so Šentjernejčani ponosni, da živijo v lepem 
kraju z bogato dediščino, ter z iznajdljivimi in 
podjetnimi ljudmi. Šentjernej se dobro raz-
vija, kar je zasluga številnih ljudi, ki so v pre-
teklosti delali za njihov kraj, je še spomnil. V 
preletu leta je na kratko orisal glavne naložbe, 
ki jih je občina opravila v času od zadnjega 
Jernejevega do sedaj, ter razkril tudi načrte in 
investicije, ki so že v teku. 
Na seji so podelili naziv častnega občana, 
nagrado Občine Šentjernej ter spominske 
plakete in županova priznanja. Letošnji ča-
stni občan je postal pater dr. Silvo Šinko-

vec, doma iz Dolenjega Mokrega Polja. Naziv 
častni občan mu je bil podeljen za izjemno 
delovanje na področju znanosti, umetnosti, 
kulture, humanitarnih ter drugih dejavnosti, 
ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji 
občine Šentjernej. 
Nagrada Občine Šentjernej je šla letos v roke 
predsednika Pihalnega orkestra Občine Šen-
tjernej Janija Selaka, za dolgoletno prizadev-
no delo na glasbenem, kulturnem in društve-
nem področju ter promociji godbeništva, tako 
v domačem okolju kot tudi na državni ravni. 
Župan Občine Šentjernej je letos podelil tudi 
štiri županova priznanja, ki so jih prejeli ku-
stos v Dolenjskem muzeju dr. Borut Križ za 
arheološko raziskovanje, zbiranje gradiva in 
pripravo arheološke razstave »Gorjanci med 
Rimom in Bizancem« (priznanje je v njegovem 
imenu prevzela direktorica muzeja Jasna Dokl 
Osolnik), dolgoletna predsednica Društva 
kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik za dolgole-
tno delo na področju kmetijstva in ohranjanja 
lokalne kulinarične dediščine, Slavko Košak 
za dolgoletno delo na področju družbenega 
življenja in kmetijstva ter TD Zvon Gradišče za 
20 let delovanja na področju turizma in pro-
mocije občine Šentjernej.
Na slavnostni seji pa so podelili tudi enajst 
spominskih plaket različnim društvom in 
podjetjem: PGD Ostrog za 100 let delovanja 
in PGD Groblje za 50 let delovanja na podro-
čju zaščite in reševanja, Društvu Šentjernej-

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
ski oktet za 60 let delovanja na področju kul-
ture, Društvu vinogradnikov Šentjernej za 50 
let delovanja na društvenem področju in pro-
mociji občine Šentjernej, KD Ajda Orehovica 
za 40 let delovanja na področju ljubiteljske 
kulture ter podjetju ZARJA, d. o. o. Šentjernej 
za 30 let, podjetju TRAC d. o. o. za 30 let, pod-
jetju JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za 20 let, pod-
jetju EDMS, d. o. o. za 20 let, podjetju Kovina 
Šentjernej, d. o. o. za 20 let in samostojnemu 
podjetniku Gradbena mehanizacija Marjan 
Škedelj s. p. za 20 let uspešnega dela na go-
spodarskem področju.
Slavnostno sejo, ki so se je udeležili tudi pred-
stavniki pobratene občine Svrljing iz Srbije 
ter mnogi drugi župani in podžupani sose-
dnjih občin ter direktorji zavodov, je obogatilo 
petje Šentjernejskega okteta, več glasbenih 
točk priznane flavtistke Pije Hočevar, ne-
kajkrat tudi ob klavirski spremljavi Eve Zec, 
ob koncu pa je zapela še priznana slovenska 
kitaristka in pevka zabavne glasbe Eva Hren. 
Pripravila je nekaj priredb slovenskih ljudskih 
pesmi, pri petju pa ji je pomagalo tudi občin-
stvo v dvorani. Dogodek je povezovala Jasmi-
na Spahalić. Po slavnostni seji se je druženje 
nadaljevalo v avli kulturnega centra, kjer so za 
pogostitev poskrbele članice Društva kmetic 
Šentjernej in vinar Martinčič, kasneje pa so 
se gostje slavnostne seje povzpeli na kočije 
in se pridružili veliki Jernejevi povorki, ki se je 
vila po ulicah Šentjerneja. 



pater dr. SILVO ŠINKOVEC

Je prejel naziv častnega občana Občine Šentjernej za iz-
jemno delovanje na področju znanosti, umetnosti, kul-
ture, humanitarnih ter drugih dejavnosti, ki prispeva-

jo k razvoju, ugledu in promociji občine Šentjernej.

Pater Silvo Šinkovec doma iz Dolenjega Mokrega Polja se je rodil leta 
1957. V Šentjerneju je končal osnovno šolo in nato pedagoško gimnazi-
jo v Novem mestu, nato je najprej v Ljubljani študiral defektologijo. Po 
študiju defektologije v Ljubljani je leta 1980 vstopil v Družbo Jezusovo in 
noviciat opravljal v Rimu (Frascati) in Mariboru. Študij filozofije in teolo-
gije je opravljal v Ljubljani, Dublinu in Rimu ter bil posvečen v duhovnika 
leta 1988. Novo mašo je daroval v farni cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju. V 
letih 1989–1991 je bil duhovni asistent slovenske Skupnosti krščanskega 
življenja. Po podiplomskem študiju v Rimu in tretji probaciji v Salaman-
ki je leta 1995 v Ljubljani opravil slovesne redovne zaobljube. Postal je 
predstojnik jezuitskih skupnosti na ulici Zrinjskega. Od leta 2015 je član 
skupnosti pri sv. Jakobu, od leta 2020 pa tamkajšnji župnik. Leta 2016 
je na Pedagoški fakulteti v Kopru doktoriral z disertacijo Vzgojni načrt v 
vlogi spodbujanja celostnega razvoja učencev (izdana kot Vzgojni načrt 
v šoli, 2017, Jutro).
Vseskozi je tudi pedagoško aktiven. Od leta 1995 vodi Šolo za starše. 
Bil je vzgojitelj v dijaškem domu in šolski svetovalni delavec na ŠKG. Je 
duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije in je sodeloval 
pri nastajanju Etičnega kodeksa njegovih članov. Od leta 1999 je urednik 
revije Vzgoja in od 2011 direktor Inštituta Franca Pedička. Leta 2005 je 
prejel Slomškovo priznanje in priznanje Andragoškega centra Slovenije.
Na človeka gleda kot defektolog, filozof, teolog, psiholog in pedagog; v 
sebi združuje interdisciplinarni pogled na človeka. Vodi duhovne vaje in 

OBČINSKI NAGRAJENCI 
ZA LETO 2022

V tokratni številki Šentjernejskega glasila vam predstavljamo letošnje občinske nagrajence:

častnega občana Občine Šentjernej, prejemnika nagrade Občine Šentjernej,

dobitnike spominskih plaket in prejemnike županovih priznanj.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA

uvajanje v meditacijo, mnoge spremlja na njihovi duhovni poti. S preda-
vanji, seminarji, delavnicami in terapevtskimi pogovori pomaga ljudem 
pri osebni rasti. Je član Gibanja svetovni etos Slovenija in sodelavec za-
voda za brezplačno oskrbo umirajočih Ljubhospic.
Z župnijo in občino Šentjernej je p. Silvo Šinkovec vseskozi zelo pove-
zan. Pripravlja vsakoletne poletne dneve molitve na Polhovici. Večkrat 
je bil pobudnik in predavatelj izobraževanj za občane in občanke, ki se 
zavedajo, da je človek bistveno več, kot samo telesno bitje. 
Pater Silvo Šinkovec, ni samo Jezuit, doktor edukacijskih ved, magister 
psihologije, defektolog in teolog, svetovalec, terapevt, voditelj različnih 
seminarjev, duhovnih vaj, šole za starše. Je supervizor, predavatelj ter 
avtor številnih strokovnih člankov in urednik. 

JANI SELAK

Je prejemnik nagrade Občine Šentjernej, ki jo podeljuje 
Občinski svet Občine Šentjernej za dolgoletno priza-
devno delo na glasbenem, kulturnem in društvenem 

področju ter promociji godbeništva, tako v domačem okolju 
kot tudi na državni ravni.

Jani Selak je dolgoletni član Pihalnega orkestra Občine Šentjernej, saj 
se je orkestru pridružil pred več kot tridesetimi leti (natančneje leta 
1990). Ves čas svojega članstva in delovanja je interese orkestra postav-
ljal na prvo mesto, kar dokazuje tudi dejstvo, da je prvotni inštrument 
(klarinet) kmalu po prihodu zamenjal za tubo, ki so jo v godbi takrat pač 
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bolj potrebovali. Njegova nadpovprečna angažiranost je bila hitro opa-
žena, zato je že leta 1992 prevzel naloge arhivarja, leta 1997 pa je bil kot 
dvajsetletni mladenič prvič izvoljen za predsednika orkestra. Funkcijo 
predsednika je opravljal neprestano 9 let, vse do leta 2006. V času njego-
vega vodenja je orkester naredil pomembne korake, tako na področju 
prepoznavnosti, širine članstva kot kvalitete igranja. Kot rezultat dobre-
ga dela so leta 2003 na državnem tekmovanju prvič v zgodovini Pihalne-
ga orkestra Občine Šentjernej prejeli zlato plaketo in se s tem uvrstili v 
prvo težavnostno skupino slovenskih orkestrov. Od leta 2017 ponovno 
vodi Pihalni orkester Občine Šentjernej. 
Poleg delovanja v orkestru je Jani Selak zelo aktiven tudi pri promociji 
godbeništva v širšem območju in državnem merilu. 
V obdobju 2008 do 2018 je tako deloval kot predsednik Zveze godb Do-
lenjske in Bele krajine, danes pa v zvezi aktivno deluje v vlogi podpred-
sednika. 
Kot angažiran Šentjernejčan je med leti 2015 in 2018 deloval kot član 
občinske komisije za društvene dejavnosti, aktiven pa je bil tudi kot 
predstavnik občine v območni organizaciji Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti.
Vse aktivnosti in vloge v njegovem delovanju nadgrajuje v Zvezi sloven-
skih godb, kjer uspešno in angažirano deluje kot član komisije za razvoj 
godbeništva v Sloveniji. V letu 2021 je bil tudi glavni organizator 29. Zbo-
ra Zveze slovenskih godb, ki se je na njegovo pobudo odvijal v Šentjer-
neju, katerega so se udeležili predstavniki vseh slovenskih godb. 

MIHAELA BLATNIK

Je prejemnica županovega priznanja za dolgoletno delo 
na področju kmetijstva in ohranjanja lokalne kulina-
rične dediščine.

Mihaela Blatnik prihaja iz Ledeče vasi, iz kmečke družine, kjer je bilo 
pet otrok. Obiskovala je trgovsko šolo in se izučila za prodajalko, leta 
1988 pa je pustila službo in prevzela skrb za kmetijo in družino. Danes je 
skrbna mama štirih uspešnih odraslih otrok in tudi babica 6 vnukom. Že 
od mladih nog je rada delala na kmetiji, sedaj skrbi za mešano kmetijo, 
obdeluje 10 ha zemlje ter skrbi za več glav živine, prašiče in kokoši. 
Poleg dela na kmetiji je gospa Mihaela izjemno aktivna in zagnana v 
Društvu kmetic Šentjernej, ki ga je do letošnje pomladi uspešno vodila 
12 let. Društvo kmetic je prostovoljno združenje deklet in žena iz Šen-
tjerneja in okolice, ki že 31. leto združuje, danes že več kot 100 članic. 
Zavzema se za povezovanje in izobraževanje članic o prehrani, zdravju, 
urejanju doma in okolice; letno izvedejo številne društvene aktivnosti 
in sodelujejo na različnih prireditvah s pekovskimi izdelki in prikazom 
kmečkih opravil ter tako poskrbijo za promocijo znamenitosti in dobrot 
šentjernejske doline.
Prav zaradi Mihaele Blatnik je Društvo kmetic Šentjernej posebej zaslu-
žno za ohranjanje lokalne kulinarične dediščine in zaščito potice kot 
tradicionalne slovenske jedi. Prav tako se je pod njenim vodstvom iz-
oblikovala tudi pobuda za organizacijo Državne razstave in ocenjevanja 
potic, kjer se poleg ohranjanja tradicionalne kulinarične dediščine poti-
ce, hkrati spodbuja tudi razvoj novih okusov potic.
Mihaela Blatnik je s svojo toplo energijo, čutom za povezovanje in mo-
tivacijo izjemno uspešno vodila društvo, hkrati pa je s svojim čutom za 
sočloveka in pripravljenostjo pomagati zgled mladim članicam.

SLAVKO KOŠAK

Je prejemnik županovega priznanja za dolgoletno delo 
na področju družbenega življenja in kmetijstva.

Slavko Košak, ki prihaja iz Dolenjega Maharovca, se je rodil v kmečko 
mlinarski družini. Zaradi velike krize v kmetijstvu je pri 19-ih letih odšel 

na delo v Nemčijo in se vrnil po osmih letih. Takrat je pri 27-ih letih prev-
zel domačo kmetijo, jo moderniziral in se usmeril v živinorejo.
Leta 1989 je bil izvoljen v upravni odbor Slovenske kmečke zveze, ki je 
med prvimi orala ledino na poti Slovenije v demokracijo. Kot vodja klu-
ba Demos v novomeški občini se je aktivno zavzemal za ustanovitev sa-
mostojnih občin Šentjernej, Škocjan in Žužemberk. Po uresničitvi tega 
cilja je Slavko opustil politiko ter se posvetil podjetništvu in kulturnemu 
udejstvovanju v občini Šentjernej.
Slavko Košak je po zgledu dobrih praks iz tujine med prvimi v Sloveniji 
registriral dopolnilno dejavnost na kmetiji in aktivno sodeloval tudi pri 
urejanju zakonodajnega okvira na tem področju. Košakova kmetija je 
postala vzorčna kmetija na kateri so se usposabljali bodoči nosilci do-
polnilnih dejavnosti na kmetijah, pa tudi srednješolci s kmetijske šole 
Grm. Za urejenost domačije in njeno ponudbo je Košakova kmetija pre-
jela vrsto priznanj.
Leta 2003 je KGZS v sodelovanju s Kmečkim glasom v Gornji Radgoni 
Slavku Košaku podelila priznanje za osvojeno 1. mesto v nagradni akciji 
»S kmetije za vas«. 
Gospod Slavko še dandanes rad prodaja mesne izdelke s kmetije na tr-
žnici v Ljubljani, kjer ima, predvsem zaradi pristnega stika z ljudmi, zavi-
dljiv krog kupcev, ki se radi vračajo, tako zaradi njegove prešerne oseb-
nosti, kot tudi zaradi kakovostnih izdelkov. Prosti čas pa Slavko Košak 
najraje preživlja ob družinskem ribniku v senci topolov.

dr. BORUT KRIŽ

Je prejemnik županovega priznanja za arheološko razi-
skovanje, zbiranje gradiva in pripravo arheološke raz-
stave »Gorjanci med Rimom in Bizancem«.

Dr. Borut Križ je kustos arheolog Dolenjskega muzeja, rojen v Novem 
mestu. Diplomiral je 1982 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi 
je bil najprej konservator na Zavodu za varstvo naravne in kulturne de-
diščine v Novem mestu, od leta 1993 pa je kustos Dolenjskega muzeja. 
Je vodja arheoloških izkopavanj na železnodobnih najdiščih v Novem 
mestu in okolici. Pod njegovim vodstvom je muzej postal bogatejši za 
več kot 10.000 arheoloških predmetov.
Dr. Križ je v preteklosti za svoje izjemno delo prejel že številna priznanja 
znotraj Slovenskega arheološkega društva za posamezne projekte. Leta 
2009 je prejel Valvasorjevo priznanje za razstavni projekt Stalna arhe-
ološka razstava – Arheološka podoba Dolenjske, leta 2020 pa je prejel 
nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo.
Dr. Križ je zaslužen za obsežno arheološko raziskavo, zbiranje gradiva in 

Prejemniki županovih priznanj
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pripravo arheološke razstave »Gorjanci med Rimom in Bizancem«, ki je 
bila na ogled postavljena v Dolenjskem muzeju novembra 2021 in pri-
kazuje poselitev Gorjancev nad Šentjernejskim poljem v nemirnih časih 
pozne antike in zgodnjega srednjega veka, v času med 3. in 9. stoletjem. 
Na pobočjih Gorjancev nad vasjo Mihovo je tedaj nastalo kar 5 utrjenih 
višinskih naselij, kamor so se pred plenilskimi barbari zatekli romani-
zirani prebivalci Šentjernejskega polja. Osrednje mesto v skupini petih 
naselij ima Zidani gaber. Število arheoloških najdišč ob vznožju in na sa-
mih Gorjancih na širšem območju Mihovega je v vseh obdobjih izjemno 
veliko. Gradivo, ki ga je zbral dr. Križ je izjemno pomembno predvsem za 
Dolenjsko, ki ima sorazmerno malo gradiva iz 1. tisočletja našega štetja. 
Na področju Gorjancev nad Šentjernejskim poljem je gradiva namreč 
res izjemno veliko, kar pet naselij iz časa med 3. in 7. stoletjem na tako 
majhnem območju pa je zaenkrat unikum tudi v svetovnem merilu. Ar-
heološka razstava »Gorjanci med Rimom in Bizancem« je trenutno na 
ogled tudi v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju.

TURISTIČNO DRUŠTVO 
ZVON GRADIŠČE

Je prejemnik županovega priznanja za 20 let delovanja 
na področju turizma in promocije občine Šentjernej. 

Turistično društvo Zvon Gradišče je bilo na pobudo vaščanov Gorenjega 
in Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju ustanovljeno leta 2001. Povod za 
ustanovitev je bil odziv na pobudo in povabilo Gradišča pri Lukovici za 
udeležbo na 1. srečanju Gradišč Slovenije. Že naslednje leto so bili sami 
gostitelji 2. srečanja Gradišč Slovenije, kar so ponovili čez deset let z or-
ganizacijo 12. srečanja Gradišč Slovenije.
Želja vaščanov je bila, da s skupnimi močmi izboljšajo vaško infrastruk-
turo, družabno življenje, turistične dejavnosti ter urejenost in promocijo 
domače vasi. Neprekinjeno in zelo uspešno društvo deluje že dve dese-
tletji in danes šteje preko sto članov. Pod okriljem TD Zvon deluje tudi 
salamarska sekcija, katere članici sta letos osvojili prvo in tretje mesto 
na državni salamijadi. V času obstoja društva se je zamenjalo več pred-
sednikov (Anton Ruperčič, Marjan Ponikvar, Jože Fabjan, Jože Turk, De-
jan Rangus), zadnji izvoljeni predsednik je Slavko Škedelj.
Turistično društvo Zvon Gradišče izvaja dejavnosti in aktivnosti skozi vse 
leto, nekaj izmed teh so: Valentinov pohod, proslava ob materinskem 
dnevu, spomladanska čistilna akcija, številne delovne akcije, Salamija-
da doline šentjernejske, kresovanje, pohod na Javorovico, Kmečke igre 
občine Šentjernej, organizacija ekskurzij, udeležba na srečanjih Gradišč 
Slovenije družabnih športnih dogodkov, miklavževanje, sodelovanje na 
dogodkih v organizaciji Občine Šentjernej. Vaščani so zahvaljujoč dejav-
nim članom pridobili urejeno z informativnimi tablami urejeno spreha-
jalno pot, društveno hiško z nogometnim in otroškim igriščem, močno 
so izboljšali podobo in urejenost vasi ter svojo kvaliteto življenja. 

PREJEMNIKI SPOMINSKIH
PLAKET OBČINE ŠENTJERNEJ

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ Prostovoljnemu gasilskemu društvo Ostrog za 
100 let delovanja na področju zaščite in reševanja. 

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ Prostovoljnemu gasilskemu društvu Groblje za 
50 let delovanja na področju zaščite in reševanja. 

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ Društvu Šentjernejski oktet za 60 let delovanja 
na področju kulture. 

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO 
OBČINE ŠENTJERNEJ Društvu vinogradnikov Šentjernej za 50 let 
delovanja na društvenem področju in promociji občine Šentjernej.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ Kulturnemu društvu Ajda Orehovica za 40 let 
delovanja na področju ljubiteljske kulture. 

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO 
OBČINE ŠENTJERNEJ podjetju ZARJA, d. o. o. Šentjernej za 30 let 
uspešnega dela na gospodarskem področju.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ podjetju TRAC d. o. o. za 30 let uspešnega dela 
na gospodarskem področju.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO 
OBČINE ŠENTJERNEJ podjetju JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za 20 let 
uspešnega dela na gospodarskem področju.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTJERNEJ podjetju EDMS, d. o. o. za 20 let uspešnega dela 
na gospodarskem področju.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO 
OBČINE ŠENTJERNEJ podjetju Kovina Šentjernej, d. o. o. za 20 let 
uspešnega dela na gospodarskem področju.

• Občinski svet Občine Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO 
OBČINE ŠENTJERNEJ samostojnemu podjetniku Gradbena meha-
nizacija Marjan Škedelj s. p. za 20 let uspešnega dela na gospodar-
skem področju. 
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50. obletnicaVINOGRADNIKI OBELEŽILI 50-LETNICO OBSTOJA

D
ruštvo vinogradnikov Šentjernej le-
tos obeležuje 50. obletnico obstoja. V 
ta namen so 3. 9. 2022 priredili slav-
nostno akademijo, ki je potekala pri 
vinogradniški kleti na Dolenji Brezo-

vici. O ustanovitvi društva in delovanju skozi 
leta je na akademiji spregovoril ustanovni član 
in ambasador cvička Franc Martinčič. V sklopu 
akademije so podelili priznanja za sodelovanje 
Občini Šentjernej, Župniji Šentjernej, Šentjer-
nejskemu oktetu, Zavodu za kmetijstvo in goz-
darstvo Novo mesto, podjetju JP EDŠ, d. o. o. 
Šentjernej in pobratenemu Društvu vinograd-
nikov in ljubiteljev vin Kapela. Prav tako so bila 
podeljena priznanja za dolgoletno delovanje v 
društvu bivšima predsednikoma Juriju Krštin-
cu in Darku Bambiču ter aktualnemu gospo-
darju vinogradniške kleti Ivanu Zoretu. 
V društvu je trenutno preko 200 članov. Ima 
svoj mobilni hramček, katerega člani postav-
ljajo na raznih prireditvah. V centru Šentjer-
neja ima svoje prostore društveni enološki 
laboratorij, kjer se opravlja analiza vina preko 
celega leta. Društvo pa je v tem letu pridobi-
lo svoje prostore »vinogradniško klet«, ki se 
nahaja na Dolenji Brezovici pri Šentjerneju. 
Slednja je bila v uporabo predana 7. 5. 2022 s 
svečano otvoritvijo. Ta pridobitev je društvu v 
velik ponos. Klet bo v bodoče dana v uporabo 
širši javnosti, posebej z namenom osveščanja 
ljudi o vinu in vinogradništvu. 
Društvo je izredno aktivno. Skozi leto so orga-
nizirani trije pohodi, več prireditev, izletov in 
izobraževanj za člane. Marca je organizirano 
društveno ocenjevanje vin. Povprečno je v 
zadnjih letih ocenjenih nekje okoli 150 vzorcev 
vin, med katerimi zagotovo prevladujejo cvič-
ki, nadaljuje pa se z rdečimi in belimi sortnimi 
vini, ocenjenih pa je prav tako kar nekaj penin. 
Letošnji šentjernejski kralj cvička je Denis Go-
renc, ki je izredni pridelovalec cvička, saj je bil 

  ROK ZUPANČIČ

    EMIL TURK
šentjernejski kralj že petič. Šampion letošnje-
ga ocenjevanja je Gregor Štemberger s sivim 
pinotom 2017. Gorenčev cviček je bil letos naj-
bolje ocenjen cviček, Štembergerjev sivi pinot 
pa šampion med sivimi pinoti na ocenjevanju 

v sklopu letošnjega kmetijskega sejma Agra v 
Gornji Radgoni. 
Društvo bo še naprej aktivno delovalo v dobro-
bit članov, predvsem vinogradnikom in vinar-
jem. 
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L-Tek V NOVIH MODERNIH PROSTORIH

D
ružinsko podjetje L-Tek d. o. o., ki 
izdeluje in razvija kompleksne viso-
kotehnološke elektronske proizvode 
majhnih in veliki serij za različne veje 
industrije, je podjetje z 28-letno tradi-

cijo. 
Podjetje, ki se razprostira na 6.000 m2, od ok-

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK
tobra lani deluje v novih, modernih in pred-
vsem večjih prostorih v novi industrijski coni 
na Cesti Miloša Kovačiča v Šentjerneju. Novih 
prostorov, ki jim zagotavljajo nove možnosti za 
razvoj, so se razveselili vsi zaposleni z direktor-
jem in lastnikom Radkom Luzarjem na čelu. V 
podjetju, katero se je z leti razvilo v ponudnika 
celovitih rešitev v izdelavi elektronskih kom-
ponent in sklopov, saj z naročniki sodelujejo 
od ideje do proizvoda, od samega svetovanja 

do zagotavljanja kakovostne serijske proizvo-
dnje, so uradno nove prostore v uporabo pre-
dali v petek, 2. septembra. Slovesne prireditve 
ob odprtju so se udeležili poslovni partnerji iz 
Slovenije in tujine, župani, številni gospodar-
stveniki in mnogi drugi gostje. Nove prosto-
re je blagoslovil šentjernejski župnik Anton 
Trpin. S prerezom domačega hlebca kruha, pa 
je mama Tončka v družbi sina Radka poskrbe-
la za uradno odprtje prostorov. Povabljeni so 
uživali v pestrem kulturnem programu, ki so 
ga oblikovali: Pihalni orkester Občine Šentjer-
nej, folklorniki Šentlore iz Osnovne šole Šen-
tjernej, ansambel Topliška pomlad, Eva Boto, 
plesalke plesne skupine Harlekin in mnogi 
drugi. Program je povezoval Boštjan Romih.
Na otvoritvi ni manjkal tudi Tomaž Kordiš, di-
rektor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
krajine, ki je mnenja, da je podjetje L-Tek d. o. 
o. primer uspešne poslovne zgodbe. »Podjetje 
se vsa leta izjemno razvija, od prvih skokov v 
90-ih letih prejšnjega stoletja, do nadaljevanja 
v letu 2000 in danes. Takšnega podjetja si lahko 
samo želimo. Vidimo, kaj lahko prinese neneh-
no vlaganje v razvoj, inovacije in tudi v ljudi. 
Brez odličnih zaposlenih teh rezultatov ne bi 
bilo. Podjetje ima nadpovprečno, tudi za našo 
regijo, neto dodatno vrednost na zaposlenega, 
ki presega 65 tisoč evrov, ima nenehna vlaganja 
v razvoj, ter izjemno dobro sodelovanje z odlič-
nimi podjetji v Sloveniji kot tudi v tujini. Ocenju-
jemo ga kot paradnega konja šentjernejskega 
in regijskega gospodarstva,« pravi Kordiš.
Za mnoga podjetja je koronakriza predstavlja-
la in še vedno predstavlja velik izziv v poslo-
vanju. Pri L-Teku pa so jo prestali več kot od-
lično. Kot pravi Radko Luzar: »V tem času smo 
ne le delali, ampak garali, o čemer priča tudi 
30-odstotna rast. Gradili smo stavbo, se selili, 
pridobivali nove stranke in razvojne projekte, 
skratka, bili smo še dejavnejši kot druga leta. 
Smo pač v takšni branži, da se nas koronakriza 
k sreči ni tako dotaknila in praktično niti en dan 
nismo bili popolnoma zaprti. Naše delo je sicer 
bilo moteno, delali smo tudi od doma, a stran-
kam nikoli nismo prekinili dobavne verige.« Za 
podjetje pa že prihajajo novi izzivi, ki so po-
vezani z rastjo cen energentov ter vsesplošno 
draginjo in tega se še kako dobro zavedajo. 
Prihajajoča gospodarska kriza bo najverje-
tneje vplivala na zvišanje naših cen, a dražitev 
energentov za njih naj ne bi bila kritična. Saj 
kot pove Luzar, je njihova nova stavba namreč 
energetsko varčna, grajena po sodobnih stan-
dardih, ima tudi svojo sončno elektrarno, ki jo 
bodo v prihodnosti še povečali. V L-Teku, ki se 
ukvarja z elektroniko, pa kot mnoga tovrstna 
podjetja, že dve leti skrbi in otežuje proizvo-
dnjo pomanjkanje čipov, kar rešujejo sproti iz 
dneva v dan. 
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90 LET TONČKE 
LUZAR

V torek, 30. avgusta 2022, je v krogu 
svojih najdražjih praznovala častitljivi 
jubilej, 90 let, Tončka Luzar iz Dolenje 
Stare vasi. Ob prazniku sta ji iskreno 
čestitala župnik Anton Trpin in župan 

Občine Šentjernej Jože Simončič, ki sta ji zaže-
lela še mnogo zdravih let. 

  TANJA BRATE 

    VESNA MANCINI

L
e malo je podjetij, ki so imela v zadnjem 
desetletju, posebej pa v zadnjih letih 
vzpon in rast zaupanja strank, kot je 
mikro podjetje VODATEH, zastopanje in 
prodaja, d. o. o. iz Roj pri Šentjerneju 10. 

Pri podjetju so najbolj poznani po uspešnem 
zagotavljanju strokovnih, sodobnih in cenovno 
ugodnih rešitev na področju čiščenja ter odva-
janja komunalnih in industrijskih odpadnih 
voda ter sistemih za zajem, filtracijo in porabo 
deževnice. 
V petek, 2. septembra, so na sedežu podjetja 
slavnostno obeležili 10. obletnico podjetja. Po-
vabljeni so uživali v kulturnem programi, ki so 
ga oblikovali: radijska urednica Petra Majdič, 
Vokalna skupina Gorjanski spev, Aleš Trbanc 
na harmoniki, na kitari vokalist in kitarist sku-
pine Ember Davor Vovko in glasbena skupina 
Yugo Nostalgica.
V podjetju so ob obeležitvi 10. letnice lokalni 
skupnosti predali v uporabo tudi prenosni de-
fibrilator, za katerega uporabo so izvedli tudi 
izobraževanje, ki so se ga udeležili predvsem 
vaščani in drugi obiskovalci.
Lastnik podjetja Peter Štemberger je ob tej 
priložnosti povedal: »Pred desetimi leti, v tur-
bolentnih časih, smo v najetih prostorih začeli 
s prodajo malih komunalnih čistlilnih naprav 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV PODJETJA VODATEH D. O. O.
in zbiralnikov deževnice. Izdelki so bili takrat 
pretežno uvoženi. V zadnjem letu smo si uspeli 
urediti lastne proizvodno-prodajne prostore na 
Rojah ter začeli s proizvodnjo lastnih izdelkov. 
Čistilne naprave iz našega podjetja dandanes 
prečistijo okoli 8 milijonov litrov odpadne vode 
dnevno, izdelki pa so plasirani predvsem na slo-
venski trg ter trge bivše skupne države. 
Največji referenčni projekt imamo v petzvezdič-
nem kampu na Hrvaškem, dnevno pa se tam 
prečisti okoli 180.000 l vode. Z izdelavo sistema 
za pripravo pitne vode smo skupaj s Komunalo 
Novo mesto d. o. o. sodelovali tudi pri izdelavi 
čistline naprave za suhokranjski vodovod na 
Vinkovem Vrhu.
Trenutno zaposlujemo 10 oseb iz Šentjerneja in 
Škocjana. Tudi v prihodnje bi želeli nadaljevati 
investicijski cikel in v roku treh ali štirih let v šen-
tjernejski industrijski coni zgraditi nov proizvo-
dni obrat za proizvodnjo nišnih izdelkov okolj-
skih tehnologij, ki jih danes razvijamo. Za novo 
stavbo smo že pridobili gradbeno dovoljenje in 
se že veselimo začetka gradnje.« 

10. OBLETNICA PODJETJA VODATEH D. O. O.
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M
ed 22. in 26. avgustom 2022 se je v 
Šentjerneju odvijal oratorij – po dveh 
letih končno v »normalni« obliki. V 
tednu polnem veselja, smeha, igre, 
petja, plesa, molitve, pogovora in 

tkanja novih prijateljstev je 130 otrok skupaj 
s 30 animatorji spoznavalo zgodbo svetopi-
semske junakinje kraljice Estere.
Oratorijska himna, s katero smo začenjali vsak 
dan, je ob dvigu zastave vsako jutro močneje 
odmevala pred župniščem. Sledila je vsako-

dnevno težko pričakovana dramska igra, s 
katero smo otrokom predstavili zgodbo in jih 
popeljali v Esterin svet. Vsak dan oratorija smo 
želeli našim udeležencem približati eno od 
petih vrednot – notranja lepota, odgovornost, 
post, zaupanje in hvaležnost. Z raznimi dejav-
nostmi, igrami, risanjem, pisanjem, branjem, 
pogovorom smo na katehezah, ki so potekale 
po starostnih skupinah, poskušali ponotranji-
ti vsako od vrednot oziroma kron dneva in se 
s tem zavedati njihovega pomena v življenju. 
Skozi razne inovativne in zanimive delavnice so 
udeleženci razvijali kreativnost, domišljijo, svo-
je motorične sposobnosti in ročne spretnosti. 
Delavnice so potekale v starostno mešanih sku-
pinah, z namenom povezovanja otrok različnih 
starosti in učenja mlajših od starejših. Dan smo 
zaključili z zdravo mero tekmovalnosti – veliko 
igro. Skupine so v določenem časovnem okvirju 
opravljale razne naloge in s tem pridobile toč-
ke, ki so se seštevale skozi cel teden. Skupine 
so se pomerile tudi v štafetnih igrah ter v mini 
orientaciji, ki je potekala v okolici župnišča. V 
sredo je godoval sveti Jernej, zavetnik naše 
cerkve in župnije, zato smo dan speljali malce 
drugače kot po navadi in se dopoldne udeležili 
svete maše. Dež nam je čez teden večkrat po-
nagajal in nam prekrižal načrte in župnišče je 
kar hitro postalo premajhno za 160 glav, a smo 

  MARUŠA ŠKUFCA KALIN

    MATEJ GNIDOVEC

ORATORIJ 2022 –
»ZAUPAM, ZATO SI UPAM!« – 

tako kot kraljica Estera

kljub temu s kančkom iznajdljivosti in prilago-
dljivosti našli streho tudi pri »sosedovih«. 
Letošnji oratorij je v Šentjernej priklical to, kar 
je v zadnjih letih nedvomno otrokom in mladim 
manjkalo – druženje, povezovanje, stik z bliž-
njim in z Bogom. Ta teden je bil čas za tkanje 
novih vezi, za veselje, igro, za iskanje navdiha 
in bil je čas za biti to, kar si in se zavedati, da 
si pomemben in edinstven. Bil je tudi čas za 
odklop od ekranov, računalniških igric in soci-
alnih omrežij in čas za dejavnosti zunaj, v nara-
vi. Verjamem, da bo oratorij zaradi vsega tega 
ostal tako otrokom kot animatorjem v lepem 
spominu.
Seveda pa oratorij ne bi bil to, kar je, če ne bi 
bilo vseh vas, ki ste kakorkoli prispevali k izved-
bi. Najprej bi se zahvalila našim animatorjem. 
Hvala za vaš čas, ki ste ga vložili v pripravo in 
izvedbo oratorija, za vašo zagnanost, dobro 
voljo, potrpežljivost in pripravljenost. Hvala ku-
haricam iz Restavracije pri farovžu, za okusna 
in obilna kosila, za prijaznost in ustrežljivost. 
Hvala farovški družini – gospodu župniku, se-
stri Karmen, gospe Minki za pomoč in podporo. 
Hvala vam dragi starši za zaupanje, za vse dob-
rote, ki ste jih prinesli. Zahvalila bi se tudi mo-
jim sovoditeljem Marti, Matjažu in g. kaplanu 
Mateju. Hvala za vašo pripravljenost, odrekanja 
in za ves vaš trud in pomoč pri organizaciji ora-
torija. Na koncu pa gre posebna zahvala tudi 
vam otroci, za vaše pristno otroško navdušenje 
in da ste skupaj z nami soustvarili ta teden.
Oratorij smo sklenili v petek zvečer z mašo v 
župnijski cerkvi, katere so se udeležile tudi dru-
žine naših otrok. S čudovitim petjem, pristnim 
veseljem, zadovoljstvom ter hvaležnostjo za ta 
teden smo zapolnili vsak kotiček šentjernejske 
cerkve in vsak kotiček naših src, ki po tem ted-
nu tako kot Estera zaupajo in si zato upajo! 
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PRAZNOVANJE DNEVA 
DRŽAVNOSTI IN PRAZNIKA
DRUŽINE IN PRIJATELJEV
Na prvi poletni dan, 21. junija, smo v Vrhpolju 
počastili praznik naše države. Poudarili smo, 
da smo Slovenija mi – njeni prebivalci, ki jo 
oblikujemo s svojo miselnostjo, besedami, de-
lom in s srčnostjo. In ker smo se po zelo dolgem 
času zopet zbrali v tako veliki zasedbi, smo pra-
znovali tudi praznik družine in prijateljev. 
Na prireditvi so se predstavili Ljudski pevci 
Vrhpolje v novi sestavi in z novim zborovodjem 
Francem Vegljem, nekdanjim državnim prva-
kom v igranju harmonike. Poleg ljudskih pev-
cev in njihovih ljudskih pesmi so se predstavili 
otroci in najstniki s celo mavrico pesmi, reci-
tacij in skladb. S pesmijo so nas spomnili, da 
se v družini učimo ljubezni in spoštovanja, si 
pomagamo in zaupamo. Hkrati nam je pesem 
odprla srca za dobra dela.
Na dogodku smo z otroki zbrali veliko igrač in 
knjižic, ki smo jih podarili otroškemu oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto z namenom, 
da bo ob naši knjigi in igrači kakšna minuta v 
bolnišnici krajša, manj boleča. Našega darila 
so se v bolnišnici zelo razveselili, zato bomo 
akcijo v prihodnje še ponovili.
Po nastopu v Vrhpolju smo z otroki ponesli 
dobro voljo še v domove ostarelih. S pesmijo 
smo narisali nasmehe starostnikom v Domu 
starejših občanov Novo mesto in v Penzionu 
Ivanež v Gabrski Gori.

VAŠKE IGRE V VRHPOLJU
28. avgusta smo v Vrhpolju po dveletnem pre-
moru ponovno obudili druženje s sosednjimi 
vasmi na Vaških igrah TD Vrhpolja.
Med sabo smo se v igrah presenečenja pome-
rile vasi Mihovo, Cerov Log, Vrbovce, Dolenje in 
Gorenje Vrhpolje.
Kot običajno je vsaka vas pripravila svojo igro, 
ki jo je prikazala in jo ocenjevala, medtem, ko 
so se ostale ekipe pomerile v njej. Igre so bile 

zabavne in ob pomoči našega najboljšega ko-
mentatorja Damjana Rangusa, so bile še bolj 
zanimive in vesele. S pozitivno energijo smo 
pregnali dež in se resnično zabavali. Da bi se 
lažje poslovili od dopustovanja na morju, smo 
tekmovali v aktivnem poležavanju na plaži. 
Privajali smo se na nošnjo mask in opozarjali 
na njeno nepravilno uporabo. To smo si tok-
rat nadeli skozi oči in s samokolnico prevažali 
sotekmovalce. Našli smo tudi fizično najmoč-
nejšo ekipo v prevračanju prave bale velikan-
ke. Pokazali smo, da v Vrhpolju za uporabo 
smuči ne potrebujemo snega, le obilo ekipne-
ga duha. In ker smo zelo družabni in povezani 
med sabo, smo se za hip zvezali in nekateri tudi 
zares zavezali. Na koncu smo vse ekipe slavile s 
šampanjcem in tolažilnimi nagradami, ki nam 
jih nudijo naše vrhpoljske znamenitosti, zma-
govalna ekipa Cerovega Loga, pa bo svojo nag-
rado lahko izkoristila izven Vrhpolja, in sicer na 
bowlingu.
Namen naših iger je bil izpolnjen. Druženje, 
zabava, spoznavanje in smeh, obilo smeha ter 
dobre volje. Za odlično hrano in pijačo so pos-
krbeli zvesti člani PGD Gorenje Vrhpolje, ki so 
pripravili tudi prijetna presenečenja na srečelo-
vu, katerega izkupiček je namenjen za nabavo 
gasilske opreme. Seveda pa je za pravi »gušt« 
čevapčičev poskrbel ata Vučko. Imeli smo se 
super in naslednje leto dogodek zagotovo po-
novimo, morda se nam pridruži še kakšna do-
datna vas. Vabljeni na kvalifikacije. J

  BETKA LUŠTEK

    ARHIV TD VRHPOLJE

NA ROBLEK
»Na Roblek bom odšel, bom ...« odmeva znana 
slovenska Avsenikova pesem, pa smo šli člani 
TD Vrhpolja pogledat, če je tam res tako lepo, 
kot opisuje pesem in to kar za dva dni. J
V petek, 2. septembra, smo jo že zgodaj zjut-
raj ucvrli na Ljubelj. Od tam smo se z vodičem 
Gregorjem Goljo in z vso potrebno planinsko 
opremo podali po Bornovi poti do planine 
Preval. Pot nas je vodila tudi skozi Bornova 
tunela. Zgraditi ju je dal baron Julij Born, ki je 
bil velik ljubitelj divjih živali, anekdote pa go-
vorijo tudi o njegovi skrivni ljubezni. Pri koči 
na planini Preval je bil prvi postanek za hrano 
in pijačo, da so naši nahrbtniki postali malce 
lažji. Od tam smo pot nadaljevali v smeri Ro-
blekovega doma. Uživali pa smo ob pogledu 
na dolino, na mirno in spokojno Blejsko jeze-
ro, jezile pa so nas gobe (marele), ki so se ble-
ščale na strminah, mi pa nismo mogli do njih. 
Od Roblekovega doma (1657 m) smo z obču-
dovanjem zrli na sosednji Stol in si s krajšim 
počitkom pridobili nekaj novih moči za strm 
vzpon do razpotja, kjer se je ena skupina po-
dala proti Zelenici, druga skupina pa smo se 
podali naprej in osvojili vrh Begunjščice (2060 
m). Jeeee! Med nami je bilo kar nekaj izkuše-
nih planincev, za nekatere od nas pa je bil to 
kar velik napredek, zato smo se osvojenega 
vrha zelo razveselili. Še bolj smo bili veseli, ko 
smo se srečno vrnili v dolino, utrujeni, a polni 
nove energije. Prespali smo v Domu na Zeleni-
ci. Tam smo se dobro okrepčali, skupaj veselo 
preživeli večer in se pred spanjem neizmerno 
nasmejali. Ne glede na rezultate spanja, smo 
zgodaj zjutraj ujeli prve sončne žarke pred 
kočo in počasi odkorakali v dolino. Dan je bil 
še dolg, zato smo se ob predhodnem naročilu 
kavice in jabolčnega zavitka podali iz Ljubelja 
v hrib proti Koči na Ljubelju. Tamkajšnji up-
ravitelj se je nas Šentjernejčanov zelo razve-
selil in nam povedal svojo prigodo z obiska v 
Šentjerneju. Še preden smo jo mahnili proti 
domu, smo obiskali še Dovžanovo sotesko, 
kjer smo izkusili še drugačen način plezanja, 
nekateri pa so se v vodi tudi osvežili.

AKTIVNO SKOZI POLETJE V TD VRHPOLJE

Proslava ob dnevu državnosti

Vaške igre TD Vrhpolje
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Na poti proti domu smo si ogledali še izvir reke 
Krke in z okusnim točenim sladoledom zako-
rakali na dvorišče Žužemberškega gradu. Kar 
nismo se mogli posloviti. Zaključek smo imeli 

v domačem okolju. Postregli so nas prijazni 
vinogradniki ob praznovanju svojega lepega 
jubileja, mi pa smo jih obdarili s svojimi pro-
stovoljnimi prispevki. Hvala.

Hvala vsem za prijetno izkušnjo v naših go-
rah. Včasih je res najbolje, da ne veš v naprej, 
kakšna pot te čaka, se preprosto prepustiš in 
na koncu zmagaš. 

Na Begunjščici Na Zelenici

GASILSKI PIKNIK
Pretekli dve leti sta bili zagotovo zelo drugačni 
od tega, kar smo vajeni. Da bi zajezili širitev vi-
rusa, je bilo sprejetih več ukrepov, ki so močno 
posegli v način življenja, kot smo ga poznali 
prej. Predvsem smo pogrešali sproščeno dru-
ženje, zato smo se gasilci PGD Gorenje Vrhpolje 
odločili, da po teh stresnih časih, v soboto, 2. 
7. 2022, organiziramo gasilski piknik. Povabili 
smo vse člane društva in njihove družine. Prip-
ravili smo hrano, pijačo, glasbo in poskušali 
nadoknaditi vse, kar nam je epidemija za sko-
raj dve leti vzela. Zabavali smo se dolgo v noč 
in sklenili, da bi gasilski piknik moral postati 
stalnica na našem društvenem koledarju. 

MINI GASILSKI TABOR
Tabor mladih gasilcev je ena od tradicionalnih 
oblik izobraževanja in usposabljanja mladih 
gasilcev, združena s številnimi prijetnimi tre-
nutki, ki jih prinaša počitniški čas. Tudi mla-
dinska komisija PGD Gorenje Vrhpolje je za 
najmlajše člane pripravila tabor, ki je potekal 
8. in 9. 7. 2022 v Vrbjeh. Prvi dan so otroci pilili 

svoje znanje o postavljanju šotora in za večino 
izmed njih je sledila tudi prva prespana noč v 
šotoru. Sicer pa so se otroci pred spanjem po-
merili še v športnih tekmovanjih, večerjo pa so 
si pripravili kar sami. Medtem, ko so mentorji 
poskrbeli za ogenj, palice, klobase in penice, 
so se otroci izkazali pri peki na taborniškem 
ognju. Za mnoge otroke je sonce vzšlo mnogo 
prehitro. Zjutraj so težko vstali iz svojih postelj 
ter se nam pridružili na telovadbi, vendar so 
po obilnem zajtrku komaj čakali na nadaljnje 
aktivnosti. Dopoldne smo spoznavali gasilska 
orodja in vozila ter pilili znanje iz požarne pre-
ventive. Po kosilu pa smo se polni lepih vtisov 
vrnili domov. Otroci so se strinjali, da je bil pro-
gram zanimiv, zato komaj čakajo, kaj vse jim 
bomo pripravili naslednjič.

VRHPOLINOVE IGRE
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje Vrhpo-
lje se lahko pohvali z marsičem. Imamo mnogo 
operativnih gasilcev, ki so vedno znova prip-
ravljeni priskočiti na pomoč, sodobno gasilsko 
opremo, na policah gasilskega doma pa mno-
ge pokale. Zagotovo pa smo najbolj ponosni 
na naše najmlajše – pionirje, mladince in pri-
pravnike, ki nas vedno znova razveseljujejo z 

  TINA GRUBAR

    ARHIV PGD GORENJE VRHPOLJE

visokimi uvrstitvami na najrazličnejših mladin-
ski tekmovanjih. V nedeljo, 3. 9. 2022, pa smo 
mentorji razveselili otroke. Na prireditvenem 
prostoru v Vrbjeh smo jim pripravili že tradicio-
nalne Vrhpolinove igre. Otroci so se pomerili v 
posebej za njih pripravljenem poligonu. Ener-
gijo so sproščali na napihljivem igralu. Preizku-
sili pa se tudi pri gašenju čisto pravega ognja. 
Otroci so bili navdušeni in pogumni kot pravi 
gasilci. Le upamo lahko, da smo zanetili prvo 
iskrico veselja do gasilstva, do tega, da je lepo 
biti tisti, ki lahko priskoči na pomoč takrat, ko 
je nekdo v stiski. 

AKTIVNOSTI GASILCEV IZ PGD GORENJE VRHPOLJE

Mini gasilski tabor

Vrhpolinove igre Gasilski piknik
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NA SVETOVNEM FESTIVALU KROMPIR PRAŽILA 
TUDI EKIPA IZ ŠENTJERNEJA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
ŠENTJERNJEJ, SEKCIJA »HOJA«

J
unija in julija nas je spremljalo zelo 
vroče vreme in zaradi tega smo se po-
hodniki DU sekcija »HOJA« odločili, da 
bomo naše pohode začeli že ob 7. uri 
zjutraj. Ko pa smo se odpravili malo 

dlje, pa tudi prej. 
Naše poletne pohode izvajamo večji del po 
gozdovih, ob potokih, skratka iščemo poti, kjer 
je veliko sence. To pa so po navadi že naše us-
taljene poti, kot so Pleterje–Njivce, Vrhpolje–
Prag, Šentjernej–Kostanjevica preko Hrvaške 
gore, Vrhpolje, Mihovo, Javorovica–Špilarjeva 
špica in še bi lahko naštevala.
Najbolj pa so bili za nas zanimivi pohodi, ki 
smo jih izvedli malo drugače, in sicer:

14. JUNIJ 2022
Z enonadstropnim vlakom, kar je bilo za nas 
novo doživetje, smo se iz Krškega odpeljali v  
Ljubljano. Nekateri so se podali na ogled Lju-
bljanskega gradu, drugi pa na nebotičnik. Vsi 
pa smo se okrepčali z dobro kavico. Naš glav-

    JOŽICA KODELIČ

S
vetovni festival praženega krom-
pirja vsako leto poteka v drugem 
kraju, v Sloveniji ali v tujini. Vedno 
pa je to prvo soboto v septembru. 
Letos se je 22. festival odvijal 3. 

septembra na jezerski promenadi na Bledu. 
Sodelovalo je 58 pražilskih ekip, med njimi 

smo bili tudi Šentjernejčani. Na tem prazniku 
praženega krompirja, ki ga prireja Društvo za 
priznanje praženega krompirja kot samostojne 
jedi, se zberejo številni ljubitelji in pripravljavci 
te slovenske kultne jedi iz domovine in tujine.
Ob 9. uri zjutraj smo začeli s pripravami na pra-
ženje: mast, čebula, 30 kg krompirja. Opoldne 
je bilo uradno odprtje festivala, nato pa je do 
17. ure sledila brezplačna degustacija praže-
nega krompirja vsem obiskovalcem. Vsaka 

  VOJKA CVITKO MACEDONI

    ANITA PETRIČ
ekipa je imela svoj recept, vsak krompir je 
bil drugačen: z jajci, testeninami, kuhano 
govedino, klobaso, ocvirki, smetano, po-
rom ... Naša ponev s krompirjem se je hitro 
praznila, obiskovalci so ga zelo pohvalili. Se-
veda pa je bilo tudi vzdušje ob naši stojnici 
zelo prijetno. Harmonikaš Slavko Frančič in 
naša maskota petelin sta poskrbela za dob-
ro voljo. 
Društvo za priznanje praženega krompirja 
je sicer nastalo iz hudomušne ideje v času 
novoletnih praznikov leta 2000. Med obe-
dovanjem v restavraciji se je namreč razvila 
debata o tem, da je praženi krompir podce-
njen v primerjavi z drugimi jedmi. Da bi temi 
naredili konec, so ustanovili društvo, katere-
ga poslanstvo ostaja poveličanje praženega 
krompirja v glavno jed. Tako so že naslednje 
leto organizirali 1. Svetovni festival pražene-
ga krompirja v Mokronogu in množičen od-
ziv jim je dal voljo, da promocijo praženega 
krompirja, ki ga sami morda poimenujete 
tenfani, restan, porestan ali roštan krompir, 
nadaljujemo še danes. 

ni dogodek tega dne pa je bila 3 urna vožnja s 
turistično ladjico po Ljubljanici, kjer smo imeli 
obilno kosilo, za dobro voljo pa smo poskrbe-
li sami s pomočjo organizatorja. Občudovali 
smo porečje Ljubljanice in se odpeljali vse do 
barja. Bilo je zelo lepo.

21. JUNIJ 2022
Tega dne smo se odpravili na pohod Spozna-
vajmo Dolenjsko, ki ga je tokrat organiziralo 
DU Podgorje–Stopiče. Pohoda se je udeležilo 
18 društev s 128 člani. Iz Šentjerneja nas je bilo 
11 pohodnikov.
Gostitelji so pripravili zanimivo, razgibano, 
lahko in ne predolgo pot. Pred startom nam je 
bila predstavljena zgodovina stopiške župnije. 
Za popestritev se je predstavil sam grof Para-
deiser, ki nas je popeljal skozi zgodovino in čas 
njegovega življenja.
Predstavilo se je tudi Društvo za razvoj in ohra-
njanje podeželja Orehek. Članice so nam ob 
prijetnem zvoku harmonike pripravile manjšo 
pogostitev. Za presenečenje pa sta poskrbela 
še člana Športno modelarskega kluba Zelen 

dol in prikazala delček dirke z radijsko vodeni-
mi avtomobilčki.

28. JUNIJ 2022
Že dolgo nam je po glavi rojila ideja, da se op-
ravimo na pohod iz Vrhpolja do Praga, ter se 
spustimo v Kobile in ob potoku Kobile nazaj v 
Vrhpolje. Toda nismo vsi več tako mladi in smo 
mislili, da je to za nas prenaporna pot. Ampak 
malo drugače pa je šlo. Iz Vrhpolja nas je g. 
Vučko s traktorjem in vozom »platonarjem« 
odpeljal do odcepa za Prag. Za nas je bil to res 
nepozabni dogodek. Od tu pa je bilo že lažje. 
Po kratkem postanku pri koči na Pragu smo 
se spustili po lepi stezi v dolino proti potoku 
Kobila. Kmalu pa smo ugotovili, da ni pot tako 
lepa, saj je nekaj dni pred našim pohodom, tu 
divjalo neurje in podrlo kar veliko dreves in 

Pohod iz Vrhpolja do Praga in nazaj v Kobile
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nam preprečilo normalno hojo. Toda z malo 
plezanja smo tudi to premagali. Za marsikoga, 
ki se je prvič podal na to pot, so bili še najbolj 
zanimivi ostanki žage. G. Grubar, ki je bil naš 
vodič, nam je zelo veliko povedal o sami so-
teski Kobila in o zgodovini tamkajšnje žage, 
ki je delovala z veliko zmogljivostjo. Nanjo še 
danes spominjajo ostanki obzidja ter velik kup 
žaganja. Potok Kobila je poganjal tudi veliko 
mlinskih koles.
Pot nas je vodila ves čas vodila ob potoku Ko-
bila čez lepe mostičke, potrebno pa je bilo tudi 
malo plezanja v najožjem delu potoka. Ampak 
nič zato. V Vrhpolje smo se vrnili z veliko nove 
energije ter dobre volje in na utrujenost smo 
čisto pozabili.

5. JULIJ 2022
Glede na visoke temperature v nižinah je pad-
la ideja, da se odpeljemo proti Veliki planini. 
Zbralo se nas je kar 50 pohodnikov, ki smo se 
z avtobusom odpeljali do parkirnega prosto-
ra »Ušivec«, od tam pa peš čez Malo planino 
proti Veliki planini. Naš prvi postanek je bil 
že pri Jarškem domu, kjer smo se okrepčali z 
dobro kavico in malico iz nahrbtnika. Pot smo 
nadaljevali po lepi planinski poti, občudovali 
smo lepo naravo in cvetoče pašnike. Nismo pa 
mogli mimo cvetoče arnike in smo si je neka-
teri nekaj nabrali, ki bo nam služila za pripravo 
dobrih zdravilnih čajev. A že kmalu smo prišli 

do strjenih pastirskih naselij, ki na Veliki pla-
nini veljajo za enega najlepših naselij v Evropi. 
Znana so po svoji klasični arhitekturi in so pos-
tala simbol Velike planine. Strehe hišic so po-
krite s smrekovimi hlodi in strehe segajo skoraj 
do tal. Kmalu smo pred samo na hribčku ug-
ledali majhno kapelo Marije Snežne. Iz zapisov 
je razvidno, da je kapela Marije Snežne bila na 
tem mestu že pred 2. svetovno vojno. Ob kon-
cu vojne so jo nemški vojaki uničili oz. požgali, 
zato je bilo ponovno postavljena leta 1988. Ker 
je posvečena Mariji Snežni, je 5. avgusta vsako 
leto pravi praznik na planini. V poletnih mese-
cih je vsako nedeljo v kapeli maša. V nadaljeva-
nju je nas pot vodila do Zelenega roba, nekate-
ri pa so si ogledali Preskarjev muzej, v katerem 
se med ostalim nahaja primerek »trniča«. To je 
redka vrsta sira. Za Veliko planino pa je tudi ve-

lika znamenitost jama Veternica. Sestavljata jo 
jami Mala in Velika Veternica, ki sta nastali ob 
preperevanju, ko se je porušil njun strop, kar 
je pripeljalo do nastanka dveh udornic. Bolje 
obiskana je Velika Veternica, njena posebnost 
pa so krpe snega, ki jih najdemo v jami tudi v 
poletnih mesecih. Toda ura je zelo hitro tekla 
in že smo se morali vračati vsak iz svoje smeri 
do našega zbirnega mesta, ki je bil tokrat Dom-
žalski dom, popili še zadnjo kavico na planini 
in do konca spraznili nahrbtnike ter se podali 
do našega avtobusa. Toda nekaj smo ta dan še 
potrebovali za piko na »I« in to je bil zelo dober 
sladoled v Kamniku.

19. JULIJ 2022
Tega jutra smo se odpeljali do Novega mesta 
in naprej z vlakom do Trebnjega oziroma do 
postaje Štefan, kjer smo se udeležili pohoda 
Spoznavajmo Dolenjsko, ki ga je organiziralo 
DU Trebnje. Najprej smo si ogledali najstarejšo 
še ohranjeno staro domačijo v občini Trebnje, 
to je Jurjeva domačija iz leta 1500. Hiša je zelo 
ohranjena, kakor tudi v njej črna kuhinja sobe 
in tik ob hiši svinjaki. Naslednje poslopje je 
skedenj s kaščo, kjer je urejen muzej. V nada-
ljevanju je nas pot po lepi gozdni poti vodila ob 
potoku Temenica, ki ji domačini rečejo kar trim 
steza do Velike Loke, Mlačna in Pluska Mlačne 
mimo mokrišč in nazaj do izhodišča. Pot je bila 
dolga 9 km, za nas, ki smo pa morali priti še do 
vlaka, pa kar 11 km. 

Na Veliki planini

TURNIR V PIKADU 
NA OTOČCU

13. 7. 2022 je bil na Otočcu v 
okviru njihovega krajevnega 
praznika turnir v pikadu. Ude-
ležila se ga je ženska ekipa DU 
Šentjernej v postavi: Zvonka 

Žnidaršič, Marija Vene, Marija Smrekar in Jo-
žica Frančič ter osvojila 1. mesto. Posamezno 
je Marija Vene osvojila 1. mesto. Moška ekipa 
v postavi: Nace Župan, Milan Jakše, Slavko 

    DU ŠENTJERNEJ

Frančič in Jože Vovk pa je osvojila 2. mesto. 
Posamezno je Slavko Frančič zasedel 2. mes-
to. Čestitke vsem. 

Jurjeva domačija



80. obletnica po poteh zgodovine

HRASTJE ‒ SUŠILNICA
To sušilnico za sadje je dal postaviti ra-
jonski odbor Osvobodilne fronte. Name-
njena je bila vsem prebivalstvom, ki si je v 
jesenskem času lahko pripravilo zalogo su-
hega sadja za preživetje v težkih dneh vojne. 
Inženir Suhadolc je tudi v Podgorju propagi-
ral izgradnjo sadnih sušilnic in sušenje sad-
ja. Leta 1942 je bila namreč izredno bogata 
sadna letina. Bilo je jabolk, orehov, hrušk, 
sliv, da se je vse šibilo. Sušilnica v Hrastju 
je bila sezidana poleti 1942. Pripravljalni 
sestanek za zgraditev je potekal v gasilskem 
domu v Orehovici. Tega sestanka so se ude-
ležili številni kmetje, med njim tudi graščak 
iz Vrhovega ing. Schopplin in funkcionarji 

narodnoosvobodilnega odbora. Vsi prisotni so 
obravnavali pobudo domačinov in si razdelili 
delo in stroške. Sadna sušilnica je začela takoj 
obratovati in ustvarjati zaloge sušenega sadja, 
ki je bilo zelo pomembno za prehrano partiza-
nov in bolnikov zlasti v zimskem času. 

GRAD PREŽEK
Okolica gradu Prežek je bila eno prvih osvo-
bojenih ozemelj pod Gorjanci. Tu je partizan-
ska vojska že leta 1942 razlastila nemškega 
graščaka Langerja in grad zasegla. Prežek je 
bil eden prvih gradov na Slovenskem, ki so ga 
zasegli partizani. Postal je osrednje zbirališče 
partizanskih borcev in bork ter aktivistov gor-
janskega podokrožja. Grad Prežek ima vzidano 
ploščo z napisom: V tem okolišu so se v poletju 
1942 zadrževale 4. kordunaška in 13. žumbe-
raška brigada, deloval je Gorjanski bataljon, 

podokrožje Gorjanci, rajonski odbor OF Šen-
tjernej in Orehovica ter zgradili so: usnjarno, 
pekarno, mesarijo in sadne sušilnice za pot-
rebe NOV in PO. 

GORENJE VRHPOLJE-ŽAGA
Ta prostor je imenovan Pletarska žaga. Tu je 
bil center političnih delovanj Osvobodilne 
fronte za področje podgorjancev. Hkrati je 
bil to tudi center za preskrbo partizanske 
vojske. V sklopu žage je bilo tudi večje po-
krito skladišče za les. Prostora je bilo za več 
sto ljudi. Tukaj so bile leta 1942 prve splošne 
svobodne volitve sredi okupirane Evrope. V 
Vrhpolju so volivci predlagali kar sto trideset 
kandidatov, od katerih je bilo izvoljeno dvaj-
set najbolj uglednih in priljubljenih domači-
nov. Plošča na stanovanjski hiši v Gorenjem 
Vrhpolju, kjer so bile leta 1942 volitve v NOO 
z napisom: Na tem mestu so bile avgusta 
1942 prve demokratične volitve, množična 
prisega Podgorja, zvestoba ljudstvu. 

  ZBORNIK ŠEPET ČASA

    STUDIO VIRC
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N
a čudoviti košenici nad Javorovico, 
kjer je bilo včasih smučišče Špica, na 
kar nas še vedno opominjajo ostanki 
vlečnice, se počasi ponovno prebuja 
rekreacija, izobraževanje in druženje. 

    PETRA ŽIBERT Nova lastnica travnika Petra Žibert je le-tega 
poimenovala Cvetnik na Špici in v imenu po-
vezala Bajke in povesti o Gorjancih Janeza 
Trdine ter spomin na bivše smučišče. Ideja je, 
da se na travnik ponovno vrne tiste vrste re-
kreacija in izobraževanje, ki bosta pripomogla 
k večji prepoznavnosti Gorjancev ter bosta v 

OBUDITEV DOGAJANJA NA BIVŠEM
SMUČIŠČU ŠPICA NAD JAVOROVICO

Športno-naravoslovni dan Poletni večer za ženske

Bosonogi pohod ob polni luni

Učne delavnice
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ORTO KLUB VABI

Ž
e kar nekaj let Orto klub organizira pre-
davanja in delavnice z različnimi vse-
binami, kot so potopisi, zdravstvene 
vsebine, zdravilne rastline, prehrana, 
medosebni odnosi, bralna značka … V 

vseh teh letih skoraj ni področja, ki se ga nismo 
dotaknili.
Žal pa se zaradi dopoldanskega časa in službe-
nih obveznosti marsikdo ni mogel odzvati na 
naše ponudbe. Zato smo se odločili, da sreča-
nja prestavimo na večerni čas in tako nudimo 
možnost obiska tudi tistim, ki so dopoldne 
zaposleni. Začeli bomo z mesecem oktobrom 
ob petkih, ob 19. uri, v prostorih Kulturnega 
centra Primoža Trubarja. Vsebine bodo tako 
izbrane, da bo za vsakega nekaj. Zelo pa bomo 
veseli, če nam boste sporočili, kakšne vsebine 
si želite, katerega predavatelja bi radi slišali, 
koga bi radi kaj vprašali ... Z letošnjim letom 
tudi sodelujemo z Večgeneracijskim centrom 

  ORTO KLUB

Skupaj (VGC) RIC Novo mesto, da nam pomaga 
pri iskanju predavateljev. Zato bo naš program 
še toliko bolj pester. Da boste vsi obveščeni o 
programu, bo napovednik za vsak mesec teko-
či mesec objavljen tudi v Šentjernejskem gla-
silu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo. Seveda 
pa bo za objavo poskrbljeno tudi na spletu.
Za oktober imamo zelo zanimiv program, 
gostili bomo tudi našega župana, ko ga boste 
lahko vprašali o vsem, kar vas moti v našem 
kraju in pohvalili tisto, za kar menite, da je bilo 
dobro narejeno. Lahko boste tudi oddali vpra-
šanja na listu anonimno. Vprašanja oddajte 
najkasneje teden dni pred dogodkom, v poštni 
nabiralnik pri Knjižnici Šentjernej.
Vse prireditve Orto kluba so namenjene vsem 
odraslim krajanom in so brezplačne. Pridite, 
ne bo vam žal ...

ORTO KLUB VAS VABI TUDI 
NA PLESE NARAVE!
Gre za terapevtske plese na osnovi cvetne te-
rapije dr. Edvarda Bacha, ki jih je naša »plesna 
učiteljica« Marija Črv iz Novega mesta dobro 
spoznala in jih osvojila do te mere, da je to zna-
nje začela širiti naprej, med vse druge zaintere-

sirane, ne glede na spol in starost. Vabljeni vsi, 
ki želite nekaj storiti zase, se sprostiti, uživati v 
glasbi in plesu. Ker se pleše v krogu, ni plesnih 
parov, je le glasba in ples ... Pridite enkrat in ko-
maj boste čakali naslednje srečanje. Plese bo 
vodila gospa Marija Črv, ki vas bo s svojo ener-
gijo in izbiro glasbe "začarala". Srečanja bodo 
potekala 1-krat tedensko v prostorih kulturne-
ga centra. Nadaljevalni plesi ob ponedeljkih 
ob 8.30, za začetnike pa ob torkih od 19.00. Za 
zbiranje prijav in dodatne informacije pokličite 
na št. 031 860 007.

NAPOVEDNIK ZA MESEC 
OKTOBER:
• 7. 10., ob 19. uri: Potepanje po Siriji – preda-

va dr. Franci Kokalj
• 14. 10., ob 19. uri: Dušan Portatis Kovač: Pet 

zdravih navad za vsakogar
• 21. 10., ob 19. uri: Idejna zasnova o bivalni 

skupnosti v Šentjerneju – predstavlja Žiga 
Kodelič

• 28. 10., ob 19. uri: Vprašajte župana! Od-
govarjal bo župan občine Šentjernej Jože 
Simončič

Dobrodošli! 

Spoštovani, vse članice in člane našega društva iz občine Šentjernej, kakor tudi ostale koronarne 
bolnike iz tega območja, ki se nam na vadbi želite pridružiti, obveščamo, da smo v ponedeljek, 
19. 9. 2022, pričeli z redno rehabilitacijsko vadbo koronarnih bolnikov tudi v Šentjerneju. 
Vadba bo potekala v dvorani poslovne stavbe KOBRA, Levičnikova cesta 2, Šentjernej, in sicer:

ob ponedeljkih, od 15.30 do 16.30 in sredah, od 18.00 do 19.00.
Dodatne informacije dobite na 041 635 285 Jože ali 040 503 665 Jerca.

Priporočamo, da se vadbe udeležujete v čim večjem številu ter tudi tako poskrbite za vaše zdrav-
je, boljše počutje in druženje.

Predsednica društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine: Martinka Picelj l.r. 

SMO PRIPRAVLJENI NA ČAS VIRUSOV?
Zeliščna lekarna Herba Gallus vas vabi 
na predavanje o IMUNSKEM SISTEMU

z naslovom:

RAVNOVESJE 
NA KROŽNIKU – 

MLADOST V TELESU

Kulturni center Primoža Trubarja
v Šentjerneju,

četrtek 6. oktober 2022, ob 19. uri – 
vstopnine ni

PREDAVATELJICA:
Prehranska strokovnjakinja

MARIJA MERLJAK 

GLAVNE TEME PREDAVANJA BODO:
• Opredelitev imunskega sistema

• Hrana za učinkovit imunski sistem
• Neučinkovit imunski sistem kot 

posledica neravnovesja v telesu
• Pomlajevanje imunskega sistema 

OBVESTILO o pričetku redne rehabilitacijske vadbe 
koronarnih bolnikov v Šentjerneju

za obdobje september 2022–junij 2023

sožitju z ozaveščanjem o varovanju narave. 
V ta namen je bilo ustanovljeno Izobraževalno 
društvo Cvetnik na Špici, ki je začelo z izvaja-
njem dejavnosti.
V torek, 7. 6. 2022, je srednja elektro šola in 
tehniška gimnazija iz Novega mesta pod vod-
stvom učitelja Aleša Tomiča tam izvedla špor-
tno-naravoslovni dan. V soboto, 30. 7. 2022 

in 20. 8. 2022, sta se odvila poletna večera za 
ženske. Ženske so plesale pod taktirko plesne 
učiteljice Tadeje Pavlič in uživale v neokrnjeni 
naravi s čudovitim razgledom na Šentjernej in 
njegovo okolico. 12. 8. 2022 je bil izveden bo-
sonogi pohod ob polni luni, ki ga je vodil Aleš 
Tomič in ob tem predaval o koristi bosonoge 
hoje. V nedeljo, 4. 9. 2022, pa so se prvič izvaja-

le učne delavnice, kjer so najstniki spoznavali 
zgodovino kraja, orientacijo, izvajali fizikalne 
meritve, športne aktivnosti in še marsikaj dru-
gega. 
Koledar in utrinki dogodkov bodo objavlje-
ni na FB in spletni strani Izobraževalnega 
društva Cvetnik na Špici (cvetniknaspici@
gmail.com). 



Julia Donaldson:
ŽIGA IN NJEGOVA
NAJLJUBŠA KNJIGA
MK, 2022 / Julia Donaldson je 
skupaj z ilustratorjem Axlom 
Schefferjem ustvarila že vrsto 
odličnih in priljubljenih slika-

nic za otroke. V tokratni je glavni junak Žiga, ki 
je navdušen bralec. Uživa v branju pustolovskih 
in fantazijskih zgodb, pripovedkah o neverjetnih 
živalih … V njegovo sobo pa vstopajo različni pra-
vljični junaki, ki vsi tako kot on zelo radi berejo.
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Janko Prunk:
ISKANJE PRISTANA
Pivec, 2021 / Tone je mlad profesor zgo-
dovine na gimnaziji v Ljubljani, ki si tik 
pred drugo svetovno vojno utira kariero 
profesorja na zagrebški univerzi. Na eni 
izmed voženj z vlakom nazaj proti Lju-

bljani spozna Milo, študentko medicine iz Krškega. V njuno 
ljubezen kmalu usodno poseže začetek vojne in ideološki 
spopadi, ki Toneta, prepričanega krščanskega socialista 
in zavednega domoljuba potisnejo v težke preizkušnje in 
hud osebni boj. Da bi našel notranji mir in sprejel odločitev 
glede svoje vloge v vojni vihri, se zateče v Kartuzijo Pleter-
je, kjer najde začasno zavetišče pred nadaljnjim usodnim 
korakom. 

Petra Pogorevc:
JOŽI: BIOGRAFSKI ROMAN O
ŽIVLJENJU JOŽICE AVBELJ
Beletrina, MGL, 2022 / Dramaturginja, 
publicistka, urednica in kritičarka Petra 
Pogorevc, ki je avtorica uspešne biogra-
fije o življenju Radka Poliča, je tokrat 

napisala še eno biografijo legende slovenskega gledališča, 
igralke Jožice Avbelj. Avtorica pred bralca niza kronološko 
zapisano delo, ki nas vodi od igralkinega otroštva, pa vse 
do njenih vlog na gledaliških deskah. Knjiga je zajetna, 
na kar kaže tudi dejstvo, da je nastajala štiri leta. Nastala 
je v sodelovanju Založbe Beletrina, Mestnega gledališča 
ljubljanskega in Festivala Borštnikovo srečanje, hkrati pa 
je tudi poklon igralskemu poklicu, katerega prikaže iz več 
plasti in kompleksno, skupaj s posameznimi predstavami, 
ki so dvigale prah širom igralskih odrov.

Dav Pilkey:
PASJI MOŽ:
MATERIN VRH
MK, 2022 / Serija Pasji mož v 
prevodu Boštjana Gorenca – 
Pižame navdušuje slovenske 
bralce vseh starosti in sodi 

med najbolj brane knjige. Tokrat je pred bralci že 
10. del zabavnih dogodivščin priljubljenega poli-
cista. Medtem ko Pasji mož okreva po nesreči in 
posledično nosi luster sramu, skuša zlobnež Dedi 
s pomočjo Velikega Joža pobegniti iz ječe. Uspelo 
mu je napisati svoj zlobni načrt in za izpeljavo 
potrebuje le še živo razpršilo in rastni sprej. Ko 
Peterček po televiziji razkazuje svoj laboratorij, 
Dedi zagleda skrivni sestavini. Bo prišel po njiju 
in kaj se bo zgodilo, če se pri tem vmešata najbolj 
grozovito zlobna srkca na svetu?

Maria Gripe:
HROŠČ LETI V
SOMRAKU
MK, 2022 / V mladinskem 
romanu, kjer se prepletajo 
zgodovina in mitologija ter 
resnični in domišljijski svetovi, 

se trije najstniki po naključju ob določenem in 
usodnem trenutku znajdejo na skrivnostni Selan-
drovi domačiji. Priče so nenavadnemu dogodku, 
ki v njih vzbudi radovednost. Svoje počitnice zato 
posvetijo raziskovanju zgodbe o nesrečni ljubez-
ni med Emilijo in Andreasom ter egipčanskemu 
kipu, ki ga je Andreas pred več kot dvesto leti 
prinesel v njihove mesto in tako sprožil verigo 
usodnih dogodkov.

Janja Vidmar:
V KORAKU Z VOLKOM
UMco, 2022 / Potopisno psihološki 
roman z naslovom Niti koraka več, ki 
se odvija med romanjem na znameniti 
romarski poti Camino, je med bralci 
požel veliko zanimanja. Če smo v njem 

spremljali pot Alenke, ki se na sestrino pobudo, po dolgo-
letni travmi, počasi odpira nazaj v normalni svet, se njena 
preobrazba še ne konča. V Koraku z volkom je nadaljeva-
nje zgodbe, ko si Alenka po vrnitvi s Camina začne utirati 
lastno pot v svobodo. Ta pot ima visoko ceno, saj z novim 
začetkom na površje privrejo travme iz zgodnjega otroštva. 
Ob strani ji stoji novi prijatelj Miloš, ki jo vpelje v divji vodni 
svet narave. Ali lahko navezanost na naravo in živali v 
človeku prebudi ljubezen do samega sebe? Pot pa ji kmalu 
prekriža znanec s Camina in z njim se Alenka poda na pot 
iskanja.
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Vabimo vas na literarni večer
z zgodovinarjem, zaslužnim profesorjem Univerze v Ljubljani in

Zoisovim nagrajencem za vrhunske znanstveno raziskovalne dosežke, piscem

J A N K O M  P R U N K O M
v torek, 18. oktobra 2022, ob 18. uri

v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja

Pogovor bo tekel o avtorjevem aktualnem literarnem delu Iskanje pristana in
širših družbeno-političnih temah. Z gostom se bo pogovarjala Marjetka Rangus, 

večer pa bodo popestrili nastopi učencev 
Glasbene šole Marjana Kozine – oddelek Šentjernej in Šentjernejski oktet.

V E S E L I M O  S E  VA Š E G A  O B I S K A
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Z LJUBEZNIJO DO ZDRAVJA IN NARAVE

D
ušan Portatis Kovač je raziskovalec, 
inovator, večni učenec, sodobni alki-
mist in velik ljubitelj narave. Je tudi 
ustanovitelj podjetja NANDIKA8 d. o. 
o., kjer izdeluje 100 % naravna hranila, 

naravno informirano hrano in gnojila za samo-
oskrbo.
Dušan ima, poleg izjemnega čuta za prepo-
znavanje zdravilnih zelišč in gob, tudi dar za 
zaznavanje energijskega stanja človeka in s tem 
notranjih organov ter duha. Že 40 let svetuje in 
zdravi ljudi ter si neprestano prizadeva, da bi 
ljudem pomagal čim dlje ohraniti svoje telo v 
optimalni formi, vitalno in mladostnega videza. 
Leta 1984 je prejel iniciacijo za koruna reiki moj-
stra ter še isto leto zaključil šolanje na področju 

  MATEJA UČJAK biorgonomije. Prepotoval je vse pomembne 
duhovne dežele in portalno energetske centre 
po svetu.
Kot profesionalni kuhar in izkušen izobražen 
zeliščar se je pri svojem ustvarjalnem delu 
ves čas spraševal, zakaj sploh uživamo hrano. 
Zanimala ga je hrana kot hranilo, kot zdravilo. 
Odpravil se je po svetu. Hodil je po periferijah, 
med plemeni, šamani. Hotel je vedeti, zakaj 
tam ni sladkornih bolnikov, zakaj ni rakavih 
bolnikov, s čim se tam ljudje prehranjujejo? 
Na koncu je ugotovil, da je naš planet ena ma-
gnetna silnica čudovitih energij, povezav in da 
ni važno, kje je, ali je tam ali tukaj, to energijo 
lahko prenese sem. Spoznal je, če ni v hrano 
vnesene božje frekvence, hvaležnosti, čiste lju-
bezni, je ničvredna. 
Leta 2006 se je odpravil v Indijo, kjer je bil kar 

19-krat. Vsa potovanja v Indijo je izkoristil za 
šolanje s področja svečeništva, s področja 
ajurvedskega zdravljenja ter uporabe teh teh-
nik za predelavo žive hrane v informirana hrani-
la. Je eden od petih uradno priznanih indijskih 
svečenikov v Evropi.
Svoja spoznanja iz potovanj je še dodatno 
obogatil s študijem izvirnega zapisa receptur 
slovenskih zdravilnih zelišč največjega sloven-
skega botanika, dekana Ivana Mozetiča, ki jih je 
prejel leta 2020. Svoje znanje o delovanju člo-
veškega telesa in uma stalno nadgrajuje z ude-
leževanjem različnih tečajev in predavanj, tako 
v Sloveniji kot tudi v tujini.
Rezultat vztrajnega dela in neomejenega uma 
je holističen (celosten) način predelave hrane v 
popolna hranila za celico. S tem je popolnoma 
izpolnil Hipokratovo priporočilo, ki pravi: »NAJ 
BO HRANA ZDRAVILO IN ZDRAVILO HRANA.«
Njegovi pripravki so namenjeni za vzdrževanje 
optimalne telesne in umske kondicije, dober 
imunski sistem in tudi za obnovo pri oslabelih 
funkcijah posameznih organov ter za hitrejšo in 
naravno regeneracijo po bolezni ali poškodbi. 
Dušan je prvi in edini na svetu, ki mu je uspelo 
združiti zdravilne gobe, divje sadeže, zelenja-
vo in zelišča iz alpsko/jadranskega področja 
ter zelišča iz vzhoda v edinstvena hranila, ki 
so bogata z aktivnimi snovmi in hranilnimi 
vrednostmi. Z uporabo najstarejših postop-
kov, ki segajo v čas stare Perzije, s poznava-
njem bogate dediščine slovenskih zeliščarjev 



Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala je samo bolečina 

in tiha solza večnega spomina.

Z A H VA L A  O B  S L O V E S U  K A R L A  JA N Ž E V I Č A

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

KARLA JANŽEVIČA s Ceste oktobrskih žrtev 6, v Šentjerneju, 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem za besede 
tolažbe, materialno pomoč ter za vso dobroto človeških src. Posebna zahvala tudi gospodu župniku, 

kaplanu in gospodu Klavdiju Krašovcu za vso pomoč in lepe besede.

Žalujoči družini Janževič in Rangus
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ŠOLA
Dosti je lenarjenja, igranja, afnanja,

ker treba pridobiti je še dosti znanja.

Zato brž v razred v klopi,

učiti se mudi.

Na plan dajte zvezke, učne knjige,

saj polni ste energije.

Eni bili ste na morju, drugi doma,

vsak od nas na počitnice lepe spomine ima.

Učiteljica vas že čaka, nestrpna je vsa,

saj vas je vse pogrešala.

Vera Žabkar

JESEN
Zlata jesen bo kmalu nastopila,

vročine več ne bo,

zelo me bo razveselila.

Dosti bilo je vročine, sopare,

ne to ni za stare.

Jesen v prečudovite barve se bo ogrnila,

na poletje bo počasi pozabila.

Bo jesen nam še darov dala,

nas obdarovala.

Dnevi bodo krajši, sprehodi slajši,

ko uživali bomo v paleti jesenske lepote

in na mizah uživali razne dobrote.

Vera Žabkar

PRAVI PRIJATELJ

Koliko prijateljev resnično imamo?

Koliko izmed njih resnično poznamo?

S tabo se smejijo, a ti res dobro želijo?

Zaupaš jim svoje skrbi,zaupaš kaj te veseli.

Pomembne trenutke z njimi deliš,

jim svoj dragoceni čas podariš.

Zaupanje pa se lahko izgubi

in prave naveze več ni.

Tvoje besede pomen izgubijo,

si pa izkušenj novih pridobijo.

Pravi prijatelj ne beži in se ne oddalji.

On ne obsoja,

ne skače od cveta na cvet,

pri njem vedno boš sprejet.

Takšen kot si!

Brez olepšav in brez laži.

Sonja Simončič

NEVIHTNI OBČUTKI

V postelji ležiš, 

zven sladkih besed si želiš.

Čakaš na objeme in poljube,

bojiš se te izgube.

Zunaj se k nevihti pripravlja,

dež svoje poljube zemlji podarja.

Siva in meglena bo jutranja zarja,

vsa žalostna od nočnega viharja.

Toda spet bo sonce posijalo,

vse oblake bo razgnalo

in nas v lep dan popeljalo.

V srca naselil se bo mir,

s sabo vzel nočni nemir.

Spet telo bo koprnelo,

spet dotikov si želelo.

Tudi, če zunaj spet bo okoli vogalov tulilo

in vso zemljo z dežjem prekrilo

veš, da tvoje srce se bo veselilo in

se z ljubeznijo napojilo.

Sonja Simončič

in s pomočjo sodobne tehnologije je izdelal 
prvovrstne naravne in čiste koncentrate zelišč-
nih hranil, pod blagovno znamko NANDIKA. Vse 
svoje izdelke tudi redno laboratorijsko testira.
Leta 2021 so na Inštitutu BION naredili zahtev-
no testiranje na ljudeh in rezultat je potrdil, da 
izdelki NANDIKA energijsko delujejo na človeš-
ko telo. 
Dušan je bil tudi preverjen in potrjen s strani 
Inštituta BION kot bioenergetik, za kar je prejel 
osebni certifikat.
Dušanovo izjemo delo in kakovost izdelkov so 

opazili tudi v tujini, jeseni 2021 je bilo podjetje 
NANDIKA8 d. o. o. izbrano kot »Most Innovative 
Holistic Nutrition Supplements Producer – Eu-
rope« (Najbolj inovativen holistični proizvajalec 
prehranskih dopolnil – Evropa), ki ga je podelila 
organizacija Global Health & Pharma (GHP). To 
nagrado je dobil v izboru izmed 3700 konku-
renčnih proizvajalcev s področja farmacije in 
medicine.
Dušan Portatis Kovač bo za občane Šentjer-
neja in druge obiskovalce izvedel predavanje 
na temo Pet zdravih navad za vsakogar. Po-

leg vode, gibanja, dihanja, hranil in umirjanja, 
bo spregovoril tudi o pomembnosti in bistvu 
imunskega sistema, o vidikih vzhodne in za-
hodne tradicionalne medicine, skupnih ime-
novalcih. Kako ga ohranjati? Kako ga okrepiti in 
kako ga vzdrževati?
Predavanje »Pet zdravih navad za vsakogar« 
bo v petek, 14. 10. 2022, ob 19.00 v Kulturnem 
centru Primoža Trubarja. Predavanje je orga-
nizirano v sodelovanju s projektom Večgenera-
cijski center SKUPAJ, ki ga izvaja RIC Novo mes-
to, vodi pa Zvonka Potočar. Prijazno vabljeni. 



OB 60-LETNICI USTANOVITVE ŠOLSKEGA 
ŠPORTNEGA DRUŠTVA »POLET«

L
etos mineva 60 let od ustanovitve 
Šolskega športnega društva Polet na 
Osnovni šoli Šentjernej, ki pomeni 
enega osnovnih mejnikov za prihodnje 
športno delovanje šolske in srednješol-

ske mladine našega področja.
Ob provizoričnem igrišču šole (bivše župnišče) 
sva jaz, Janez Kuhelj, skupaj s pomočnikom 
ravnatelja gospodom Borisom Gabričem v 
prisotnosti učencev in učenk višjih razredov 
osnovne šole ustanovila Šolsko športno dru-
štvo Polet. Ime »Polet« so ustanovitelji učenci 
in učenke navdušeno potrdili, saj je to pomeni-
lo nov zagon pri njihovem športnem delovanju. 
Ustanovni občni zbor je potekal 18. 10. 1962. 
Na prvem občnem zboru je bilo tudi sprejeto, 
da bo enotna mesečna članarina 10 dinarjev. 
Članarino so plačevali tudi vsi učitelji na šoli, 
kar je pomenilo še posebno podporo novemu 
društvu. Za predsednika društva je bil izvoljen 
učenec Miha Ban, tajnica je postala Joža Vodo-
pivec, blagajničarka pa Jožica Košak. S strani 
šolskega kolektiva je bil za prvega mentorja 
društva imenovan Janez Kuhelj. Izmed članov 
učencev so bili za vodje sekcij izvoljeni: Franc 
Štajner za nogomet, Nace Kralj za rokomet – 
pionirji, Pavla Kovačič za rokomet – pionirke, 
Jože Miklavčič za atletiko, Marjan Riosa za na-
mizni tenis in Miha Recelj za šah. Iz učiteljskega 
zbora so bili imenovani sledeči učitelji, ki naj bi 
učencem pomagali pri uspešnem delu društva: 
Boris Gabrič za nogomet, Janez Kuhelj za roko-
met in atletiko, Valter Mlekuš za namizni tenis, 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
Franci Šlavs za strelstvo in Marjan Močivnik 
za šah. To je bil ključni mejnik za pospešitev 
razvoja športnega življenja v šoli in animira-
nja mladine. Istočasno je bila težnja pokazati 
tako ljudem našega šolskega območja, star-
šem učencev kot tudi našim krajanom po-
membnost športnega življenja. Kot mentorju 
šolskega športnega društva mi je posebej v po-
nos, da smo uspeli pritegniti mlade ljudi, in jih 
preko šole, športnega društva in kasneje preko 
Športnega društva Šentjernej, ter prispevali k 
miselnosti, da se z vztrajnim prizadevanjem 
doseže pomembne uspehe bodisi v športu ali 
kasneje v rednem delovnem razmerju.
Leta 1963 smo se preselili v novo šolo, na žalost 
pa tudi v njej niso bili ugodni pogoji za športno 
delovanje. Športna vzgoja je v primernem vre-
menu potekala na travniku, ob slabem pa na 
šolskih hodnikih. Izvenšolska dejavnost se je 
lahko odvijala le v tistih panogah, ki so bila 
vezana s pokritim prostorom. Ena teh panog 
je bil namizni tenis. Mize smo imeli postavljene 
na hodniku in tam so se odvijali tako treningi 
kot tudi tekme. Učenci in učenke so tudi v tem 
športu dosegli dobre rezultate v občinskem 
merilu, pa tudi na republiškem šolskem tek-
movanju. Kasneje so dekleta nastopala tudi v 
drugi članski slovenski namiznoteniški ligi.
V občinskem merilu so bili zelo uspešni tudi ša-
histi, prav presenetljiva pa je bila pionirka Šte-
fka Metelko, saj je na republiškem tekmovanju 
mladink, kot pionirka, osvojila 6. mesto.
Ob preselitvi iz stare šole (bivše župnišče) v 
novo šolo, zgrajeno leta 1963, seveda nismo 
pridobili telovadnice, imeli pa smo okoli šole 
dovolj prostora za teke v naravi in za izgradnjo 

1964 ‒ Šolsko športno društvo Polet: gradnja rokometnega igrišča.

Ekipa krosa ŠŠD Polet v letih 1965/67: 
Zagorc, Hrovat, Vrtačič, Hudoklin, Kotar

Nogometna ekipa 1963/64:
stojijo Lampe, Bratkovič, Kovačič, Gornik, Tratar,
Cekuta, čepijo Selak, Riosa, Vinšek

Vratar Marjan Riosa 1963/64

Šolska ekipa krosa 1966/67:
Gomizelj, Piletič, Selak, Ruden
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Smučarski skakalci: Sluga, brata Prudič, Selak,
Potočar



igrišč. Kar sami učitelji in učenci smo se lotili 
zgraditi igrišče za rokomet. In tako je nekoliko 
zaživel kolektivni šport z žogo – uveljavila sta 
se rokomet in nogomet. Šolski ekipi v moškem 
in ženskem rokometu sta bili vedno v občin-
skem in medobčinskem vrhu. Pionirke so bile 
celo dvakrat druge na republiškem prvenstvu 
osnovnih šol. 
Športne dejavnosti so iz leta v leto napredova-
le, mladina pa je zapuščala osnovno šolo, zato 
je bilo potrebno poskrbeti tudi za njih. Tako je 
bilo leta 1968 ustanovljeno Športno društvo 
Šentjernej. Mlajše skupine rokometašev in ro-
kometašic so tekmovali v različnih slovenskih 
ligah. Predvsem so zelo napredovale rokome-
tašice in se celo nekatere, Marija Kovačič, Vera 
Judež, Tina Vide, Mateja Rangus in Martina 
Jakše, uvrstile v najboljše selekcije pionirk in 
mladink. Zelo uspešno je nastopala članska 
ekipa rokometašic in se na zadnjem nastopa-
nju v ligi borila za sam vrh. Žal so potem prene-
hali s tekmovanjem.
Znano je, da je atletika poleg gimnastike ena 
najpomembnejših panog v osnovni šoli. Ot-
roci si lahko hitro privzgojijo hitrost v tekih in 
skokih. Kot sem že omenil, je športna vzgoja 
potekala tudi na šolskem hodniku. Tu je med 
drugim svoje skakalne sposobnosti pri skoku 
v višino razvijala učenka Marjeta Šuštaršič, ki 
se je s svojimi rezultati, kot prva iz naše šole, 
uvrstila v pionirsko slovensko reprezentanco.
Ko so se nekoliko kasneje pogoji zboljšali (iz-
gradnja atletske steze), so bile naše mlade 
atletinje in atleti v samem vrhu osnovnošolske 
atletike. Za mlade atlete in atletinje smo v po-
letnih mesecih organizirali skupne kondicijske 
priprave na Gorjancih pri Miklavžu. Uspehi teh 
priprav so bili odlični. Po raznih šolskih tekmo-
vanjih se je na osnovi rezultatov uvrstilo v se-
lekcijo pionirjev preko 24 tekmovalcev in tek-
movalk. Zelo uspešni pa so ti atleti bili tudi v 
starejših kategorijah – nastopali so na mladin-
skih evropskih pa tudi svetovnih prvenstvih. 
Atleta Jože Vrtačič in Klara Lukan sta sodelova-
la tudi na olimpijskih igrah.
Leta 1973 pa smo dobili urejeno nogometno 
igrišče in šeststezno atletsko tekališče, pokrito 
z lešem, in provizorično jamo za skoke v dalji-
no.
Leta 2001 pa je bila urejena tartanska steza. Po-
sebno pa moram poudariti izgradnjo športne 
dvorane leta 1980, ki služi za šolsko športno 
vadbo in za potrebe zunanjih klubov in kraja-
nov.
Močna športna panoga pa je bilo tudi smuča-
nje. Nekajkrat so bili med zimskimi počitnica-
mi organizirani 5-dnevni tečaji na Javorovici. 
Tečaje se je vsakokrat udeležilo od 30–40 
učencev in učenk. Prespali smo na Javorovici v 
posameznih hišah pri domačinih, ki so nas pri-
jazno sprejeli. Gospodinja Slavka Zagorc pa je 
poskrbela za lačne želodčke. Seveda smo imeli 
na Javorovici šolska prvenstva v veleslalomu z 
učenci nekaterih šol, npr. Osnovna šola Katje 

Rupena Novo mesto in Osnovna šola Šmarjeta. 
Mladi smučarji so vsako leto tekmovali v sko-
kih in veleslalomu za memorial IV. bataljona 
Cankarjeve brigade na Javorovici.
Pomembna panoga osnovnošolske športne 
vzgoje je tudi nogomet. Tudi tu so pionir-
ji dosegali odlične rezultate in bili uspešni v 
medsebojnih srečanjih z vrstniki drugih šol 
novomeške občine in Kostanjevico. Kasneje se 
je ustanovila nogometna ekipa starejših, pred-
vsem mladincev, v katero so se vključevali tudi 
mlajši nogometaši. Ekipa starejših je celo tek-
movala v dolenjski regijski ligi. Mlajše selekcije 
pridno vadijo in tekmujejo v odgovarjajočih 
ligah.
Šolsko športno društvo ima poseben pravilnik 
za ugotavljanje najboljšega športnika in špor-
tnico in najbolj športni razred v tekočem šol-
skem letu. Pravilnik je učno-vzgojno in športno 
naravnan.
Društvo je v teh letih dobilo mnogo priznanj. 
Tako je v šolskem letu 1970/71 ŠŠD POLET 
proglašeno za 3. najuspešnejše šolsko športno 
društvo v Sloveniji, leto kasneje se je uvrstilo 
na 4. mesto, leta 1982 v tekmovanju za najbolj-
ša športna društva v Sloveniji prejme bronasto 
plaketo, leto kasneje srebrno in v letih 1985–
1987 še dve zlati plaketi Šolskega republiškega 
centra športnih društev.
Ena najvišjih priznanj pa je društvo prejelo 
od Telesnokulturne skupnosti Slovenije de-
cembra 1974 s podelitvijo Bloudkove plakete, 
ki pomeni najvišje priznanje za dejavnosti in 
uspehe na športnem področju. V njem je bila 
podana naslednja obrazložitev:
»Šolsko športno društvo Polet na Osnovni šoli 
Šentjernej je izredno homogena celota. S svojo 
dejavnostjo presega šolski okvir. Dograjevanje 
zunanjih objektov za telesno vzgojo in šport s 
prostovoljnim delom, stoodstotna včlanjenost 
učencev in pedagogov v šolskem športnem dru-
štvu, 75 % učencev aktivnih v široko razvejanih 
dejavnostih, pomembni športni uspehi učencev 
v občini, regiji in republiki, skrb za lastni strokov-
ni kader in samoupravno urejanje zadev so odli-
ka tega društva. Uspeh take dejavnosti je tudi 
ustanovitev Športnega društva Šentjernej, v 
katerem bivši člani šolskega športnega društva 
nadaljujejo telesnokulturno dejavnost. Šolsko 
športno društvo na Osnovni šoli Šentjernej s svo-
jo kvaliteto in široko razvejano dejavnostjo kljub 
pomanjkljivim možnostim dosega cilje šolske 
telesne kulture.«
Visoko priznanje je pomenilo izredno moti-
vacijo za nadaljnjo uspešno organizacijsko in 
športno dejavnost Šolskega športnega društva 
Polet.
Športna pot, ki je bila v preteklosti začrtana, je 
obrodila odlične sadove, saj vidimo, da so vsi 
ti uspehi pritegnili tudi mlajše, ki nadaljujejo z 
uspešnimi nastopi. Razveseljivo je, da je tako 
šolsko igrišče ob šoli vsak dan zapolnjeno z 
mladimi, ki pridobivajo svoje znanje in z dru-
ženjem potrjujejo medsebojno prijateljstvo. 
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Šahovska ekipa 1963/64:
Lenčič, Recelj, Ban, Riosa

Šahovska ekipa deklet 1963/64:
Grgovič, Metelko, Metelko, Martinčič

Planica 1971: republiško
prvenstvo v skokih: Sluga, 

Žibert, Jerele, Vinšek

Nogometna ekipa 1970/71: Šinkovec, Kušljan,
Koligar, Žibert, Potočar, Antončič, Radkovič, Lipar

Jože Vrtačič ml. in
Katarina Koligar ‒ ena
najuspešnejših atletov 

generacije devetdesetih

Uspešna atletska ekipa na finalu APPS 1999

Maja Nose ‒
vrhunska atletinja

Kristijan Kralj ‒ vrhunski atlet in vsestranski športnik



30 LET OD VALETE OŠ ŠENTJERNEJ
    SIMONA SELAK

V petek, 9. septembra, smo se po tri-
desetih letih zbrali sošolci in sošol-
ke, ki smo leta 1992 končali Osnovno 
šolo Šentjernej. Tistega leta nas je 
osnovno šolo uspešno zaključilo kar 

107. Tokrat pa se nas je zbralo nekaj čez 80, 
kar je bil več kot odličen odziv, in je pokazal, 
da je bila ideja po uresničitvi te obletnice res 
že težko pričakovana. Zato je bilo srečanje 
toliko bolj veselo in srčno, polno nasmejanih 
obrazov. Pridružile so se nam tudi razredni-
čarke: gospe Vida Trenz, Cvetka Podgoršek, 
Marta Plevnik in Mojca Kodelič. 
Želja po nostalgiji je privrela na dan in vsi 
smo podoživeli spomine na šolske klopi, uči-
teljice in učitelje, skupaj z vsemi nerodnostmi 
in uspehi, ki smo jih takrat doživeli. Med naj-
bolj zanimivimi temami pa so bile osnovno-
šolske simpatije, katere smo si zdaj vsi lažje 
izpovedali. Čar večeru je dodalo tudi vreme, 
ki nam je bilo naklonjeno, da smo se najprej 
zbrali zunaj pod velikim kozolcem, ki je tudi 
del Šentjernejske učne poti. Nasmejani ob-
razi ob sprejemu so pokazali, da bo ta večer 
res nekaj posebnega. Po številnih stiskih rok, 
objemih in prvih izrečenih spominih, smo se 
preselili v notranje prostore gostilne Pri Jer-
neju. Začeli smo s programom, ki nas je po-
peljal skozi obdobje osnovne šole. Spomnili 
smo se na takratnega heroja Martina Kotar-
ja, po katerem se je šola imenovala, ko smo 
vstopili vanjo. Spomnili smo se sprejema 

med pionirje in zaobljube, ki smo ji ob tem 
zaprisegli. V šolo smo vstopili namreč pod 
jugoslovansko zastavo in zaključili, ko je v 
čast nove države, leta 1992, prvič zaplapolala 
slovenska zastava. Spomnili smo se tudi po-
sebnih delovnih dni, ko smo morali pobirati 
korenine na hmeljišču na Draškovcu in obira-
ti jabolka na Pletarskem hribu. S seznamom, 
takrat tovarišic in tovarišev, smo se spomnili 
na vse, ki so nas učili, prav tako tudi na po-
kojna ravnatelja gospoda Marjana Močivnika 
in Pavla Turka. Na koncu smo ustvarili tudi 
prvo skupno sliko naše generacije. Večer je 
potekal v prijetnem in sproščenem klepetu, 
pa tudi plesu. Vse skupaj se je zavleklo do po-
znih jutranjih ur. Žal diskotek, ki so kraljeva-
le 30 let nazaj več ni, a je domači DJ Damjan 
dobro poskrbel, da smo zaplesali ob glasbi 
tistih časov. 
Na tokratnem srečanju smo ustvarili veliko 
fotografij, katere si bomo z veseljem pogle-
dali ob našem ponovnem snidenju, ki bo, če 
ne prej, čez 10 let. Ob tej obljubi, smo se tudi 
razšli. Hvala generaciji 1992 za vso energijo in 
pozitivne misli, ki smo jo pokazali na tem sre-
čanju in s katero soustvarjamo tako lokalno 
kot širšo skupnost. 
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ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
  DANIJELA PAVLIČ

D
nevi so že pošteno kratki, okoli nas pa 
obilje vsega dobrega in slastnega. J 
Gospodinje komaj dohajamo vse sad-
je, ki ga želimo predelati v čežane, 
marmelade, sokove in zelenjavo za 

shranke za hladne zimske dni. Pomagajmo si 
med sabo s stekleno embalažo, če vam hodi 
kaj steklovine odveč, jo podarite sosedi, po-
krovčke pa le kupite nove, da se shranki ne 
pokvarijo. 
Na vrtu in njivi pobiramo zadnje paradižnike, 
paprike, bučke, fižol … Nestrpno pa že čaka-
mo zelje in repo za kisanje. Sama kisam zelje 
večkrat na sezono, od oktobra naprej vsaj 
3-krat, saj ga imamo doma zelo radi. Za recept 
uporabim čisto klasiko: zelje očistim, naribam 
in posolim (na 1 kg zelja dam 20 g soli – 2 %; tu 
sem res natančna), naložim v plastične posode 
in dobro obtežim. Tri tedne pustim na toplem 
in je pripravljeno za uživanje, takrat ga zaradi 
lažjega skladiščenja preložim v steklene kozar-
ce. Enak postopek uporabim za kisanje repe 
ali glavnatega ohrovta (nova specialiteta iz po-
skusa lanskega leta).
Poskrbite, da bo vrt tudi na jesen lepo pisan in 
zapolnjen – sedaj je še čas za setev zimske so-
late, špinače, redkvice in motovilca za zgodnje 
spomladansko uživanje. Sama kupim sadike 
motovilca in mi zelo lepo naredi, še posebno 
v rastlinjaku. Posadite še zelje, brokoli in cve-
tačo, presenečeni boste nad pridelkom, sadike 
so še dostopne. Radiči in endivije že lepo dela-
jo, sedaj so rastline dobile dovolj dežja, da se 
bo rast pospešila. Nagajajo le polži, ki se straš-
no radi »guncajo« na listih … Če vam kakšna 
gredica ostaja prazna, lahko posejete tudi 
rastline za zeleno gnojenje (gorčico in enole-
tno deteljo), s tem tudi rahljate tla. Pripravite 
si gredice za jesensko setev česna in čebule 
ter si poiščite kakovosten sadilni material. Pri 
česnu so najboljši veliki stroki, pri čebuli obra-
tno – manjši čebulčki, saj gredo večji radi hitro 
v cvet. Ne pozabite zemlji dodati domač kom-
post! 
V gredice pa posadite kakšne nove cvetlič-
ne čebulice – trgovski centri že nudijo obilo 
raznovrstnih čebulic! Sedaj je tudi še čas, da 
poberete še zadnja semena rožic (tagetke, 
ognjiči), sladki pelin se bohoti v svoji veličini, 

P. S.: Vrtovi so še vedno polni pisanih pri-
delkov, zato vas tudi tokrat vabimo, da s 
fotografijami popestrite našo rubriko. Svoje 
zanimive fotografije pošljite na naslov ure-
dništva: sentjernjesko.glasilo@sentjernej.si. 
Do sedaj smo prejeli fotografije na desni 
strani.

Jožica, Gorenji Maharovec

Jožica, Gorenji MaharovecJožica, Gorenji Maharovec

Irena, Gorenje Vrhpolje

Jožica, Gorenji Maharovec

Damjan, Gorenje Vrhpolje

posušite ga in si ga spravite za čaj proti mno-
gim prehladnim obolenjem. Porežite zelišča 
– drobnjak, rožmarin, materina dušica …, in 
si naredite svojo mešanico za meso, ki bo vse-
bovala veliko manj soli kot trgovinska. Zelišča 
si lahko posadite tudi v manjše lončke in si vrt 
prenesete v kuhinjo na okensko polico. Sama 
sem letos kar tako vtaknila nekaj preveč nabra-
ne bazilike v kozarec z vodo in dobila sem dve 
krasni sadiki za naprej. Narava je res čudesna!

Da nam je bila narava kljub vremenskim nepri-
likam vseeno radodarna, pa dokazujete tudi 
naši bralci, ki ste nas zasuli s prelepimi fotogra-
fijami – uživajte v teh lepih barvah!
Naj vam začetek jeseni nariše barve, naj vas 
posladka z moštom in kostanjem! Ti zeleni 
drobci pa naj vam dajo spodbudo za še bolj 
zelene prste! J Mi ne bomo še počivali! Želim 
vam vesel & sr(e)čen sprehod v nov vrtnarski 
mesec! 

Jožica, Gorenji Maharovec
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N
avadni šipek (Rosa canina) je košat 
listopaden grm, ki zraste do 3 metre 
v višino in je razširjen skoraj po 
vsem svetu v predelih z zmernim 
podnebjem. Je močno razraščen, s 

povešenimi vejami na katerih so trni. Vzgoji-
mo ga lahko tudi sami iz potaknjenca, ki ga 
posadimo v vlažna, dobro prepustna in s hra-
nili bogata tla. Najbolj mu ustrezata nevtralna 
do blago kisla zemlja in sončna lega. V času 
cvetenja (od maja do julija) zrastejo beli do 
svetlo rožnati cvetovi iz katerih se razvijejo 
jajčasti in gladki živordeči plodovi. V njih so 
dlačice in majhne trde koščice (peške). Njego-
vi listi so liho pernati in jih sestavlja od 5 do 7 
lističev, ki so jajčaste oblike in po površini goli 
(niso dlakavi).
Šipek je pravzaprav divja vrtnica, ki slovi kot 
vsestranska zdravilna rastlina, brez posebnih 
neželenih stranskih učinkov. Je ena najstarej-
ših okrasnih rastlin, saj jo omenjajo že sumer-
ski viri 2700 let pr. n. št. Šipek uporablja tako 
tradicionalna kot uradna medicina in morda 
je eden redkih plodov narave, pri katerem se 
obe medicini ne prerekata o tem – ali je to 
zdravilo ali ne.
V domačem zdravilstvu se šipkovi plodovi 
uporabljajo pri primanjkljaju vitamina C, 
ki našemu organizmu zvišuje odpornost, 
preprečuje in zdravi prehlad, gripo in druge 
bolezni in tegobe, šipek pa pomaga tudi pri 
krvavenju iz dlesni, koristi slabokrvnim no-
sečnicam in doječim materam ter odpravlja 
utrujenost. 

Druga imena: babji zob, bavec, divja roža, 
gošavka, goščevje, harambuc, kokoška, 

kopina, mačeha, navadni šipek, ošipek, pasja 
gart(roža), srbevka, srbin, srbljivka, srbori-
t(ec), srboritka, ščiša(k), ščipek, šipečje, šipo-
je, vodenink, voglovje, volčji zob, zobatka.

KATERE DELE NABIRAMO
Nabiramo lahko liste, cvetne popke in cveto-
ve šipka, a so zagotovo najbolj popularni in 
uporabni šipkovi plodovi.

KDAJ GA NABIRAMO?
Cvetne popke, cvetove in liste nabiramo, ko 
rastlina cveti – od maja do julija (v opol-
danskih urah na suh in sončen dan), zrele 
plodove pa od septembra do novembra v 
popoldanskih urah.

ZDRAVILNI UČINKI
Šipek vsebuje antioksidante, kot so vita-
min C, katehin, kvarcetin in elagična kislina 
pa tudi vitamine A, B5 in E. Uživanje teh snovi 
pomaga pri zmanjšanju vnetij in oksidativ-
nega stresa v telesu. Ob rednem uživanju 
povečuje imunsko odpornost in pomaga pri 
prehladnih obolenjih.
Šipkov čaj ima diuretične učinke – spodbuja 
izločanje seča, iz telesa odvaja soli sečne 
kisline. Je tudi karminativ, kar pomeni, da 
sprošča napihnjenost in pline v prebavilih. 
V manjši meri vpliva na gibanje črevesja kar 
deluje odvajalno.
Rdeče-oranžno barvo dajejo šipku karoteno-
idi – likopen in beta karoten. Znano je, da ti 
pigmenti pozitivno vplivajo na zdravje kože 
in oči. Šipkove peške vsebujejo veliko poli-
nesaturiranih maščob, ki podpirajo zdravo 
membrano kože in jo ščitijo pred komponen-

tami, ki povzročijo vnetja (na primer UV seva-
nje, cigaretni dim in onesnaženost zraka).
Šipkovo olje je zelo popularno v lepotni 
industriji, saj ima proti-starostne lastnosti. 
Olje pridobivajo s hladnim stiskanjem šipka 
s čimer se izločijo njegova naravna olja. V 
8-tedenski študiji, kjer so udeleženci dnevno 
zaužili 3 mg šipkovega prahu, so poročali 
o vidnem zmanjšanju gub in povečanju 
vlažnosti ter elastičnosti kože. Znanstveniki 
te rezultate pripisujejo antioksidativnim 
lastnostim šipka, vitaminu C, ki poveča sinte-
zo kolagena in obnovo celic.
Zelo proučevani so tudi šipkovi učinki na 
osteoartritično bolečino. Le-ta prizadane 
predvsem moške in ženske nad 60 letom 
starosti, pri čemer gre za povečano obrabo 
sklepnih hrustancev, kar lahko vodi v hudo 
bolečino in vnetje. Pregledni članek 24 študij 
navaja, da naj bi prehransko dopolnilo s 
šipkom pomagalo lajšati osteoartritične 
simptome z zmanjšanjem oksidativnega 
stresa in vnetij v sklepih.
Uživanje šipka ima vpliv tudi na zdravja srca 
zaradi znižanja holesterola in krvnega 
pritiska. 6-tedenska študija je pokazala, 
da je uživanje pripravka, ki je vseboval 40 
g šipkovega prahu, vodilo k zmanjšanju 
krvnega pritiska, celokupnega holesterola, 
LDL (slabega) holesterola, v primerjavi s 
kontrolno skupino.
Zaradi kiselkastega okusa je šipkov čaj 
prijetna osvežitev pri vročičnih obolenjih, 
pili pa naj bi ga zlasti starejši ljudje, katerih 
prebavila iz hrane ne vsrkajo dovolj vitamina 
C. Pogosto ga mešamo z drugimi krepčilnimi 
rastlinami, na primer z veliko koprivo (Urtica 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

ŠIPEK – naravni 
vir vitamina C

ZDRAVILNE
RASTLINE
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dioica) in škrlatno ehinacejo (ameriški sla-
mnik – Echinacea angustifolia, E. purpurea).

ŠIPEK IMA PLODEN
SEZNAM UČINKOV
Za lajšanje zdravstvenih težav uporabljamo 
šipkove plodove, ki jih običajno nabiramo 
septembra in jih nato sušimo. Pred tem jih 
razrežemo, izčistimo semena in z njih dobro 
speremo belkaste laske. Posušeni plodovi 
imajo prijeten aromatičen vonj po sadju in 
kiselkast, malce trpek okus. Zelo bogati so z 
vitaminom C in tudi z vitaminom B2, pektini, 
jabolčno in citronsko kislino ter čreslovinami. 
Vsebujejo tudi proantocianidine, ki delujejo 
kot antioksidanti.
• Prav zaradi obilja vitamina C šipek priporo-

čajo za krepitev odpornosti, proti prehladu, 
gripi, pomanjkanju vitamina C in splošni 
utrujenosti. V ta namen lahko uporabljamo 
poparek, tinkturo ali kapsule. Pogosto jih 
jemljemo kot splošno okrepčilo med bolez-
nijo in okrevanjem po njej.

• Zaradi čreslovin šipek učinkuje kot adstrin-
gent, kar pomeni, da krči tkivno površino 
in tako pomaga pri ustavljanju driske, 
zlasti če je nastala zaradi povišane telesne 
temperature. V ta namen uporabljamo 
prevretek, ki ga pijemo redno, posebej pri 
zajtrku.

• Tako pektini kot organske kisline naj bi 
šipku pridali diuretični učinek (odvaja-
nje vode). Zato poparek uporabljajo pri 
vnetnih procesih ledvic in za preprečevanje 
ponovnih obolenj. Redna uporaba naj bi 
bila priporočljiva tudi za tiste, ki imajo 
težave z nastajanjem peska in kamenja v 
ledvicah ali sečnem mehurju.

• Organske kisline spodbujajo izločanje 
prebavnih sokov in lajšajo vnetje želodčne 
sluznice.

Enako kot meso ploda so učinkovita tudi 
njegova rumena semena. Pred uporabo jih 
je treba vedno streti. Iz njih lahko pripravimo 
čaj. V Sibiriji iz njih iztiskajo olje. V ljudskem 
zdravilstvu jih podobno kot plod upora-
bljajo pri težavah z ledvičnimi kamni in pri 
obolenjih ledvic in mehurja. Blagodejno naj 
bi učinkovali celo pri nekaterih revmatičnih 
obolenjih, kot je putika.

Šipkov čaj
Vrelo vodo se prelijte čez polovico žličke 
zmečkanih plodov, pustite stati 10–15 minut 
in precedite. Skodelica šipkovega čaja se po-
pije nekajkrat na dan. Kovina pospeši razpad 
vitamina C, zato čaja ne puščajte v kovinskih 
posodah.

Poparek pripravimo tako, da dva grama in 
pol zdrobljenih šipkovih plodov prelijemo s 
skodelico vrele vode. Pustimo stati 10 minut 
in nato precedimo. Popijemo tri do štiri sko-
delice na dan.

Tinkturo pripravimo tako, da dve veliki pesti 
šipka razrežemo in ga namočimo v žganju. 
15 kapljic šipkove tinkture kanemo v vodo in 
pripravek uživamo 2–3-krat dnevno.

Prevretek pripravimo tako, da 30 do 50 gra-
mov zdrobljenih plodov stresemo v liter vrele 
vode in na šibkem ognju kuhamo pet minut. 
Pustimo 15 minut stati in nato precedimo. 
Prevretek lahko pripravimo tudi iz strtih se-
men, le da naj ta stoji še eno uro. Okus je zelo 
prijeten, saj semena vsebujejo vanilin.

Marmelada
• 400 g šipka
• 150 g sladkorja 
• 2 kiselkasti jabolki
• 3 žlice limoninega soka
Šipkove plodove stresemo v večjo skledo, za-
lijemo z vodo in v vodi namakamo 10 minut. 
Nato plodove temeljito odcedimo. Vsakemu 
plodu odrežemo muho, nato pa ga razrežemo 
na 4 dele. Odstranimo semena in notranjo 
kosmato kožo ter preostanek stresemo v lo-
nec. Jabolka operemo, olupimo, odstranimo 
peške in narežemo na krhlje, ki jih stresemo 

    PAINTBALL KLUB DarkSun

V nedeljo, 28. 8. 2022, so tekmovalci 
Paintball kluba DarkSun na državnem 
tekmovanju "Paintball vikend na Gor-
tini" zasedli prvo mesto. Še en dokaz, 
da so fantje potencial v paintballu in 

da ves trud, ki so ga vložili v treninge, ni bil zas-
tonj. Fante konec meseca septembra v Bosni 
in Hercegovini čaka naslednje tekmovanje. 

USPEH 
TEKMOVALCEV 

PAINTBALL 
KLUBA DarkSun

v lonec. Šipek in jabolka zalijemo s 3 dl vode. 
Dodamo še sladkor in limonin sok ter vse 
skupaj med mešanjem kuhamo 30 minut na 
nizki temperaturi. Nato vse skupaj precedimo 
skozi gosto sito in precejeno zmes vrnemo 
nazaj v lonec. Vse skupaj še enkrat prevremo. 
Pripravljeno marmelado nadevamo v čiste 
kozarce, tesno zapremo in ohladimo. 

NA KAJ MORAM BITI
POZOREN, NASVETI IN 
OMEJITVE
Šipek je obravnavan kot varno živilo oziro-
ma prehranski dodatek. Trenutno pa še ni 
dobro raziskano, kakšen je njegov vpliv med 
nosečnostjo in dojenjem, zato se priporoča 
previdnost ob uporabi.
Priporoča se zmerna uporaba – popijemo 
od 2 do 3 skodelice šipkovega čaja na dan. S 
količino ne smemo pretiravati, saj lahko zau-
žitje velike doze vitamina C vodi do slabosti, 
razdražljivega želodca, zaprtja in zgage.
Ko sušimo plodove, le-te najprej po dolgem 
razrežemo (lahko tudi v multipraktiku) in jih 
najprej sušimo na zraku, nato pa še umetno 
pri 40 stopinjah C (če želimo, lahko iz njih 
odstranimo tudi peške).
Pomembno je, da odstranimo dlačice, ki se 
nahajajo v notranjosti plodu. Le-te lahko pov-
zročijo draženje v grlu in tudi v prebavnem 
traktu. Za odstranjevanje dlačic uporabimo 
naslednjo metodo. Potrebujemo veliko sito 
v katerega damo posušen razrezan šipek od 
katerega želimo ločiti dlačice. Sito s šipkom 
nato dvigujemo v zrak, da se šipek premetava 
in obrača, dlačice pa gredo skozi sito, oziroma 
v zrak. Še bolje je, da to počnemo zunaj na 
zraku, po možnosti ko piha veter, da jih lahko 
raznese naokoli. Lahko uporabimo tudi sušil-
nik za lase. 

Šipkov čaj Šipkova marmelada

Šentjernejsko glasilo   |   september 2022

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



54   |   K R I Ž A N K A

• Izdelki slovenskih ustvarjalcev
• Tradicionalna keramika
• Darilni boni za izdelke in tečaje

WWW.ROKODELKA.Si           041 632 193

ZAČETNI TEČAJI:
11.10 (pop.) in 13.10. (dop.)

DELAVNiCA iN
SPLETNA TRGOViNA
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SESTAVINE:
6 kislih jabolk / 130 g moke (lahko tudi pirina) / 170 g sladkorja / 3 jajca / 1 vaniljev sladkor z burbonsko vanilijo / 

½ žličke cimeta / ½ pecilnega praška

POSTOPEK PRIPRAVE:
Dno tortnega model (26 cm) obložimo s peki papirjem, potem pa dno in obod premažemo z maslom.

Jabolka olupimo, izpeškamo in narežemo na ne pretanke krhlje ali na kockice. Narezana jabolka stresemo v model. 
Pečico ogrejemo na 180 stopinj.

Jajca, sladkor in vaniljev sladkor stepamo, da dobimo gosto, bledo kremo. Nanjo presejemo moko s cimetom, 
potem pa vse skupaj nežno zmešamo s kuhalnico. Testo nalijemo po jabolkih, z modelom pa nekajkrat udarimo ob delovno 

površino, da testo spolzi tudi med jabolka. Model položimo v ogreto pečico za 55–60 minut.
 Dober tek!Dober tek!

Jabolčna šarlotaJabolčna šarlota

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Čas priprave: 15 minut / Čas pečenja: 60 minut

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

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je na posneti 
fotografiji in kje je bila posneta. Za pravilen odgovor, da je na fo-
tografiji most čez potok Kobilo na Trubarjevi cesti, se zahvalju-
jemo SVITU RANGUSU. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KAJ JE NA POSNETI FOTOGRA-
FIJI IN KJE JE BILA POSNETA. Vaše odgovore pričakujemo do 
petka, 14. oktobra 2022, na naslovu: Uredniški odbor Šentjer-
nejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernejsko.glasilo@sentjernej.
si. 

PREGOVORI ZA SEPTEMBER

Tilen (1. 9.) oblačen, meglen, grda, deževna jesen. / Kakršno bo vreme 
na Ilija (2. 9.) kazalo, bo ves mesec ostalo. / Kadar prve dni kimavca 
pogostoma grmi, bo dosti tepkovca, pšenice, rži. / Kakršen kimavec, 
takšen bo sušec. / Kakršno vreme na malo maso (8. 9.) kane, tako 
trideset dni rado ostane. / Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob 
božiči. / Kakršno vreme o kimavca mlaji, takšno je vso jesen najrajši. / 
Ako je Matevž vedren, bo prijetna jesen. / Ako na Mateja (21. 9.) sonce 
sije, kmalu lepa jesen zasije. / Ako Mavricija (22. 9.) sonce zasije, pozimi 
huda sapa brije / Sišk veliko Mihael (29. 9.) da, zgodnja bo zima in veliko 
snega. / Če pred Mihaelom (29. 9.) jasna noč, bo tudi zima imela veliko 
moč. / Žerjavi ko lete na tuje, brž se zima približuje. / Če na Mihalevo 
(29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče. / Če o Mihaelu (29. 9.) 
sneg naletuje, dolga se zima obljubuje. / Mihaela (29. 9.) če grmi, vihar-
jev veliko pozimi buči.

VIC
Prepir
Zdravnik, arhitekt in politik se prepirajo, kdo ima starejši poklic. 
Reče zdravnik:
»Moj je najstarejši. Bog je ustvaril Evo iz Adamovega rebra. To je 
vendar kirurški poseg.«
Politik: »No, al’ zdaj vid’ta, da je moj poklic najstarejši. Kdo pa, 
mislita, je naredil kaos …«



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna

Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.


