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OD BESED K 
DEJANJEM
Spoštovani,

jesen je čas, ko se veselimo obilnih pridelkov, obenem pa že snu-
jemo načrte za novo setev.

Tudi na občini hitimo z izvedbo projektov, ki so v teku, ter prip-
ravljamo vse potrebno za dobro delo v naslednjem letu. Dokon-
čana so dela na objektih vključenih v energetsko sanacijo – stav-
ba osnovne šole v Šentjerneju, stavba podružnične osnovne šole 
v Orehovici z novim parkiriščem in prenovljenih športnim igriš-
čem, stavba zdravstvene postaje v Šentjerneju. Izvedeni ukrepi 
bodo v navedenih stavbah prihranili veliko energije za ogrevanje 
in razsvetljavo ter občutno znižali stroške, ki se krijejo iz občin-
skega proračuna. Gradnja cestne in spremljajoče infrastrukture v 
Dolenjem Maharovcu lepo napreduje, vsa potrebna dela se izva-
jajo sočasno, kar je iz organizacijskega vidika še posebej zahtev-
no. V teku je razpis za izbor izvajalca za nadaljevanje gradbenih 
del v Dolenji Stari vasi, prav tako je ponovno odprt razpis za izbor 
izvajalca za gradnjo mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Upam, da 
bomo imeli pri izboru izvajalca srečo, saj želimo z gradnjo mo-
stu pričeti še v letošnjem letu. Izvedene so rekonstrukcije cest na 
odsekih Sela–Drča, Pleterje–Apnenik, dela se izvajajo na odsekih 
Loka–Gorenje Mokro Polje, Gorenja Gomila–Pristavica, Mršeška 
cesta–Šentjakob, v novembru pa se bodo izvedla še dela na od-
seku ceste Brezje–Ledeča vas. Vložena je dokumentacija za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove športne dvora-
ne, za tem pa nas čaka še javni razpis za izbor izvajalca gradnje. 
Prav tako je koncesionar vložil vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo doma starejših v Šentjerneju.

Na zadnji seji občinskega sveta je bil sprejet proračun Občine 
Šentjernej za leto 2023, ki je s 13.6 mio evri zelo razvojno narav-
nan ter na eni strani omogoča izvedbo pomembnih investicij, na 
drugi strani pa pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
nepovratnih sredstev v prihodnjem obdobju. Minil je štiriletni 
mandat občinskega sveta in moje dve in pol letno županovanje. 
Menim, da nam je s skupnimi močmi uspelo umiriti škodljive raz-
prtije in se posvetiti delu za napredek naše občine. Hvala vsem 
za sodelovanje in prispevek k lepšemu in boljšemu življenju v 
naši lokalni skupnosti.

Jože Simončič, vaš župan

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

»Lepo škrlatno je drevo,
ko hladen veter veje.

V vseh barvah zažari jesen,
a sivo je nebo.« (J. H.)

Draga bralka, dragi bralec 
Šentjernejskega glasila,

prav lepo pozdravljena v jesensko obarvani številki 
glasila, ko lahko na vsakem koraku opazujemo, kako 

narava spreminja svoje barve. Za nekatere je to najlepši 
del leta, saj lahko ves čas uživamo v barvitosti narave, 

ki vsakodnevno na svojo barvno paleto doda nov 
odtenek. Letos nas je narava bogato nagradila s svojimi 

jesenskimi plodovi, ki jih je bilo v izobilju. Za nami so 
uspešni gobarski dnevi, tudi kostanj ni razočaral in ga je 
dovolj za kakšen piknik. Kar pa je najbolj pomembno, je 
to, da smo dopoldneve, popoldneve preživeli na svežem 

zraku, v gozdu in si napolnili baterije za turobne, deževne 
in vetrovne dni, ki napovedujejo prihod hladnejšega 
vremena. Poskrbimo še naprej za naše počutje in se 

odpravimo v naravo, kajti to so tista mala veselja, ki nam 
bodo prinesla vsakodnevno zadovoljstvo.

Prijetno prebiranje jesenske številke vam želim.
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OBVESTILO
UREDNIŠTVA ZA

ODDAJO OGLASOV IN 
VOŠČIL V

DECEMBRSKI ŠTEVILKI
Uredništvo Šentjernejskega glasila ob-
vešča, da vsi zainteresirani, ki želite 
oddati oglas, voščilo za decembrsko 
številko, to sporočite na elektronski na-
slov uredništva (sentjernejsko.glasilo@
sentjernej.si) najkasneje do 4. decembra 
2022. Hvala za razumevanje. 

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE
V ŠENTJERNEJU – PROSTOFER

Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 najmanj 3 dni pred želenim prevozom. V komuni-
kacijskem centru bodo zabeležili vaše podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni 
center obvesti prostovoljnega 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. 

Poročilo s 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

Svetniki imenovali predstavnika Občine Šentjernej
za volitve člana Državnega sveta

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 28. septembra 2022, štiri-
indvajseto redno sejo. Seja je poteka-
la v rdeči dvorani Kulturnega centra 
Primoža Trubarja. Na dnevnem redu 

je bilo enajst točk.
Občinski svetniki in svetnice so se na seji sez-
nanili s Končnim poročilom o opravljenem 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ nadzoru in z Letnim poročilom o delu Nadzor-
nega odbora Občine Šentjernej za leto 2022.
V nadaljevanju so sprejeli Spremembe in do-
polnitve Pravilnika o plačah in plačilih funk-
cionarjev, članov delovnih teles, občinskega 
sveta ter članov drugih organov ter o povra-
čilu stroškov v Občini Šentjernej, poleg tega 
pa so sprejeli tudi Sklep o delnem povračilu 
stroškov organizatorjem volilne kampanje za 
lokalne volitve 2022 v občini Šentjernej.

Na seji so svetniki po izvedenem tajnem glaso-
vanju imenovali dva elektorja – predstavnika 
Občine Šentjernej za volitve člana Državnega 
sveta – predstavnika lokalnih interesov.
Ob zaključku seje so svetniki in svetnice spre-
jeli še Sklep o financiranju političnih strank v 
Občini Šentjernej za leto 2023 in sprejeli Sklep 
o javni razpravi o predlogu Proračuna Občine 
Šentjernej za leto 2023, ki je trajal od 29. 9. 
2022 do vključno 13. 10. 2022. 

Poročilo s 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

Svetniki sprejeli predlog
PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2023

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 26. oktobra 2022, petindvajse-
to redno sejo. Seja je potekala v rdeči 
dvorani Kulturnega centra Primoža 
Trubarja. Na dnevnem redu je bilo 

osem točk.
Občinski svetniki in svetnice so na seji spreje-
li Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Šentjernej, ki ga je predstavil 
Zoran Leko iz podjetja Podjetniško in poslovno 
svetovanje Zoran Leko s. p.

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

    ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ
V nadaljevanju so svetniki in svetnice na po-
budo Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, imenovali Darka Bambiča za 
nadomestnega člana in Marjana Kodeliča za 
nadomestnega namestnika člana Občinske 
volilne komisije Občine Šentjernej za preosta-
nek mandatne dobe.
Na seji so sprejeli tudi osnutek 2. Rebalansa 
proračuna Občine Šentjernej za leto 2022 in 
v drugi obravnavi sprejeli predlog Proračuna 
Občine Šentjernej za leto 2023. Ob zaključku 
seje pa so svetniki in svetnice sprejeli še pred-
log o ukinitvi statusa javnega dobra. 
Po zaključku seje je bila s pogostitvijo in druže-

njem v avli kulturnega centra sklenjena še zad-
nja seja občinskega sveta v tem mandatu. 
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PRIHODKI – iz katerih virov občina prido-
biva sredstva v proračun?
Občina pridobiva sredstva iz različnih virov. 
Glavni vir so davčni prihodki, ki predstavljajo 
54 % vseh prihodkov (med njimi največji delež 
predstavlja dohodnina, ki jo občini nakazuje 
država, ostala sredstva so davki – na premože-
nje, na dediščine in darila, na dobitke od iger 
na srečo, na promet nepremičnin in okoljske 
dajatve, ki so namenski prihodki); nedavčni 
prihodki pomenijo med vsemi prihodki 8 % 
delež (najemnina od upravljanja z občinsko 
komunalno infrastrukturo, prihodki koncesij, 
občinske takse, globe, udeležba na dobičku 
Komunale Novo mesto, prihodki od komunal-
nih prispevkov in prihodki od prodaje blaga in 
storitev); kapitalski prihodki in donacije (to so 
prihodki od prodaje občinskega premoženja – 
kmetijska in stavbna zemljišča in sredstva od 
prejetih donacij), ki so planirani okoli 1 % vseh 
prihodkov in transferni prihodki, ki predsta-
vljajo skoraj 37 % celotnih prihodkov, kamor 
sodijo nepovratna sredstva za tekočo pora-
bo in investicije iz državnega proračuna in iz 
sredstev EU in skladov.

ODHODKI – v katere namene občina us-
merja proračunska sredstva?
Za tekoče proračunske izdatke (plače, pri-
spevki, izdatki za blago in storitve, najemnine, 
energija, voda, komunalne storitve, članarine, 
obresti, proračunski rezervi) je namenjeno 18 
% proračunskih sredstev, 21 % proračuna se 

deli na tekoče transfere (kmetijske subvencije, 
subvencioniranje obrestne mere podjetniških 
kreditov, nadomestila ob rojstvu otrok, plačilo 
družinskega pomočnika, regresiranje prevozov 
učencev, plačilo predšolske vzgoje…) in kar 61 
% proračuna je namenjenih za investicijske od-
hodke in investicijske transfere (novogradnje, 
obnove, nakupi zemljišč, projektna dokumen-
tacija, nadzor, nakup opreme in investicijski 
transferi javnim zavodom).
Največji delež sredstev na področju družbenih 
dejavnosti je namenjen varstvu in vzgoji pred-
šolskih otrok (1,5 milijona evrov za plačilo razli-
ke med ceno programov vrtca in plačili staršev). 
V financiranje osnovnega šolstva je usmerjenih 
225 tisoč evrov, v delovanje glasbene šole 16 ti-
soč evrov in za plačilo prevozov učencev v šolo 
in nazaj 219 tisoč evrov. 
Občina Šentjernej namenja kar 274 tisoč evrov 
za področje socialnega varstva, ki vključuje 
socialno varstvo invalidov, starejših (dejavnost 
izvajanja pomoči na domu in bivanje v splo-
šnih in posebnih socialnih zavodih, trajnostni 
projekt za mobilnost starejših-Prostofer), ma-
terialno ogroženih in drugih ranljivih skupin, 
varstvo otrok in družine (pomoči staršem ob 
rojstvu otrok, letovanje zdravstveno in socialno 
ogroženih otrok, subvencioniranje stanarin ...) 
in podpora socialno varstvenih programov dru-
štev in programov starejših ter financiranje de-
lovanja in programa rdečega križa.
Občina Šentjernej namenja 30 tisoč evrov za 
povečanje zaposljivosti občanov preko javnih 
del. 
Za programe v kulturi je v letu 2023 planiranih 
dobrih 278 tisoč evrov. 

V proračunu so načrtovana sredstva tudi za pro-
grame športa v višini 3,6 milijona evrov, kamor 
je, poleg sofinanciranj športnih programov in 
tekočega vzdrževanje športnih objektov, pla-
nirana investicija Izgradnja športne dvorane v 
Šentjerneju. 
Občina Šentjernej v letu 2023 namenja 60 tisoč 
evrov za podporo razvoju malega gospodar-
stva in turizma. 
Za področje kmetijstva je v proračunu letoš-
njega leta planiranih 90 tisoč evrov za kmetijske 
subvencije. 
Primarna naloga občine je tudi načrtovanje 
prostorskega razvoja. V letu 2023 je dobrih 
200 tisoč evrov namenjenih pripravi in izdelavi 
občinskega prostorskega načrta, ki bo določal 
območja namenske rabe prostora, prostorske 
izvedbene pogoje in območja, za katera se prip-
ravijo občinski podrobni prostorski načrti.
Občina Šentjernej s svojo dejavnostjo spodbuja 
rabo obnovljivih virov energije, za kar bo v pro-
računu prihodnjega leta namenjeno dobrih 268 
tisoč evrov proračunskih sredstev, kar vključuje 
postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih 
in celovito energetsko prenovo javnih objektov.
Večji del proračunskih sredstev je tudi name-
njen vzdrževanju obstoječe cestne infrastruk-
ture in investicijski obnovi ter gradnji občin-
skih cest in javnih poti, za kar je načrtovanih 
1,4 milijona evrov. 
S ciljem varovanja okolja in naravne dediščine 
občina namenja dobrih 1,1 milijon evrov za in-
vesticije, vzdrževanje in obnovo komunalne in-
frastrukture, ki vključuje oskrbo z vodo, ravna-
nje z odpadno vodo in odpadki ter upravljanje 
in načrtovanje z vodnimi viri. 

P roračun Občine Šentjernej za leto 2023 je sprejel Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 25. redni 
seji, dne 26. 10. 2022, njegova vrednost znaša dobrih 13,6 milijonov evrov. 

  mag. ANDREJA TOPOLOVŠEK

PREDSTAVITEV SPREJETEGA PRORAČUNA 
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2023

    PIXABAY
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  mag. ANDREJA TOPOLOVŠEK             ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ & PEXELS

PLANIRANE VEČJE OBČINSKE INVESTICIJE 
IN PROJEKTI V LETU 2023

O bčina Šentjernej načrtuje izgradnjo športne dvorane v letih 2023 in 
2024. Športna dvorana je zasnovana tako, da lahko funkcionira kot 
del šole ali pa popolnoma samostojno. Zunanji uporabniki imajo 

dostop do vseh športnih površin in garderobno sanitarnih prostorov 
brez gibanja po šoli. Zasnova je enostavno in pregledno, tako da je ori-
entacija po zgradbi čim lažja. Poti obiskovalcev in šolarjev so ločene, 
prav tako so ločene tudi umazane in čiste poti. Učencem je omogoče-
na direktna povezava do 
garderob in dvorane. V 
vhodni avli je vertikalna 
povezava do trim kabi-
neta z garderobami in 
sanitarijami. V pritličju se 
nahajajo še prostori za či-
stila, shrambe, sodniška 
niša in plezalna stena. 
Preko stopnišča pride-
mo v zgornjo etažo, kjer 
se nahaja trim kabinet. S 
hodnika je dostop do sa-
nitarij, garderob, studia za 
veliko dvorano ter fiksnih 
tribun. Igralna površina 

IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE V ŠENTJERNEJU
dvorane je sestavljena iz treh vadbenih enot in je dimenzijsko 
prilagojena za izvedbo športnih tekmovanj na državnem nivo-
ju. Omogoča tekmovalni prostor za odbojko, košarko, rokomet, 
dvoranski nogomet, namizni tenis, badminton in gimnastiko. 
Glavna dvorana s pospravljenimi tribunami je tlorisne dimenzi-
je 24 x 46 m in svetle višine 7,1 m. Ob igralni površini so gardero-
be, shrambe ter sodniška in plezalna niša. 

V letu 2023 načrtujemo dokončati investicijo v cestno in komu-
nalno infrastrukturo v Dol. Maharovcu, ki se izvaja že v letoš-
njem letu. Projekt vključuje obnovo lokalne ceste LC 394011 

Dol. Maharovec–Gor. Gomila–Draga v dolžini 950 m, izgradnjo ploč-
nikov, obnovo meteorne kanalizacije, novogradnjo javne razsvetlja-
ve in fekalne kanalizacije s postavitvijo čistilne naprave. 

UREDITEV INFRASTRUKTURE
V DOLENJEM MAHAROVCU

P rojekt Ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi (III. faza), ki se 
bo izvajala v letu 2023, predstavlja nadaljevanje ureditve cestne 
in komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi, ki bo obsegala 

rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika in ureditev meteorne ter 
fekalne kanalizacije. 

UREDITEV INFRASTRUKTURE V
DOLENJI STARI VASI (III. FAZA)
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Poleg zgoraj navedenih večjih investicij in 
projektov ter tekočih obveznosti je še veliko 
drugih področij, za katere je lokalna skupnost 
dolžna poskrbeti. Nekaj teh navajamo v nada-
ljevanju:

• tekoče letno in zimsko vzdrževanje lokalnih, 
krajevnih cest in javnih poti ter gozdnih cest 
na celotnem območju občine,

• sanacija črnih odlagališč, urejanje in vzdrže-
vanje ekoloških otokov, pokopališč, vzdrže-
vanje hidrantov in vodovodnega sistema na 
območju občine in

• skrb za požarno varnost, pomoč in reševa-
nje za primere elementarnih in drugih ne-
sreč, organizacija izvajanja pokopališke de-
žurne službe in druge vzporedne aktivnosti.

Celoten dokument proračuna za leto 2023 je 
objavljen na spletni strani Občine Šentjernej 
www.sentjernej.si.

V letu 2023 načrtujemo prenovo nogometnega igrišča z umetno travo, ki 
bo omogočala daljši čas igranja ne glede na letni čas in vremenske po-
goje in obnovo tartana na atletski stezi. 

PRENOVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN OBNOVA 
ATLETSKE STEZE OB OSNOVNI ŠOLI ŠENTJERNEJ

I zgradnja mostu v Mršeči vasi je načrtovana 
v obdobju 2022–2024. V idejni zasnovi je 
planirana izgradnja mostu v Mršeči vasi dol-

žine 65 m in širine 8,5 m. Predviden je za peš, 
kolesarski in dvosmerni cestni promet: Most 
se predvidi kot dvosmerno vozišče s širno pa-
sov 2.50 m s sredinsko ločilno črto. Na mostu 
je predviden obojestranski hodnik za pešce, 
širine 1,55 m, ki se na južnem kraku izteče 
na bankino vozišča na severnem kraku pa se 
v križišču z obema stranskima cestama uredi 
prehod za pešce, ki vodi peš promet na hodnik 
za pešce, ki poteka ob zahodnem robu sever-
nega kraka dostopne ceste do mostu. Na vseh 
prehodih za pešce se predvidi pogreznjen rob-
nik za potrebe prehoda gibalno-funkcionalno 
oviranih oseb. 

IZGRADNJA MOSTU V 
MRŠEČI VASI

prof. PETER GABRIJELČIČ, dipl. inž. arhitekture
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UREDITEV INFRASTRUKTURE
V DOLENJEM MAHAROVCU

V Dolenjem Maharovcu izbrani izvajalec del Kostak d. d. iz 
Krškega nadaljuje z izvedbo gradbenih del. V drugi fazi je 
bila od gasilskega doma proti začetku vasi v smeri Gorenji 

Maharovec že zgrajena fekalna kanalizacija s priključki, poteka 
pa vgradnja vodovoda, javne razsvetljave, elektrokabelske kana-
lizacije ter obnova vodovodnih priključkov. Ta del investicije bo 
z izgradnjo hodnika za pešce in položitvijo nosilne plasti asfalta 
zaključen v začetku novembra 2022. Če bodo vremenske razmere 
dopuščale, se bo investicija nadaljevala proti regionalni cesti in 
bo zaključena pred predvidenim rokom. 
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INVESTICIJSKA IN
VZDRŽEVALNA DELA V MUZEJU NA

PROSTEM PLETERJE

N a območju kulturnega spomenika Muzej na prostem Pleterje 
potekajo investicijska in vzdrževalna dela s kulturnovarstve-
nim soglasjem ZVKD Slovenije. Postavljena je nova lesena 

ograja iz polokroglic pri vhodu, obstoječa ograja ob cesti proti 
Vratnem pa je bila obnovljena. V sklopu pripravljalnih del so bila 
podrta drevesa, ki so ogrožala objekte muzeja. Zamenjal se je 
lesen pod kozolca in slamnata strešna kritina hiše. Izvedla se je 
sanacija krušne peči, zamenjale so se pečnice. V nadaljevanju se 
bodo izvedla še betonska dela pod nadstreškom, pred vhodom 
se bo položil kamen skrilavec, izvedla se bo tudi ureditev sanitar-
nih prostorov in odstranitev dreves ob gozdu. 

ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST

I zbrani izvajalec asfaltiranja cest na območju Občine Šen-
tjernej je uspešno izvedel dve od šestih predvidenih tras, to 
sta cesta Sela–Drča v dolžini 990 metrov in cesta Pleterje–

Apnenik v dolžini 290 metrov, pričela pa so se tudi dela na tra-
sah Gorenje Mokro Polje–Loka v dolžini 600 metrov, Gorenja 
Gomila–Pristavica v dolžini 460 metrov ter Šentjakob v dol-
žini 610 metrov. Končanje teh odsekov je s položitvijo asfalta 
predvideno do 10. 11. 2022, izvedba trase Brezje–Ledeča vas 
v dolžini 330 metrov, je predvidena za drugo polovico novem-
bra 2022. 

OBNOVA IGRIŠČA PRI
PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI

OREHOVICA

P o odstranitvi cisterne za kurilno olje se je izvedla končna 
ureditev povezovalne poti med parkiriščem, igriščem in 
šolo. Izvedla se je tudi obnova igrišča, ki je obsegala uredi-

tev odvodnjavanja igrišča, rekonstrukcijo steze za skok v dalji-
no, razširitev igrišča, preplastitev asfaltne površine, zamenjavo 
športne opreme, zaris igrišč in ureditev okolice. 
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OBISK DELEGACIJE IZ SEVERNE MAKEDONIJE

V petek, 29. septembra 2022, se je na 
obisku pri županu Občine Šentjernej 
Jožetu Simončiču, mudila delegacija 
iz Severne Makedonije. Župan obči-
ne Makedonski Brod Žarko Risteski in 

ravnatelj srednje šole Makedonski Brod Goce 
Mileski, sta prišla v Šentjernej na pobudo To-
neta Hrovata, direktorja Centra biotehnike in 
turizma, Grm Novo mesto, ki je tudi častni ob-
čan Občine Šentjernej.
Na spoznavnem prijateljskem obisku so se po-
govarjali o možnostih sodelovanja med obema 
občinama in izmenjavali primere dobre prakse 
z različnih področij. 

    TANJA BRATE

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM 
JUBILANTOM V OBČINI ŠENTJERNEJ

V
sak krvodajalec je nekaj poseb-
nega, a hkrati so si vsi krvodajalci 
zelo podobni, saj z darovanjem 
krvi vsakodnevno rešujejo mnoga 
dragocena življenja.

V sredo, 12. oktobra 2022, je v avli Kultur-
nega centra Primoža Trubarja potekala slo-
vesnost namenjena krvodajalcem, ki so v 
tem letu dosegli okroglo število darovanj, 
ki jo Območno združenje Rdečega križa 
Slovenije Novo mesto vsako leto pripravi v 
sodelovanju z Občino Šentjernej.
Zbrane krvodajalce in prostovoljce je nago-
voril župan Občine Šentjernej Jože Simon-
čič, ki je izrazil zahvalo krvodajalcem za 
njihovo požrtvovalnost in za najvišjo stop-
njo humanosti, ki jo izražajo z darovanjem 
dela svoje življenjske tekočine, za ohranjaje 
zdravja in reševanje življenj drugih. S hva-
ležnostjo pa sta zbrane jubilante nagovorili 
tudi sekretarka OZ RKS Novo mesto Bar-
bara Ozimek in predstavnica Centra za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto Irena 
Pust ter predsednica KORK Šentjernej Mi-
lena Drnovšek.
Na slovesnosti so priznanja in plakete pre-
jele krvodajalke in krvodajalci jubilanti, ki 
so dragoceno tekočino darovali 10, 20, 30, 
40, 50, 60 ali 70-krat. S tem v Šentjerneju 
vsako leto znova dokazujejo, da krvoda-
jalstvo še naprej ostaja najbolj množična 
in najbolj plemenita oblika solidarnosti v 

Sloveniji. Krvodajalcem in krvodajalkam se še 
enkrat zahvaljujemo za humanost in plemeni-
tost, ki jo z darovanjem lastne življenjske teko-
čine izkazujete ljudem. Program je s skladbo 
na kitari popestrila Žana Jurše, učenka Glas-

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA

bene šole Marjana Kozine Novo mesto, 
dislocirani oddelek Šentjernej, nadaljevalo 
pa se je s prijetnim druženjem ob pogosti-
tvi. Vsem prejemnikom priznanj iskreno 
čestitamo! 
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NASVETI ZA BOLJŠO VARNOST

P
olicisti Policijske postaje Šentjernej 
smo v zadnjem obdobju obravnavali 
več kaznivih dejanj na območju Šen-
tjerneja, predvsem vlome v različne 
objekte in tatvine. Storilci teh dejanj 

so največkrat odtujili različne predmete iz 
barvnih kovin (bakra, inox kovine, aluminija, 
medenine) in gradbeni material. S svojim rav-
nanjem pa so lastnikom povzročili veliko ma-
terialno škodo. Večina dejanj je bilo storjenih 
v nočnem času, najbolj pa so bili izpostavljeni 
gospodarski objekti.
Pogosti so vlomi v objekte, kjer je za izvršitev 
kaznivega dejanja najmanj ovir in tveganje za 
odkritje najmanjše. To so predvsem stavbe, v 
katerih ni nikogar, ki nimajo tehničnega varo-
vanja, območja, ki niso zavarovana z ograjami, 
niso osvetljena itd. Tudi na gradbiščih policisti 
opažamo, da je orodje in gradbeni material 
pogosto nezavarovano in zato lahka tarča ta-
tov.
Z namenom, da bi bilo tovrstnih dejanj čim 
manj ter da bi jih v prihodnje uspešno prepre-

    POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ čevali, vas želimo opozoriti na nekatere ukre-
pe, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju tvega-
nja. Svetujemo, da:
• zaklepate vrata in zapirate okna, 
• vklopite alarmno napravo, 
• v okolici objektov ne puščate nezavarova-

nega orodja, različnih prevoznih sredstev 
ali odklenjenih vozil,

• z vidnih mest umaknite vrednejše predme-
te, 

• na dvoriščih namestite časovna stikala za 
samodejno prižiganje luči,

• gibanje nepoznanih oseb, ki vas sprašujejo 
za informacije, spremljajte vse do odhoda, 
prav tako jih po nepotrebnem ne vabite v 
notranjost,

• po zaključenem delu na gradbišču orodje 
shranite in zaklenite v za to primeren pros-
tor.

Če opazite osebe ali vozila, katerih gibanje in 
zadrževanje na neobičajnih mestih ter času 
vzbudi vašo pozornost, o tem takoj obvestite 
policijo na interventno številko 113 ali anoni-
mno številko policije 080 1200. Poskušajte si 
zapomniti čim več podrobnosti, kot so barva 

in vrsta oblačil, barva, znamka ali tip vozila, re-
gistrska številka, smer gibanja ipd. Ob tem se 
ne izpostavljajte. Pomembnejša je vaša lastna 
varnost. S posredovanjem tovrstnih informa-
cij nam lahko pomagate pri izsleditvi storilca 
dejanja. Lahko nas tudi obiščete na Policijski 
postaji Šentjernej, na naslovu Prvomajska 
cesta 3 c, Šentjernej, ali pokličete po telefonu 
na številko (07) 373 13 80.
S to obliko dela želimo doseči partnersko so-
delovanje z lokalno skupnostjo, izboljšati ob-
čutek varnosti ter zaupanje v delo policije in 
policistov. 

V OKVIRU TEDNA OTROKA JE V ŠENTJERNEJU 
ZASEDAL OTROŠKI PARLAMENT

V torek, 4. oktobra 2022, je v okviru 
Tedna otroka, ki letos poteka pod 
geslom »Skupaj se imamo dobro«, 
na Občini Šentjernej potekal otroški 
parlament.

Župan Jože Simončič je v sejni sobi Občine 
Šentjernej sprejel učence in učenke Osnovne 
šole Šentjernej in podružnične šole Orehovi-
ca z učiteljicama ter ravnateljem, prišla pa sta 
tudi najmlajša predstavnika iz Vrtca Čebelica 
Šentjernej z vzgojiteljico. Župan jim je uvodo-

    TANJA BRATE ma predstavil delovanje občine in občinskega 
sveta in jih povprašal iz katerih naselij prihaja-
jo. Kot vemo je otroški parlament nastal na po-
budo učencev, da bi lahko javno spregovorili, 
predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vpra-
šanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja 
v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo 
prosti čas. Tudi tokrat so predstavniki šole in 
vrtca javno predstavili svoje pobude in predlo-
ge županu. Župan jim je na številna vprašanja 
in pobude odgovoril in poudaril, da se občina 
že trudi in se še bo trudila naprej k izpolnitvi 
vseh ciljev, da pa je potrebno, da vsak od nas 

prispeva po svojih močeh k boljšemu sobiva-
nju in lepšemu življenju v občini. Poudaril je 
tudi, kako pomembno je, da v življenju najde-
mo ravnotežje med pravicami in obveznostmi 
ter smo hvaležni za vse kar že imamo. Župan 
si je nekaj zanimivih predlogov otrok zapisal in 
jih bo poskušal tudi realizirati.
Ob zaključku se je zbranim zahvalil za obisk in 
jim dejal, da naj dobro izkoristijo čas šolanja, 
da si pridobijo čim več znanja, ki jim po koris-
tilo v prihodnosti, naj pa ne pozabijo tudi na 
druženje s prijatelji in na sproščeno igro na 
prostem. 



Kam segajo začetki vašega podjetja?
Dve leti pred začetkom globalne recesije, leta 
2009, sem začel kot samostojni podjetnik. Za-
radi relativno uspešnega začetka in hitre rasti, 
sem dve leti kasneje, ko je svet že zajela rece-
sija, odprl podjetje VODATEH d. o. o. Vedno 
sem imel željo, da bi delal v skupnosti, ki bi bila 
odprta do kritičnega mišljenja, sposobna sama 
sebe dostojno preživeti in z veliko truda tudi 
prosperirati. Ker mi ljudje niso zaupali na »prvo 
žogo«, sem moral takšno okolje ustvariti sam.

V mesecu septembru ste obeležili 10-letni-
co podjetja. Kako bi opisali prvih 10 let?
Prvih deset let je takšnih, kot pri majhnemu 
otroku. Prvi koraki, veliko smeha, pričakovanj, 
emocij, pa tudi jok in bolečina. 
Priznati je treba, da je bilo po začetnem nav-
dušenju, predvsem prvih pet let turbolentnih. 

Velika želja po poslovnem uspehu je terjala 
veliko dela, odrekanja in včasih tudi nepres-
panih noči. Zgraditi je bilo potrebno zaupanje 
kupcev in dobaviteljev, partnerjev ter si za-
služiti spoštovanje tekmecev. Dokazati in ar-
gumentirati je bilo potrebno prednosti naših 
izdelkov. Vse to pa se ne zgodi čez noč. 
Sicer smo delovali v panogi, ki je bila v po-
rastu, a kljub temu konkurenca ni bila priza-
nesljiva. V tistem času si je trg delilo preko 70 
domačih ponudnikov podobnih izdelkov in 
storitev. Imeli smo ambicijo priti med pet naj-
boljših v državi. To nam je uspelo.
S povprečno rastjo enega zaposlenca letno 
se je formirala skupina sodelavcev, ki uspeš-
no deluje še danes. Skozi leta nam je skupaj 
uspelo prebroditi »otroške bolezni« in uspeti 
priti iz makadamske turbolence na asfalt. Na 
to smo ponosni.

Na kakšen način se je spreminjal vaš pro-
izvodno-prodajni program skozi čas? Na 
kakšen način je s tem podjetje rastlo (za-
posleni, prostori …)?
Začeli smo v najetih prostorih. Od Šentjerneja 
pa do Kostanjevice na Krki, od koder smo se 
nazadnje le preselili na Roje pri Šentjerneju in 
tako postali lastniki nepremičnine, ki smo jo v 
nekaj letih dodelali in prilagodili svojim potre-
bam. Zgradili smo novo proizvodno prodajno 
zgradbo, zgradili skladišče ter preuredili go-
stinske prostore v pisarne, obnovili dvorišče. 
Nekaj malega nas še čaka, a je večji del investi-
cije uspešno zaključen.
Do leta 2018 smo se preživljali z izdelki iz za-
stopniškega programa, nato začeli z zametki 
svoje proizvodnje s prejemom certifikata za 
polipropilenske zbiralnike. Kasneje smo proi-
zvodnjo razširili tudi na male čistilne naprave.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV PODJETJA VODATEH D. O. O.

V
ODATEH d. o. o. sodi med 
uspešna mikro podjetja, 
ki v zadnjih letih beležijo 
vzpon in rast zaupanja 

strank. Pri podjetju so poznani 
po kakovostnem zagotavljanju 
sodobnih, strokovnih in cenov-
no ugodnih rešitev na področju 
čiščenja ter odvajanja komu-
nalnih in industrijskih odpad-
nih vod ter sistemih za zajem, 
filtracijo in porabo deževnice. 
Pogovarjali smo se s PETROM 
ŠTEMBERGERJEM.

KAKOVOSTNE IN NAPREDNE 
REŠITVE ZA ČIŠČENJE

ODPADNIH VODA

Predstavljamo
VODATEH, ZASTOPANJE IN PRODA JA, d.  o.  o. 
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Medtem pa smo postali lastniki manjše parce-
le v industrijski coni, kjer nameravamo zgraditi 
manjši proizvodno skladiščni obrat, kjer bi pro-
izvajali čistline naprave za industrijo, katerih se 
sicer proda manj, a je njihova dodana vrednost 
višja. Za predvideno zgradbo že imamo prido-
bljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in 
plačane vse potrebne prispevke. Z gradnjo naj 
bi začeli v roku leta ali dveh.

Spadate med podjetja, ki so imela oz. še 
vedno ima vzpon in rast zaupanja strank. 
Kako vam to uspeva?
Drži, pomembno je imeti proizvod in storitev, 
ki opravičuje zaupanje kupcev. Naš trg sofisti-
ciranih in za vzdrževanje zahtevnih izdelkov 
ne sprejema dobro. Za naše kupce morajo biti 
izdelki izdelani kompaktno in enostavno, delo-
vati pa morajo tudi, če jih ne vzdržujejo ravno 

redno ali njihovega delovanja ne razumejo 
povsem. Če želiš rasti tudi med krizo, moraš 
imeti dober proizvod, prilagojen potrebam 
trga, ga znati na pravi način predstaviti trgu 
ter ob konkurenčni prodajni ceni zaslužiti do-
volj, da izpolneš svoje obveznosti in obljube 
do kupcev. Ko ti uspe vse to, poleg pa še nekaj 
malega ostane, vložiš sredstva naprej in s tem 
rasteš.

Kaj vse nudite/zagotavljate v vašem pod-
jetju? 
Naše podjetje je v Sloveniji znano na prvem 
mestu kot dobavitelj malih komunalnih či-
stilnih naprav. To so izdelki, ki naj bi počasi 
zamenjali stare greznice na vseh objektih, ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo oziroma 
centralno čistilno napravo. Takšnih objektov 
je v Slovenij še vedno krepko preko 100.000. V 

šentjernejski občini smo glede tega relativno 
dobro osveščeni.
Nudimo tudi proizvodnjo in dobavo zbiralni-
kov in sistemov za zajem, filtracijo ali pripravo 
in porabo deževnice, ki so dandanes, v časih 
vse pogostejših suš, vse bolj rentabilna investi-
cija, predvsem s strateškega vidika neodvisno-
sti. Sem spadajo zbiralniki, črpalke, tehnika za 
regulacijo delovanja in podobno.
Izdelujemo tudi večje čistline naprave za nase-
lja. Največja, ki smo jo sprojektirali, izdelali ter 
zagnali in jo danes tudi vzdržujemo, je čistilna 
naprava z membransko tehnologijo čiščenja, 
ki je nameščena v petzvezdičnem zelenem 
obmorskem kampu v Tisnem na Hrvaškem, z 
zmogljivostjo 1000 PE ali oseb. Izdelana je na 
vsega 20 kvadratnih metrih površine v obliki 

Prvih deset let je takšnih, kot pri
majhnemu otroku. Prvi koraki, veliko smeha, 

pričakovanj, emocij, pa tudi jok in bolečina. Po 
začetnem navdušenju, je bilo predvsem prvih 

pet let turbolentnih. Velika želja po poslovnem 
uspehu je terjala veliko dela, odrekanja in 

včasih tudi neprespanih noči. Zgraditi je bilo 
potrebno zaupanje kupcev in dobaviteljev, 
partnerjev ter si zaslužiti spoštovanje in 

dokazati prednosti naših izdelkov.

nadzemnega kovinskega kontejnerja, ki je na-
meščen nad betonskim zbiralnikom na ozki te-
rasi. Lastniki s prečiščeno vodo zalivajo zelene 
površine v kampu, nekaj je shranjene kot proti 
požarna voda. Voda nima vonja in ne barve, 
je brez bakterij in je dovolj čista, da bi jo bilo 
mogoče spustiti tudi v kopalne vode oziroma 
v morje.
Izpeljali smo tudi kar nekaj uspešnih pilotnih 
študij in končnih rešitev za čiščenje rečnega 
dna pred jezovi hidroelektraren na reki Dravi, 
za znane naročnike mesno-predelovalne in-
dustrije, počitniških nastanitev, avtopralnic in 
tekstilne industrije.
V proizvodnji včasih naredimo tudi kakšno pla-
stično kad ali zbiralnik po meri, domačinom 
popravimo kakšen plastičen izdelek.  
Trenutno razvijamo nove, brezkemične teh-
nologije čiščenja industrijske odpadne vode, 
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ki naročniku omogočajo nižje obratovalne 
stroške in manj zahtevno upravljanje, delujejo 
pa tudi na višjih nadmorskih višinah in so pri-
merne tudi za čiščenje odpadne vode v gorskih 
kočah ali nestalno naseljenih objektih, kjer 
praviloma sistemi s klasičnim vpihom zraka in 
biomaso ne delujejo ali pa so nezanesljivi.

Kako je s subvencijami za male čistilne 
naprave?
Za čistilne naprave je Občina Šentjernej prvič 
letos razpisala subvencije. Želeli bi si, da bi jih 

razpisala tudi v bodoče, saj se ljudje ob finanč-
ni spodbudi lažje odločijo za investicijo, kar se 
odraža v čistejšem okolju in kvalitetnejši vodi. 
To pa je prednost za vse občane. Voda je nepo-
grešljiv del našega življenja in to je treba spo-
štovati. Brez vode ni življenja. Nanjo moramo 
bolj paziti. Naučiti se moramo ravnati z vodo 
kot z denarjem ali s hrano.

Na katere trge odhajajo vaši proizvodi?
Naše glavno tržišče je Slovenija, kjer prednja-
čimo z malimi čistilnimi napravami, medtem 

ko za hrvaški trg proizvajamo predvsem zbi-
ralnike. Nekaj izdelkov prodamo tudi v Bosno 
in Hercegovino ter Črno goro, Makedonijo in 
Bolgarijo. 
Trgi južneje od nas se počasneje prebujajo, a 
zato za nas niso nič manj pomembni. V nasle-
dnih letih želimo prodajo povečati predvsem 
na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, kjer se 
potrebe trga vsako leto večajo.

Spadate med mikro podjetja. Koliko je 
zaposlenih v podjetju in kakšne stroke 
zaposlujete?
V podjetju je devet zaposlenih, zato še vedno 
ostajamo mikro podjetje. Zaposlenci so splo-
šne, kmetijske, gradbene, lesarske ter elektro 
in vodoinstalaterske stroke. Vsaka novo zapo-
slena oseba v podjetju je po strokovnih kom-
petencah v času zaposlitve najbolj ustrezala 
razvojni poti podjetja. 

Vemo, da je oz. še vedno koronakriza za 
marsikatero podjetje predstavlja veli-
ke izgube pri poslovanju. Kako ste se s 
tem oz. se morda še vedno spopadate pri 
vas?
Tudi nas je v začetku koronakrize skrbelo za 
izid, a moramo priznati, da naše poslovanje 
zdravstvena kriza ni prizadela v takšnem obse-
gu kot druge gospodarske panoge. Sicer smo 
beležili povečano število bolniških odsotnos-
ti, a od državnega povprečja nismo bistveno 
odstopali. 
Veliko ljudi je v času koronakrize ostajalo 
doma, hkati pa so te osebe imele več časa za 
urejanje okolic hiše. To situacijo smo, sicer s 
prilagoditvijo prodajnih in montažnih aktiv-
nosti na terenu, pridno izkoristili. Zelo veliko 
naših kupcev je v času koronakrize kupilo in 
vgradilo malo komunalno čistilno napravo ali 
zbiralnik deževnice.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
V bližnji prihodnosti načrtujemo izgradnjo in 
zagon novega proizvodnega obrata v šentjer-
nejski industrijski coni. Verjetno se bodo pri 
tem naše ambicije v naložbe proizvodnih ka-
pacitet tudi končale. Razvijamo tudi nekatere 
za naš trg nove okoljske proizvode. Razmišlja-
mo pa tudi, da bi v prihodnosti investirali nekaj 
kapitala v lokalni turizem, saj je ta pred nekaj 
leti postal največja gospodarska panoga na 
svetu. 
Prihodnost vidimo predvsem v turizmu, ki ne 
prinaša mas ljudi, saj bi bilo s tem oškodova-
no okolje, temveč v butičnem turizmu, kamor 
spadajo naša kulinarika, zidanice, reka Krka, 
naši gozdovi ter Gorjanci. Ker pa same naravne 
danosti niso dovolj, bo potrebno veliko truda 
vložiti tudi v turistične proizvode in nastanit-
vene kapacitete. Tako domači gostje kot tujci 
znajo ceniti našo krajino in naravno ter kul-
turno dediščino in to izkoristiti ne bi bila slaba 
poteza. 
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Predstavljamo častnega občana Občine Šentjernej
patra dr.  SILVA ŠINKOVCA

O
bčina Šentjernej je z letošnjim občinskim 
praznikom pridobila novega častnega ob-
čana. Ta naziv je letos prejel pater
dr. SILVO ŠINKOVEC doma iz Dolenjega 

Mokrega Polja. Pater Silvo ima na ljudi širok 
pogled z različnih področij, ni samo jezuit, doktor 
edukacijskih ved, magister psihologije, defekto-
log in teolog, svetovalec, terapevt, voditelj različ-
nih seminarjev, duhovnih vaj, šole za starše. Je 
tudi supervizor, predavatelj ter avtor številnih 
strokovnih člankov in urednik revije Vzgoja. V 
svojih seminarjih se posveča osebni rasti, spod-
bujanju razvoja samozavesti in samospoštova-
nja, meditaciji, vzgoji, pedagogiki, vlogi čustev 
in poslavljanja. Poleg vsega naštetega je v očeh 
občank in občanov p. Silvo Šinkovec tudi velik 
Šentjernejčan.

  TANJA BRATE

    OSEBNI ARHIV & TANJA JAKŠE GAZVODA

LEPO JE BITI V SLUŽBI
BOGA IN ČLOVEKA

Pridobili ste si veliko znanja z različnih 
področij, ki ga velikodušno predajate na 
seminarjih, v šoli za starše in na različ-
nih predavanjih in delavnicah, kjer po-
magate ljudem pri osebni rasti. Kako ste 
ugotovili kaj je vaše poslanstvo v življenju 
in kako ga najbolje uresničevati?
Vsak človek ima svoje poslanstvo. Nihče ni 
brez veze na tem svetu. Ko sem bil še mlado-
stnik, smo se v veroučni skupini v Šentjerneju 
o tem večkrat pogovarjali. Takrat sem iskal, 
kaj je moja pot. V osnovni šoli me je zanimal 
šport, poskusil sem se v vseh športih, ki so mi 
bili dostopni: nogomet, rokomet, košarka, od-
bojka, šah, smučanje, smučarski skoki, atle-
tika itd. Da bi živel od športa, si nisem nikoli 
predstavljal. Šport je bila prijetna dejavnost 
za prosti čas. Doma so mi predlagali, da bi šel 
na kakšno tehnično šolo, meni se je zdelo, da 
bi bilo bolje iti na kakšno vajeniško šolo, da bi 
hitro prišel do poklica in službe. Ker sem za-

pisal v testu v sedmem razredu, da bi bil rad 
učitelj športa, so mi nekateri predlagali peda-
goško gimnazijo. Ker je nekaj sošolcev šlo na 
pedagoško gimnazijo, sem se tudi jaz odločil 
za njo. Verjetno sem eden zelo redkih v Slove-
niji, ki je delal maturo iz pedagogike. Zaradi 
profesorja Severja, razrednika in odličnega 
profesorja slovenščine, literature in ruščine, 
sem se odločil, da grem po gimnaziji na študij 
specialne pedagogike, smer ’duševno priza-
deti otroci’ in ’motnje vedenja in osebnosti.’ 
Oboje me je takrat zanimalo, zaključni izpit 
pa sem delal iz motenj vedenja in osebnosti. 
Zanimalo me je, kaj je šlo narobe v življenju 
otrok, da so kot mladostniki delali kazniva 
dejanja. Kako se jim da pomagati? Takrat smo 
imeli nekaj odličnih profesorjev, npr. Ciril Bre-
zovec, Ivan Škoflek, Leopold Bregant, Anton 
Kotar, Berta Golob. Hkrati sem takrat srečal 
Marka Rupnika, bogoslovca iz Teološke fakul-
tete. Pogovarjali smo se o filozofiji, teologiji, 

estetiki itd. Odpiral je nova, za mene zanimiva 
vprašanja. Najbolj so me zaznamovale duhov-
ne vaje v tišini, štirje dnevi v tišini na Pohorju. 
To je bila prelomna izkušnja. Od takrat naprej 
sem vedel, da človek mora iti sam v sebe, da 
sreča sebe in svoje bistvo. Kot pravi Kosovel: 
»Sam, sam, sam moram biti, v večnosti sebe in 
v sebi večnost odkriti.« S svojim molčanjem. 
Odlično je to povedal Kosovel v pesmi Pre-
rojenje. Takrat sem si zaželel, da bi ljudem 
pomagal na poti v svojo notranjost. V svoje 
bistvo. Na pot duha. Zato sem se odločil, da 
postanem duhovnik jezuit. Želel sem si, da bi 
tudi jaz lahko dajal duhovne vaje in vodil te-
čaje o molitvi in meditaciji. V noviciatu v Rimu 
sem odkril Tony-ja De Mella, njegovo prvo 
knjigo prevedeno v italijanščino. Še danes je 
to zame ena najboljših knjig o poti navznoter. 
Šola kontemplacije. V Dublinu sem vzljubil 
filozofijo, temeljna življenjska vprašanja, s ka-
terimi se vsak človek spoprijema. Ta so večna. 
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Nespremenljiva. Všeč mi je bilo mednarodno 
okolje, imel sem dostop do duhovne literatu-
re. Takrat sem rad bral Frankla, Junga, Loner-
gana, Bubra. Brali smo tudi Hegla, Gadamerja. 
Izredno me je zanimala fenomenologija reli-
gije. Imeli smo odličnega profesorja, ki nam 
je odpiral temeljna vprašanja duhovnosti v 
različnih religijah. Takrat sem spoznal meto-
do intenzivnega dnevnika Ire Progoffa in po 
njegovi metodi vodil tečaje vsa kasnejša leta. 
Srečal sem irskega jezuita, ki je vse življenje 
deloval na Japonskem in na Filipinih,  Willia-
ma Johnstona. Raziskoval je povezanost kr-
ščanstva in zena. Teologija me je seznanila s 
Svetim pismom, izjemno zakladnico modrosti 
in duha, zgodovino krščanstva, s teologijo in 
duhovnostjo. Navdušil sem se nad ikonami, 
ruskimi starci, razločevanjem duhov, biblično 
teologijo. Psihologija mi je predstavila vrsto 
teorij osebnosti, antropologijo, diagnostiko, 
psihopatologijo. V Rimu smo imeli izjemen 
program študija in terapevtske prakse.
Vse znanosti, ki sem jih študiral, se ukvarjajo 
s človekom. Vsaka se zdi, da vse ve o človeku. 
Toda vsaka govori o človeku na zelo druga-
čen način. Vesel sem, da sem študiral 25 let. 
Naredil sem veliko izpitov, prebral goro knjig, 
popisal ogromno zvezkov, poslušal veliko 
predavanj. Šolanje je čudovit proces. Zaradi 
programov, zaradi profesorjev, zaradi sošol-
cev, predvsem pa zaradi časa, ki ga imaš, da 
bereš, pišeš, raziskuješ. To je čas za premiš-
ljevanje, učenje, številne pogovore z najbolj 
kompetentnimi ljudmi. Veliko sem spoznal o 
človeku. Človek pa ostaja še vedno skrivnost, 
zaradi enkratnosti vsakega posameznika, za-
radi dostojanstva in lepote vsakega človeka, 
zaradi svetosti človeka. 
Vedno sem si želel, da bi človeku pomagal, 
pri njegovi osebnostni rasti. Po vsem študiju, 
sem si oblikoval nekaj stvari, ki so mi najbolj 
pomembne: prvo je moje duhovniško delo, 
maševanje in podeljevanje zakramentov. Vo-
denje duhovnih vaj, šole molitve in meditacije 
in duhovni pogovori, blagoslavljanje. Duhov-
nik prinaša svetost na ta svet. To je čudovito 
delo. Od začetka sem verjel, da je to najbolj 
pomembno za ljudi, za zgodovino. Hkrati pa 
rad predavam o mnogih temah. Največkrat 
sem govoril o samospoštovanju, kar je za Slo-
vence zelo pomembno. Potem o čustvih, o ču-
stveni abecedi. Celostnem razvoju osebnosti, 
etiki, vrednotah, o Svetem pismu, teoloških 
temah, o molitvi, o ikonah, o aktualnih druž-
benih vprašanjih, zasvojenostih, osebni pokli-
canosti. Stalnica mojega dela in poslanstva pa 
so osebni pogovori. Biti blizu človeku, prisluh-
niti mu, ustvariti zaupanje in iskati odgovore 
na temeljna vprašanja in izzive. 
Človek me je vedno zanimal. Življenje me je 
peljalo, da sem res lahko veliko zvedel o člo-
veku. Zato danes vem, da še veliko ne vem o 
nas samih. Hkrati pa imam mnoga znanja, ki 
se mi zdijo ključna za sodobnega človeka. Ves 
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Srečanje z evropskimi delegati za jezuitsko šolstvo, St. Blasien, Nemčija, 1989.
P. Silvo se je udeleževal vsako leto srečanja evropskih delegatov za jezuitsko šolstvo.

P. Silvo je vodil številne šole za starše. Na fotografiji je
zaključno srečanje šole za starše na Škofijski klasični gimnaziji

v Šentvidu, z nadškofom Alojzijem Šuštarjem.

Na prvem papeževem
obisku v Sloveniji. Adienca 
pri papežu sv. Janezu 
Pavlu II. v Zavodu sv. 
Stanislava, 1996.

Blagoslov na duhovnih vajah,
Nazarje, 2020. 

Procesija na cvetno nedeljo, na tečaju molitve in
meditacije v Ilirski Bistrici, 2010.



čas sem tudi molil, da bi delal prave odločitve. 
Za vsako križišče, sem danes hvaležen. Lepo 
je biti v službi Boga in človeka. Rad to delam, 
imam občutek, da sem na svojem mestu. 

V življenju ste prejeli za svoje delo na raz-
ličnih področij že veliko priznanj. Na ka-
teri dosežek ste v življenju najbolj ponosni 
in kaj vam pomeni naziv častni občan Ob-
čine Šentjernej?
Vesel sem bil, da sem lahko diplomiral iz fi-
lozofije v Dublinu, leta 1985. Ko sem prišel v 
Dublin, nisem znal angleščine, nisem vedel 
niti tega, kaj pomeni exit, zato nisem znal priti 
ven iz letališča. Ker je veljalo, da nisem za jezi-
ke nadarjen, sem se bal, kako bo šlo. Za učenje 
angleščine sem imel nekaj tednov. Preživel 
sem in hvaležen sem za tisti čas na Irskem.  
Vesel sem, da sem lahko vsa leta, že kot bogo-
slovec, vodil duhovne vaje in šolo molitve in 
meditacije. Še danes jih imam za nekaj poseb-
nega in sem hvaležen vsem, ki se jih udeležijo, 
saj vsak odpira okno v svet duha, na njemu las-
ten način. Lepo je biti zraven takih procesov. 
Ustvarjati pogoje, da se človek lahko ustavi in 
gre v svojo notranjost ter sam odkriva bistvo, 
presežno. Ljubezen. 
Vesel sem Priznanja Andragoškega centra Slo-
venije, predvsem, ker so predlagatelji prepoz-
nali moje delo v Društvu katoliških pedagogov 
Slovenije, kjer sem vodil mnoge seminarje in 
mnoge druge programe, predvsem pa, da so 
videli pomen in kakovost etičnega kodeksa, ki 
smo ga napisali za učitelje. Res je nastalo lepo 
besedilo, prevedeno tudi v angleščino. 
Vesel sem, da imajo vse slovenske osnovne 
šole svoj vzgojni načrt. Sodeloval sem v raz-
pravah, na posvetih, vodil seminarje, naredil 
raziskavo. In še vodim seminarje o vzgojnih 
načrtih. V devetdesetih letih so nekateri želeli 
povsem izriniti besedo vzgoja iz šole. Takrat 
smo mnogi čutili, da je pomembno, da se po-
govarjamo o tem vprašanju in vztrajamo, da 
šola ohrani vzgojno komponento. Mnoge šole 
veliko delajo na tem področju in mladim pus-
tijo neizbrisne sledi, ki vodijo v dobro, lepo in 
resnično. Revija Vzgoja že več kot dvajset let 
ponuja kakovostne članke o ’osebnem razvo-
ju posameznika’, o vzgoji. V teh letih je v našo 
revijo pisalo več kot 1000 različnih avtorjev. 
Hvaležen sem avtorjem, članom uredništva in 
vsem drugim, ki so me pri delu urednika ves 
čas podirali. 
Naziv častni občan Občine Šentjernej mi ve-
liko pomeni. Čutim svoje globoke korenine v 
svoji družini, v vsem, kar mi je dala osnovna 
šola, župnija, kartuzija, prijatelji. Čutim pove-
zanost s krajem, rad se vračam domov: v dom, 
v naravo, v naše lepe kraje, k domačim ljudem. 
Že nekaj let poleti osem dni molimo v podru-
žnični cerkvici Polhovica. Tudi to je zelo lepa 
izkušnja. Ob molitvi srečujem ljudi v osebnih 
zgodbah. Tudi seminarji v kulturnem centru so 
me tudi s krajem povezali na poseben način.

Šentjernej je živ kraj, poln pobud, zagnanosti, 
delavnosti, ustvarjalnosti. Kraj trdnih in žila-
vih, veselih, velikodušnih in odločnih ljudi. 

Na slavnostni seji ste ob podelitvi naziva 
častni občan prejeli umetniško skulpturo, 
ki  poudarja človeški obraz in simbolizira 
pomembnost vsakega posameznika. Kam 
ste postavili skulpturo in kaj simbolizira 
vam?
Hvala snovalcem te skulpture. Obrazi in obra-
zi, kot Facebook. Človek se razkriva preko svo-
jega obraza, preko sojih oči. Človekov duh se 
razodeva preko obraza. »Vaši obrazi bodo ža-
reli«, pravi eden od psalmov. Sam se vsak dan 
srečujem z novimi obrazi, z novimi zgodbami, 
z novimi vprašanji posameznika. Vsak človek 
je pomemben, vsak človek je sveta zgodba. 
Obrazi na skulpturi so različni, predstavljajo 
različne posameznike, različne zgodbe, raz-
lična poslanstva posameznika. Skulptura res 
dobro ponazarja moje delo, delo s posamezni-
ki. Sv. Pavel v pismu Efežanom pravi, da smo 
’umetniško delo’ Boga. Rad rečem učiteljem, 
da so božji sodelavci, ker njihovo delo izobra-
ževanja, pomeni sodelovanje pri oblikovanju 
obrazov, oblikovanju osebnosti, iz-obraziti. To 
čudovito ponazarja podarjena skulptura.
Pravo mesto za skulpturo pa še iščem. 

Pravite, da sodobni človek vse preveč 
živi v idejah, v glavi, mnogo premalo pa 

upošteva čustva. Imate kakšen nasvet za 
bralce glasila, kako živeti, da bomo izpol-
njeni in zadovoljni?
Žal, čustva še vedno potiskamo v ozadje. Ne 
vemo, kako z njimi živeti. Zato je pomembno, 
da se učimo živeti smiselno s svojimi čustvi. 
Čustva nam posredujejo izredne pomembne 
informacije. Za polno življenje je pomembno, 
da jih znamo brati. 
Čustva so kot barvni televizor. Če ne živimo 
s svojimi čustvi, smo kot črno-beli televizor. 
Zato, dovoliti si čutiti svoja čustva, je prvi ko-
rak. Drugi je, da jih prav poimenujemo. Potem 
je pomembno, da vemo, kaj nam posamezno 
čustvo sporoča. Treba je znati brati čustva, da 
vemo, kaj storiti, o čem se pogovarjati, kako 
ravnati. Čustva nam dajejo zelo pomembne 
informacije za življenje. Ne smemo dovoliti, 
da nas čustva slepo vodijo in preplavijo; ne 
smemo čustev zatirati, da ne izgubimo barv 
življenja.

Živimo v času, ko naš svet pretresajo pan-
demija, energetska kriza, vojne, podneb-
ne spremembe in vse večja draginja. Kako 
se odzvati na spremembe in izzive, ki jih 
prinaša vsak dan? Kako vplivajo vsi ti 
pretresi na duhovno stanje ljudi?
Preden se je pričela korona, je prišel do mene 
neki mož iz Ljubljane, podjetnik, ima svojo 
družino in mi povedal, da je videl nadange-
la Mihaela, s svojo vojsko, ki je šla v napad. 
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Ustanavljanje Inštituta
Franca Pedička, 2010.

Vaščani podarjajo p. Silvu sliko Šentjerneja, 2013. 

Z udeleženci posveta
Kako v šoli spodbujati
razvoj narodne in
nacionalne identitete
pri mladih?, v Državnem 
svetu, 27. maj 2022.



Ta in druge informacije so mi povedale, da 
koronakriza ni samo fizične narave, ampak 
da gre tudi za duhovni boj. Tako je z vojno v 
Ukrajini ... Vsaka kriza je odsev stanja duha po-
sameznika ali družbe. Zato je tudi priložnost 
za duhovno rast. Sam sem ves čas epidemije 
molil preko FB, to delam še danes. Pridružijo 
se ljudje iz različnih krajev Slovenije in tudi 
Slovenci po svetu (Švica, Skandinavija, Argen-
tina, Amerika, Afrika itd.) Izjemna izkušnja. 
Poznam več ljudi, ki so v tem času našli svoje  
bistvo. Svojega duha. Vsi potrebujemo varstvo 
od zgoraj. Božje varstvo. Pomembno je odkriti 
smisel življenja, temeljna vprašanja. Skoraj vsi 

moji programi se dotikajo teh vprašanj, omo-
gočajo osebno rast. 

Doma ste iz Dolenjega Mokrega Polja. V 
farni cerkvi sv. Jerneja ste darovali novo 
mašo, potem pa vas je pot ponesla v širni 
svet. Kako ste ostali povezani s Šentjerne-
jem?
Malo sem že povedal, kako me je pot vodila v 
različne kraje. Zgodilo se je, da sem v petih le-
tih živel v petih različnih državah in govoril štiri 
različne jezike. Zelo naporna izkušnja. 
Danes rad pridem domov, včasih sem obiskal 
očeta in mamo, danes brata. In prijatelje. Rad 

se sprehajam po gozdovih in preko polj na 
Mokrem Polju. Iščem stare stezice. Je pa da-
nes mnogo stvari drugačnih. Življenje je šlo 
naprej. Ostajajo pa vtisi, ostajajo pa spozna-
nja. Imel sem skromno, a zelo lepo otroštvo. 
Vedno smo kaj novega pogruntali. Ostajajo 
lepi spomini na družino, sorodnike, vaščane, 
na nogometno društvo, na kartuzijo, na mla-
dinsko skupino. 
Pred leti sem ugotovil, da je najbolje, da imam 
kdaj pa kdaj sveto mašo na Polhovici. Tam sre-
čam sorodnike, vaščane, prijatelje. Vedno je 
tudi čas za klepet. Imam lepe spomine tudi na 
seminar, ki smo ga imeli za učiteljsko zbornico 
v osnovni šoli, na seminarje v kulturnem cen-
tru, na mnoge blagoslove in osebne pogovo-
re. Včasih se srečam z duhovniki, ki izhajamo 
iz naše fare in redovnice, ki jih tudi ni malo iz 
naše fare. Imamo skupne korenine. Prisotnost 
kartuzije in sester Notre Dame gotovo tudi za-
znamuje kraj. Skušam gojiti redne stike z do-
mačimi. Mnogi me vabijo na obisk, pa žal vseh 
ne morem obiskati. Najlepša priložnost pa je, 
da gre blagosloviti kakšno hišo ali stanovanje.  
Z župnikom Tonetom sva večkrat v stiku. Lepo 
je bilo srečati sošolce iz osnovne šole, prazno-
vali smo 50 letnico od valete. V župnijski cerkvi 
smo imeli tudi sveto mašo in molili za vse po-
kojne sošolce in profesorje. Tudi to je posebna 
vez. 

Na kaj v Šentjerneju ste najbolj ponosni 
in kaj si želite v prihodnosti za Šentjer-
nej? 
Največ mi pomeni bogato duhovno življenje 
v župniji. Iz te župnije je izšlo res veliko du-
hovnih poklicev. Ne slučajno. Vedno znova 
govorim o Pleterjah in kartuzijanih. Tam je 
bila moja ’privatna šola življenja’. Tam je veli-
ko modrosti. Veselim se okteta in vse pevske 
in kulturne tradicije Šentjerneja, veselim se s 
športniki, konjskih dirk. Vesel sem uspehov 
poslovnežev, gospodarstvenikov, obrtnikov, 
kmetov. Ponosen sem na ustvarjalnost, de-
lavnost, velikodušnost in vztrajnost Šentjer-
nejčanov. Lepo je videti sodelovanje med raz-
ličnimi ljudmi. Zdi se mi, da ob Jernejevanju 
to pride najbolj do izraza. 
Želim si, da bi kraj ohranjal svojo kulturno je-
dro, zdravega duha. V multikulturni družbi se 
lahko hitro izgubimo. Želim si, da bi ljudje oh-
ranili povezanost s krajem, z zemljo, z gozdovi 
in vinogradi. Da bi ohranili duha solidarnosti 
in spoštovanje različnosti. 
Ker imamo Kulturni center Primoža Trubar-
ja, si želim, da bi njegove besede bolje poz-
nali. Naj zaključim ta pogovor s Trubarjevo 
prošnjo, ki jo je zapisal na začetku svojega 
katekizma: »Vsem Boga boječim, mladim inu 
starim Kranjcom inu Slouenom, od Buga Očeta 
skuzu njega Sinu Jezusa Kristusa, našiga izuve-
ličarie, milost, mir inu vse dobro prosim.« Tudi 
jaz prosim milost, mir in vse dobro za vse Šen-
tjernejčane. 
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Na seminarju o samospoštovanju v 
Phnom Penhu, s prevajalcem iz angleščine

v kmerščino, jezuitom iz Filipinov.
Seminar o samospoštovanju v Phnom Penhu
za učiteljice salezijanskih šol, 2006.

Na okrogli mizi na gimnaziji Vič, Ljubljana, 2013.

Pogovor v Knjižnici Otona Zupančiča, Ljubljana.
Svetovni etos Slovenija, 2016.



L
judski pevci Vrhpolje so se 29. sep-
tembra predstavili v hramu slovenske 
kulture, v ljubljanskem Cankarjevem 
domu, na 21. Festivalu za tretje življenj-
sko obdobje. To je največja tovrstna 

prireditev za starejše v Evropi, ki je posvečena 
aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti živ-
ljenja starejših in uresničevanju solidarnosti 
med generacijami. Festival je potekal tri dni 
v okviru strokovnega, izobraževalnega in kul-
turnega programa pod geslom »Vsi smo ena 
generacija!«.
Zvrstilo se je več kot 100 kulturnih točk, več kot 
20 delavnic in predavanj, 8 strokovnih razprav  
ter predstavitve na razstavnih prostorih. 
Kulturni program je soustvarjalo več kot 2.200 

nastopajočih, članov kulturno-umetniških 
društev, folklornih skupin, pevskih zborov, 
društev upokojencev in mnogih drugih organi-

  BETKA LUŠTEK

    ARHIV DRUŠTVA
zacij iz cele Slovenije in tujine. Nastop v Can-
karjevem domu je bil svojevrsten izziv in hkrati 
nepozabno doživetje. 

Nastop Ljudskih pevcev Vrhpolje v Cankarjevem domu
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LITERARNI VEČER Z JANKOM PRUNKOM

Iskanje pristana

V torek, 18. oktobra 2022, se je v avli 
Kulturnega centra Primoža Trubar-
ja odvil zanimiv literarni večer. Go-
stiteljica večera Občina Šentjernej 
je v sodelovanju s krajevno knji-

žnico Šentjernej v goste povabila rednega 
profesorja dr. Janka Prunka, zgodovinarja, 
sociologa, zaslužnega prof. Univerze v Lju-
bljani, Zoisovega nagrajenca in avtorja šte-

vilnih znanstvenih in strokovnih publikacij, ki 
je v pogovoru z moderatorko večera Marjetko 
Rangus predstavil svoj literarni prvenec, zgo-
dovinski roman z naslovom Iskanje pristana.
Roman je postavljen v zgodovinske okoliščine 
2. svetovne vojne na Slovenskem. Gre za čas 
popolne razdrobljenosti demokratičnega poli-
tičnega sistema in spopad dveh totalitarizmov. 
V ospredju romana je osebna zgodba Toneta 
Sevnika, profesorja zgodovine na poljanski 
gimnaziji in privat docenta na zagrebški uni-
verzi, doma iz Središča pri Zidanem Mostu, in 
študentke medicine Mile iz Vidma pri Krškem. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ 

    TANJA JAKŠE GAZVODA &
            MARJAN CERINŠEK

Pomembno mesto v romanu ima tudi Šen-
tjernej, predvsem pa Kartuzija Pleterje, kjer 
se zgodi prelomni trenutek romana …
Večer so s svojimi glasbenimi nastopi obo-
gatili učenci Glasbene šole Marjana Kozi-
ne iz Novega mesta – dislocirani oddelek 
Šentjernej – Tina Martinčič in Svit Rangus 
na klarinetu, Marija Bregar na klavirju ter 
Šentjernejski oktet, ki je za konec, skupaj 
z gostom večera, zapel pesem, s katero se 
roman konča, Oj, božime. Za pogostitev na 
koncu večera so poskrbele pridne roke čla-
nic Društva kmetic Šentjernej. 
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Odprtje likovne razstave Mavrica v Šentjerneju

A
vla Kulturnega centra Primoža Tru-
barja od 13. oktobra 2022 gosti za-
nimivo likovno razstavo Likovnega 
kulturnega društva Mavrica iz Novega 
mesta z naslovom Mavrica v Šentjer-

neju.
Člani društva, povprečno jih je okrog 15, se 
predstavljajo s 33 slikami v različnih tehnikah, 
največ v akrilu, pa tudi v akvarelu in pastelu. 
Ustvarjalcem je bil navdih Šentjernej, kjer 
naravnih in drugih lepot ter znamenitosti ne 
manjka, slikali pa niso na terenu, ampak v 

prostorih RIC-a v Novem mestu na likovnih de-
lavnicah, po fotografskih predlogah. Kot pove 
predsednica LKD Mavrica dr. Alenka Zupan, »je 
vsaka slika prikaz neke podobe zase, pa naj bo 
to v abstrakciji, impresiji, naivi ali pa v impresio-
nizmu. Motivika je raznolika in lepa – od narave, 
cvetja, figur do vedut. Avtorji so motive izražali 
s preigravanjem barvnih tonov, od svetlo než-
nih barvnih potez, preko temnih in vse do toplih 
tonov, spet drugje monokromatsko, v večini pa 
dela odsevajo komplementarne nianse.«
Razstavljena dela so močno pripovedna in pri 
gledalcih vzbujajo lepa občutja. Zato je razsta-
ve novomeških ljubiteljskih umetnikov vesel 
župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ki 

  LIDIJA MARKELJ

    UROŠ VIDE
je na otvoritvi pozdravil zbrane. V kulturnem 
programu je nastopil Jure Rožanc iz Glasbene 
šole Marjana Kozina Novo mesto – podružnica 
Šentjernej. Dogodek je povezovala Nina Črta-
lič, ki je tudi predstavila društvo.
LKD Mavrica iz Novega mesta deluje že 24 
let. Najprej so bili slikarji povezani v likovno 
sekcijo, od leta 2003 pa delujejo kot društvo. 
Povezuje jih ljubezen do likovnega ustvar-
janja, a svoje znanje vedno nadgrajujejo in 
izpopolnjujejo. Zato se udeležujejo raznih iz-
obraževanj, tečajev, predavanj, seminarjev, pa 
ekstemperov, slikarskih kolonij, itd. Razstav-
ljajo samostojno in skupinsko. Razstava bo v 
Šentjerneju na ogled do 12. decembra. 

Šentjernejski strojniki PEŠ V ŠOLO 2022

22. septembra 2022 – na dan 
brez avtomobila, smo di-
jaki in profesorji že tradi-
cionalno pustili svoja pre-
vozna sredstva v garažah 

    ALENKA BREŽNJAK in se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na 
pešpot v šolo. 
Dijaki so v lanskem šolskem letu izrazili željo, 
da se ekipa dijakov odpravi tudi iz Trebnjega. 
Tako so se iz Šentjerneja in Trebnjega ekipi 
podali ob 4. uri zjutraj. Noč je bila jasna in 
hladna, vendar je bila energija med udeležen-

ci zelo pozitivna in dobrovoljna. V zmernem 
tempu in prijetnem klepetu so se prehojeni 
kilometri čisto prehitro odvrteli. Malenkost 
kasneje se je zaradi krajše razdalje na pot od-
pravila še ekipa iz Dolenjskih Toplic, ki pa je v 
Novo mesto prispela prva. 
Župan Jože Simončič se zaradi službenih ob-
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veznosti ni mogel udeležiti naše aktivnosti, si 
je pa vzel čas in šentjernejsko ekipo pozdravil 
in nagovoril ob prvem postanku s kavico, ča-
jem, kanapeji in pecivom na Gorenji Gomili. 
Rado Trifković je v sodelovanju z MO Novo 
mesto poskrbel, da sta si lahko ekipi na daljših 
relacijah malo olajšali pot. Tako so Trebanjci 
v Mirni Peči in Šentjernejčani na Otočcu sedli 
na kolo in zadnji del poti prekolesarili s kolesi 
»GoNM«. Kolesa so bila popestritev aktivnosti 
in novost v naši tradicionalni odpravi. 
Nekaj pred 8. uro zjutraj smo se v stilu zadrge 
združili Trebanjci in Šentjernejčani. Združene 
z vseh treh smeri so nas zelo lepo sprejeli na 
Glavnem trgu, kjer so se odvijale glavne ak-
tivnosti dneva brez avtomobila.  Po nagovoru 
podžupana MO Novo mesto g. Boštjana Gro-
blerja smo se s hitrimi koraki po najkrajši mo-
žni poti odpravili v šolo. Noge so postale malo 

težje, vendar je bilo zadovoljstvo udeležencev 
vidno daleč naokoli. V šoli je dijake še enkrat 
nagovoril ravnatelj, nato pa je sledila pogosti-
tev in pouk. Poleg prijetnega druženja, izziva – 
ali zmorem, upam, da smo ozavestili tudi sta-

nje o onesnaževanju okolja kot posledici emi-
sij cestnega prometa in z dijaki odkrivali tudi 
drugačne možnosti transporta, ki pa je žal, iz 
tako oddaljenih krajev, v tem času bolj izve-
dljiva kot enkraten dogodek v letu. 

90 LET ŠTEFKE 
ŽNIDARŠIČ

V mesecu septembru je praznovala svo-
jo 90. jesen življenja Štefka Žnidaršič 
iz Roj pri Šentjerneju. Še vedno čilo 
in zdravo so jo na sončni petek po-
poldne obiskali predsednica Rdečega 

križa Šentjernej Milena Drnovšek in predse-
dnik upokojencev Marjan Bratkovič s svojimi 
člani. Štefka je bila obiska zelo vesela. Že 35 
let je vdova in živi skupaj s sinovo družino na 
veliki kmetiji. Poleg sina Antona, ima še hčerko 
Majdo. Štefkina življenjska pot je bila vse prej 
kot lepa. Če se sedaj ozre nazaj, pove, da je bilo 
potrebno neprestano fizično delati, da sta z 
možem Tonetom dejansko iz nič naredila mo-

    MILENA DRNOVŠEK

gočno kmetijo, katero delo sedaj uspešno na-
daljuje sin s svojo družino, zetom, vnukinjo in 
vnukom, ki mami Štefki popestrijo dneve. Po-
kojnino si je prislužila v šentjernejski Iskri, kjer 
je triindvajset let delala v treh izmenah. Kot 
vedno, Štefka tudi pri devetdesetih letih kaj 

rada postori okoli hiše, saj je njen moto, da se 
je v življenju potrebno veliko gibati, biti skro-
men in se znati tudi poveseliti lepih trenutkov.  
Minuli 23. september je že bil eden od teh zelo 
lepih dogodkov, ko se je Štefka s svojim ožjim 
sorodstvom poveselila. 

101. ROJSTNI DAN JOŽEFE BUČAR

V začetku oktobra je praznovala svoj 101. rojstni dan naša občan-
ka Jožefa Bučar iz Volčkove vasi. Ob njenem prazniku smo jo 
tudi letos obiskale prostovoljke Rdečega križa Šentjernej in ji 
zaželele še veliko zdravja in zadovoljnih dni v krogu svojih do-
mačih, ki ji lepšajo jesenske dni. Dejala nam je, da ima veliko 

srečo, da lahko še vedno živi doma in poskrbi zase z manjšo pomočjo 
domačih. Sicer kuha ne več, bere pa še vedno brez očal in je vedno dob-
re volje. Zelo vesela je bila najinega obiska in dejala nama je, da naju je 
pričakovala, saj smo ji lani obljubile, da spet pridemo, ona pa je izpolnila 
obljubo in naju »počakala«. Še vedno je ohranila svoj smisel za humor in 
nama dejala, da naju do naslednjega leta počaka, če jo prej sv. Peter ne 
pokliče za stražarja pred nebeška vrata. 

    MILENA DRNOVŠEK
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95 LET MARIJE 
MARŠIČ

V sredini oktobra smo obiskali tudi 
našo jubilantko Marijo Maršič iz Gore-
njega Vrhpolja, ki je praznovala visoki 
jubilej – 95 let. Rodila se je v veliki dru-
žini v Zavinku, kjer je preživela svoje 

otroštvo z desetimi brati in sestrami. Večji del 
življenja je potem živela v Ljubljani, kamor je 
odšla v službo, po upokojitvi pa sta se z mo-
žem Martinom preselila v Vrhpolje, kjer sta si 

zgradila hišo. Ob rojstnem dnevu smo jo obi-
skali predsednik DU Šentjernej Marjan Brat-
kovič s prostovoljkama in prostovoljki KORK 
Šentjernej ter ji zaželeli še obilo moči in zdrav-
ja, saj je gospa znana po tem, da še vedno peče 

  MILENA DRNOVŠEK

    SILVA STRAJNAR

zelo dobre potice in tudi tokrat je navdušila s 
poticami za svoje praznovanje. Z njo sta pra-
znovala tudi njena hči Marina in sin Miro z 
družinama, najbolj vesela pa je bila vnukov in 
pravnukov, ki zelo radi pojedo njene piškote. 

I Z  D E L A  D R U Š T E V

POLETNI TABOR ŠENTJERNEJSKIH SKAVTOV

Š
entjernejski skavti, Ognjeviti petelini, 
smo z oktobrom začeli novo skavtsko 
leto in veselimo se vseh dogodivščin, 
ki nam jih prinaša. A vsak skavt ve, da 
je najboljši del skavtskega leta poletni 

tabor. Takrat udeleženci za štiri do deset dni 
vstopijo v domišljijski svet, ki ga skavtski vo-
ditelji ustvarijo samo za njih. S prispevki naših 
članov o letošnjih poletnih taborih vas želimo 
popeljati po poti naših dogodivščin in upamo, 
da tudi vas ogrejejo v teh hladnih dneh!

BOBRI IN BOBROVKE
Letos smo imeli poletni tabor v Šmarjeti. Ko 
smo prispeli, smo tam našli časovni stroj. S po-
močjo časovnega stroja smo potovali skozi čas 
in prispeli v preteklost, kjer smo našli jamo ne-
andertalcev. V njihovem jeziku smo jih vprašali, 
ali lahko prenočimo. Jezno so nam povedali, da 
ravno delajo večerjo za svojo družino ter da pri 
njih nismo najbolj dobrodošli. Šli smo za jamo, 

    OGNJEVITI PETELINI da bi se spomnili, kako bi jih lahko še enkrat 
prosili, da bi nam dovolili priti v jamo. Na srečo 
smo imeli s sabo veliko prigrizkov. Šla sem do 
jamskih ljudi in jim rekla: »Mi vam dati hrano, 
da vi nam dati prenočišče.« Zadovoljni so bili s 
predlogom in nas povabili v zgornje nadstropje 
ter nam pokazali svoje prostore. Najbolj mi je v 
spominu ostal Alfa neandertalec, ki je doživel 
veliko smešnih prigod. Odpravili smo se tudi 
na pohod na Vinji Vrh. Tam smo našli zemljevid, 
ki nas je vodil do Alfa neandertalca. Ko smo se 
vrnili k jami, so nam neandertalci rekli, da zelo 
smrdimo, saj nam je bilo na pohodu zelo vro-
če. Zato so nam pripravili vodne igre, ki so bile 
zelo zabavne. Na taboru smo tudi prepevali ob 
kitari, saj smo se pripravljali na sprejem malih 
bobrov v našo veliko skavtsko družino. Zelo se 
že veselim novega skavtskega leta in novih do-
godivščin na taborih! / Glorija Kopina

VOLČIČI IN VOLKULJICE
Naše krdelo volčičev in volkuljic se je julija 
odpravilo na poletni tabor na sv. Jošt nad Kra-
njem. Zbrali smo se na železniški postaji Novo 
mesto, kjer sta nas pričakala Asterix in Obelix. Z 
vlakom smo se skupaj odpeljali do Kranja. Nato 
smo se peš povzpeli na hrib sv. Jošt. Bivali smo 
v župnišču na vrhu hriba, kjer se nam je prid-
ružil še Panoramix. Vsak dan smo počeli nekaj 
novega in zelo zanimivega. Gradili smo kata-
pulte in barako ter pasti za divjo svinjo. Naredili 
smo si kartonaste ščite in čelade. Učili smo se 
Morsejevo abecedo s piščalko in nujno zdravni-
ško pomoč ob poškodbah. Veliko smo se igrali 
in smejali. Spekli smo si tudi tiramisu. Zadnjo 
noč našega tabora so nas napadli Rimljani. Uk-
radli so nam ščite in čelade. Streljali smo jih s 
katapulti in vanje metali vodne balončke. Na 

koncu smo jih premagali. Zadnji dan tabora so 
po nas prišli starši in skupaj smo imeli slovesno 
podelitev skavtskih rutk. Na taboru nam je bilo 
zelo lepo. / Blaž Grubar

Na skavtskem taboru to poletje se je zelo veliko 
dogajalo. Ni bilo le zabavno, ampak tudi pouč-
no. Naučila sem se zavezati nekaj novih vozlov, 
spoznala sem še več rastlin, izdelovala sem ka-
tapult in spoznala Morsejevo abecedo. Volčiči 
smo stopili skozi portal in postali Galci. Najbolj 
mi je bilo zabavno, ko smo se pripravljali v boj 
z Rimljani. Naredili smo ščite in čelade in jim 
s čarobnim napojem dali izredno moč. Čakali 
smo ves dan, Rimljani pa niso prišli. Ko pa smo 
že skoraj spali v posteljah… »Rimljani so prišli,« 
je zavpil Bagira, skavtski voditelj. Hitro smo se 
preoblekli. Čelade in ščiti so izginili, zato smo 
brez njih odšli v boj. Borili smo se dolgo v noč 
in na koncu le uspeli. Juhuhu! Rimljane smo 
odgnali in nazaj dobili ščite ter čelade. Potem 
smo srečni odšli spat in dan se je za Galce kon-
čal veselo. Uživala sem tudi v vodnih igrah, za 
vedno pa mi bo v spominu ostal trenutek, ko 
sem prejela prvo skavtsko rutico. / Sofija Lin 
Hribar

Z našim poletnim taborom smo zaključili še 
eno skavtsko leto. Naš letošnji tabor se je začel 
povsem običajno, vendar se je naslednji dan 
vse spremenilo. Prišel je Shrek in pomagali smo 
mu rešiti Fiono. Čez nekaj dni sta se poročilo in 
vse je bilo spet po starem. Na zadnji večer smo 
prižgali bakle in naši volčiči mladiči so dali ob-
ljube. Od našega krdela pa se je nekaj volčičev 
tudi poslovilo. Med njimi sem bila tudi jaz. Tež-
ko mi je, ko odhajam, a vem, da grem v četo no-
vim dogodivščinam naproti. / Lucija Bratkovič
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Dolenjci na 13-ih športnih igrah SVIZ Slovenije

V soboto, 8. oktobra 2022, so po dveh 
koronskih letih spet potekale letne 
športne igre SVIZ Slovenije v najmlaj-
šem slovenskem mestu Novi Gorici, 
mestu burbonk in vrtnic. Iz našega 

območja se nas je udeležilo 46 tekmovalcev in 
navijačev. Že ob šesti uri zjutraj smo se iz Nove-
ga mesta odpeljali v Novo Gorico, kjer so nam 
organizatorji OO Nova Gorica z njeno predse-
dnico gospo Anico Erjavec pripravili zelo lep 
sprejem v telovadnici Osnovne šole Milojke 
Štrukelj. V uvodnem delu sta nas poleg organi-
zatorice nagovorila še glavni tajnik SVIZ Slove-
nije Branimir Štrukelj in župan Mestne občine 
Nova Gorica Klemen Miklavič. Program pa so 
zelo lepo popestrile novogoriške mažoretke.
Potem so nam prijazni gostitelji razdelili vsem 
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enotne rdeče majice z napisom 13. športne 
igre SVIZ Nova Gorica in nas odpeljali kar na 
dvanajst prizorišč oziroma tekmovalnih disci-
plin: košarka, odbojka, namizni tenis, strelja-
nje z zračno puško, tenis, badminton, prsto-
met, atletika, kegljanje, plavanje, pikado in 
šah. Tekmovanje je trajalo do poznega popol-
dneva z vmesnim kosilom.
Za navijače so gostitelji pripravili tudi turistični 
ogled Mestne občine Nova Gorica. Izpred šole 
smo se odpeljali ob 14. uri in si z zelo prijazno 
vodičko ogledali znamenitosti Nove in delno 
Stare Gorice: solkanski most, knjižnico, par-
lament, igralnico, univerzo, trg Evrope … Za-
peljali smo se tudi po stari Gorici. Obe Gorici 
bosta leta 2025 prestolnici kulture.
Pozno popoldne so organizatorji v telovadnici 
Osnovne šole Milojke Štrukelj pripravili še za-

bavno igro organizatorja, ki nas je dodobra na-
smejala in pregnala vse dvome in poraze pred 
večernim srečanjem in razglasitvijo rezultatov, 
sicer pa je na športnih igrah bolj pomembno 
sodelovati kot zmagati. Zvečer pa smo se od-
peljali v HIT Šempeter pri Novi Gorici, kjer smo 
imeli skupno večerjo, razglasili so rezultate in 
podelili pokale, priznanja in pohvale. Dolenjci 
smo prejeli pokal v prstometu, kjer smo zasedli 
prvo mesto, v atletiki pa smo bili tretji. Najbolj-
ši izmed vseh udeležencev so bili pa tekmoval-
ci z Obale, ki so imeli tudi največ udeležencev.
Na koncu velja vsa pohvala tudi našemu or-
ganizatorju, predsedniku Območnega odbora 
Novo mesto Boštjanu Mikliču, ki je poskrbel za 
našo udeležbo na igrah. Na koncu samo še naj 
bodo izpeljane tudi zimske športne igre SVIZ in 
na svidenje na letnih igrah 2023. Naša ekipa za prstomet

Prihod v Novo Gorico

ČETA – IZVIDNIKI IN
VODNICE
Od 2. do 10. julija se je četa Klopi podala na 
poletni tabor v Podbukovje. Skozi zgodbo o 
Gospodarju prstanov, ki smo jo spremljali, smo 
spoznavali zanimive like ter se čudili igralskim 
sposobnostim naših voditeljev. Na taboru smo 
poglobili prijateljske vezi, s skupnimi močmi 
postavili jambor ter ostale zgradbe, se preiz-
kušali v novih stvareh, uživali v hladnih tokovih 
Krke … V lep spomin se nam je zapisala impro-
vizirana savna, nasmejani obrazi zamazani s 
polno blata, pa tudi prestrašeni tek za kradljivci 
in odkupnine. Kakorkoli bili smo vedno prip-
ravljeni :)! Medse pa smo v času taboru sprejeli 
tudi nove izvidnike ter jim za vrat obesili sveže 
in čiste rutke. V teh poletnih dneh je vedno od-
zvanjala pesem in prisrčen smeh. Imeli smo se 
zelo lepo in komaj čakamo nove spomine in iz-
kušnje, ki nam jih bo prineslo naslednje skavt-
sko leto. / Ema Kapler

KLAN – POPOTNIKI IN 
POPOTNICE
Klan Nahajpanih izviđačev je že celo leto odšte-
val dneve do 12. julija, ko se je odpravil na težko 

pričakovan, osem dnevni, poletni tabor. Tabor 
smo začeli v Studencu, kjer smo opravili služe-
nje in si skuhali kosilo, nato pa smo si na hrbte 
poveznili težke ruzake in vzeli pot pod noge. 
Pot nas je pripeljala do železniške postaje, od 
koder smo z vlakom potovali do Nove Gorice, 
kjer se je pot šele začela. Po poti smo ubrali ve-
liko hribov, mi bi temu rekli »bližnjice«, prečkali 
slapove, nepričakovano prišli na ribiški sejem 
in končali v vaškem časopisu, ter se enkrat celo 
peljali v prikolici. Pojedli smo ogromno slado-
leda, lubenice in ostalih dobrot, ki so nas držale 
pokonci, dokler nismo prišli do željenega cilja. 
Po poti smo vsake toliko časa zašli v italijanske 
vasice in se naužili italijanskega zraka. V Trstu 
smo občudovali ogromne cerkve in stavbe ter 
si ob pogledu na izložbena okna polna slado-
leda, brisali sline. Nekaj noči smo preživeli kar 
na travniku ali v parku. Predzadnji dan tabora 
smo končali s kopanjem v Ankaranu, zadnji dan 
pa smo se odpravili do končne lokacije – Kopra. 
Letošnji potovalni tabor je bil pol žuljev, siest, 
odpetih pesmi, dobre hrane in smeha, ki je bil 
na naših obrazih tudi takrat, ko smo bili utruje-
ni in obupani nad potjo, ki je bila še pred nami. 
/ Nika Škufca Kalin 
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SREČANJE PROSTOVOLJCEV 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

V ponedeljek, 26. 9. 2022, smo šli pro-
stovoljci Dolenjske in Bele krajine na 
ekskurzijo v Belo krajino. Naš avtobus 
je bil dodeljen za v Metliko. Metlika 
ima zanimivo staro mestno jedro, ki 

je središče zakladnice kulturne dediščine Bele 
krajine. Staro jedro ima tri trge, kjer se nahajajo 
farna cerkev sv. Nikolaja, slovenski gasilski in 
Belokranjski muzej, Metliški grad ter veliko roj-
stnih hiš znanih Metličanov. 
Ko smo vstopili v grad, so nas najprej pogostili 
s čudovito belokranjsko pogačo, kjer smo si pri-
voščili tudi kavo.
Metliški grad se v pisnih virih prvič omenja leta 
1456, toda po svoji zasnovi je dokaj starejši. V 
obrambi Kranjske pred turškimi vpadi, v 15. in 
16. stoletju, je skupaj z mestom igral ključno 
vlogo. Stavbo je v letih 1705 in 1790 prizadel 
požar in grad je po obnovi, ki na Valvasorjevem 
bakrorezu izgleda še kot trdnjava, dobil videz 
udobne mestne rezidence. Prvi lastniki gradu 
niso poznani. V 16. stoletju je bil v lastnini gro-

    SILVA STRAJNAR fov Alapi, potem Frankopanov in nato zagreb-
škega kapitelja. V kasnejšem času se je zame-
njalo še več lastnikov in uporabnikov, dokler 
ni v njem leta 1951 dobil prostore Belokranjski 
muzej. Omenjeni muzej je odprt od leta 1951 in 
domuje v metliškem gradu. Stalna razstava pri-
kazuje življenje ljudi od prazgodovine do sredi-
ne 20. stoletja. Uvod v stalno razstavo se začne s 
petnajstminutnim filmom Podobe Bele krajine.
Poleg muzeja s stalnimi zbirkami in Ganglovim 
razstaviščem se v bližini Metliškega gradu na-
haja zbirka Slovenskega gasilskega muzeja,  
katerega smo si tudi ogledali.
V Metliki je bila leta 1869 ustanovljena prva 
požarna bramba na Slovenskem, muzej pa je 
poimenovan po dolgoletnem predsedniku GZS 
in pobudniku za ustanovitev muzeja, dr. Branku 
Božiču.
V dveh stavbah je prikazan razvoj gasilstva na 
Slovenskem do 1. svetovne vojne, razstavljeno 
je različno zgodovinsko gradivo, številne foto-
grafije iz časa pred 1. svetovno vojno in najsta-
rejši gasilski tisk. Na ogled so postavljene stare 
gasilske brizgalne in gasilka oprema, zanimive 

čelade, gasilske sekirice, troblje in trobente, 
uniforme, priznanja, epolete, odlikovanja, 
manjše gasilsko orodje in makete najstarejših 
gasilskih brizgaln.
Nato smo se odpravili do cerkve sv. Nikola-
ja, ki se omenja že v letu 1334. V času turških 
vpadov je stavba v letu 1578 pogorela, nato so 
sezidali novo, ki je leta 1705 ponovno zgorela, 
skupaj z mestom, župniščem in arhivom. Nova 
baročna cerkev je bila sezidana na razvalinah 
in posvečena leta 1759. Dva stranska oltarja in 
veliki baročni oltar so delo dolenjsko-posavske-
ga mojstra, ki je ostal neznan, manjša stranska 
oltarja pa sta delo domačega mojstra Jerneja 
Jereba. Nadaljevali smo z ogledi in tako odšli 
v Belokranjski muzej Metlika, ki je leta 2003 s 
hvaležnostjo in veliko odgovornostjo prevzel 
donacijo žal takrat že pokojnega metliškega 
rojaka, akademika prof. dr. Vinka Kambiča, 
mednarodno uveljavljenega zdravnika otorino-
laringologa, in njegove soproge operne pevke 
Vilme Bukovec Kambič. Zbirko nacionalne-
ga pomena sestavljajo kulturnozgodovinski 
predmeti in likovna dela različnih slovenskih 
umetnikov. Galerija Kambič domuje v svoji roj-
stni hiši, ki jo je skupaj s svojo bogato kulturno 
zbirko namenil svojemu rojstnemu kraju. Sedli 
smo na avtobus in se odpeljali v Tri fare, ki se 
nahaja v naselju Rosalnice pri Metliki. Romarski 
kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, 
stisnjenih znotraj visokega pokopališkega ob-
zidja, ki je verjetno deloma še ostanek protitur-
škega tabora. Cerkve stojijo ena zraven druge. 
Severna cerkev je posvečena Žalostni Materi 
božji, srednja nosi patrocinij Glej človek, južna 
pa Lurške Matere božje. Zgodovina cerkva in 
stavbni razvoj kompleksa še nista v celoti po-
jasnjena. Na podlagi zgodovinskih okoliščin so 
nekateri pisci mnenja, da je cerkve gradil vite-
ški red templjarjev že v drugi polovici 12. sto-
letja. Najstarejša cerkev je južna, ki je ohranila 
še romansko ladjo. Ob koncu 14. ali v začetku 
15. stoletja so kot novogradnjo zgradili severno 
in jo leta 1438 okrasili s freskami, ki so se ohra-
nile na steni za glavnim oltarjem. Najmlajša je 
srednja cerkev, zgrajena ob koncu 15. ali v za-
četku 16. stoletja. Po končanih ogledih smo se 
odpravili proti Črnomlju, kjer smo imeli predvi-
deno kosilo v Restavraciji Štajdohar. Pričakala 
nas je folklorna skupina, ki nam je zaplesala v 
beli belokranjski noši in nam predstavila njihov 
značilni kolo. V restavracijo nas je sedlo iz štirih 
avtobusov prostovoljcev, res veliko nas je bilo. 
Iz našega društva nas je bilo največ (21), pa tudi 
največ moških imamo. Pozdravil nas je župan 
Metlike, predsednik PZDU-ja Dušan Kraševec, 
pa tudi nekaj predsednikov iz društev, nato so 
nas postregli z bogračem in tortico. Na koncu 
bi se pa prav lepo zahvalili vsem organizator-
jem tega lepega srečanja, PZDU-ju, Rozini Kum, 
Minki Cvelbar, še posebej pa naši odlični vodič-
ki Mileni Pavlovič, za vso vodenje in trud. Ne-
nazadnje pa gre tudi iskrena hvala vsem našim 
prostovoljcem za njihovo srčno delo. 
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P
rejeli smo vabilo za srečanje upoko-
jencev Slovenije in zamejske Koroške 
v Pliberku, ki je bilo organizirano 3. 9. 
2022 v šotoru Slovenskega prosvetne-
ga društva Edinost. In smo šli.

Zgodaj zjutraj smo se zbrali pred kulturnim 
centrom, sedli na avtobus in se odpeljali pro-
ti Ljubljani. Prva postaja je bila na Voklem, šli 
smo na kavico in razdelili sendviče. Nato smo 
nadaljevali pot mimo ostankov druge svetov-
ne vojne koncentracijskega taborišča Ljubelj. 
G. Janez Kuhelj, ki je bil tudi z nami, nam je na 
kratko povedal o takratnih časih … Koncentra-
cijsko taborišče se nahaja na poti proti nekda-
njemu mejnemu prehodu Ljubelj. Taborišče 
Ljubelj je edino koncentracijsko nacistično 
taborišče, ki je bilo med drugo svetovno voj-
no na območju Republike Slovenije. Delovalo 
je od leta 1942 do 1945 in je bilo podružnica 
zloglasnega nacističnega taborišča Mauthau-

sen v Avstriji. Okoli 1800 jetnikov je do konca 
vojne leta 1945 skopalo predor skozi Karavan-
ke. Nacisti so se za njegovo gradnjo odločili 
zaradi gospodarskih in strateških razlogov, da 
bi izboljšali prometne poti do Jugoslavije. Sla-
bi ali nesposobni delavci so bili poslani v Ma-
uthausen, kar je zanje pomenilo gotovo smrt. 
Slovenska vlada je ta prostor razglasila za 
historični spominski kraj. Poleg javnega spo-
menika internirancem, ki je bil postavljen leta 
1954, ohranja območje taborišča avtentične 
ostanke objektov in teras upravnega in jetni-
škega dela taborišča vključno s krematorijem. 
Peljali smo se čez predor Ljubelj do Pliberka. 
Tam nas je pričakal lokalni vodič in nas pospre-
mil do omenjenega šotora, kjer je že potekal 
program, ki ga je vodil predsednik DU Jožko 
Hudl. Posedli smo za označeno omizje, kjer pa 
nismo bili sami, saj nas je bilo iz več društev po 
Sloveniji, pa tudi iz Italije. Zvrstilo se je več go-
vornikov, ki so nas nagovorili, med njimi tudi 
g. Janez Sušnik, predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije. Zunaj šotora je bil velik 
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kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, 
čez mesto pa je potekala velika povorka, kate-
ro smo si tudi ogledali. Tako veselo razpoloženi 
smo se odpravili na avtobus in se peljali mimo 
Vrbskega jezera proti Sloveniji. Vrbsko jezero 
je največje jezero na avstrijskem Koroškem. 
Jezero leži zahodno od Celovca na višini 439 
mnm in se razprostira do naselja Vrba na Ko-
roškem. Površina jezera je 19,39 km², dolgo je 
16,5 km, široko pa od 0,5 do 1,35 km ter dose-
že največjo globino 82,5 m. Naredili smo še en 
postanek, kjer se vedno radi ustavimo, in to na 
Brezjah. Ker nas je že čas priganjal, smo na hit-
ro »pomolili«, nekaj malega popili in sedli zo-
pet na avtobus. Vso pot nas je zabaval s svojo 
harmoniko g. Slavko Franko, res je bilo veselo. 
Se mu pa na tem mestu tudi lepo zahvaljuje-
mo. Lepa hvala tudi našemu šoferju iz podjetja 
Avtobusni prevozi Mrgole, pa tudi g. Janezu 
Hosti za vse klice, ki jih je opravil z Avstrijo.
Ni nam žal, da smo bili lahko priča tako lepemu 
dogodku, hvala društvu Pliberk za povabilo in 
upamo, da še kdaj. 

SREČANJE UPOKOJENCEV V PLIBERKU

Športni dogodki v DU Šentjernej od 14. 9. do 11. 10. 2022

14. 9. 2022 je bil v Gabrju veliki 
turnir v pikadu, na katerem 
smo sodelovali tudi člani in 
članice DU Šentjernej. Ženska 
ekipa je osvojila 3. mesto, mo-

ška ekipa pa 1. mesto. Posamezno je Slavko 
Frančič osvojil 1. mesto. Čestitke vsem.
15. 9. 2022 je bil na Slatniku turnir v pikadu, na 
katerem smo sodelovali tudi člani in članice DU 
Šentjernej. Ženska ekipa je osvojila 2. mesto, 
posamezno je bila Marija Smrekar na 2. mesto. 
Moška ekipa je osvojila 1. mesto, posamezno 
pa je Slavko Frančič prav tako osvojil 1. mesto. 
Čestitke vsem.
10. 10. 2022 je bil v Semiču turnir v pikadu. 
Moška ekipa DU Šentjernej, v sestavi Jože 
Smrekar, Jože Jordan, Milan Jakše in Jože Žu-

    SLAVKO FRANČIČ pan, je osvojila 2. mesto, posamezno pa se je 
Milan Jakše uvrstil na 1. mesto. Ženska ekipa, v 
sestavi Zvonka Žnidaršič, Jožica Frančič, Marija 
Smrekar in Marinka Pavlič, je osvojila 1. mesto, 
posamezno se je Marinka Pavlič uvrstila na 1. 
mesto. Čestitke vsem.

11. 10. 2022 je bil na Otočcu turnir v kegljanju 
na vrvici. Moška ekipa DU Šentjernej, v sesta-
vi, Rado Cotič, Jože Smrekar, Tone Martinčič, 
Jože Jordan, Stane Gorišek, je osvojila ekipno 
3. mesto, posamezno pa je Jože Jordan osvojil 
2. mesto. Ženska ekipa, v sestavi Tatjana Kuhar, 
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UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV ZA ZDRAVJE

Č
loveštvo že tisočletja uporablja čebe-
lje pridelke za zdravljenja in prepreče-
vanja bolezni. Apiterapija je alterna-
tivna veja medicine in nudi možnosti 
komplementarnega zdravljenja. Če-

belje pridelke uporabljamo tudi v zdravstve-
ne namene, saj vsebujejo bioaktivne sestavi-
ne. Apiterapevtski pristopi se uporabljajo za 
zazdravljenje bolezni in bolezenskih simpto-
mov ter za oskrbo ran in poškodb. V apitarapiji 
se uporabljajo vsi čebelji pridelki. To so med, 
cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji 
strup in čebelji vosek. Uporabljajo se lahko 
kot živila, sestavina v kozmetičnih izdelkih in 
kot sestavine v farmacevtskih izdelkih. Preden 
se odločimo za uporabo apiterapije, moramo 
preveriti ali smo alergični na čebelje pridelke. 
Le tako lahko zagotovimo varno apiterapev-
tsko obravnavo. 
MED je viskozno aromatično živilo. Sestavljajo 
ga voda, sladkorji, encimi, beljakovine, vita-
mini in minerali. Barva, okus, vonj in aroma 
medu so odvisni od vrste medu in botanič-
nega izvora. Med deluje antioksidativno, an-
tikancerogeno, protimikrobno, protivnetno, 
protitumorsko, ščiti kardiovaskularni sistem 
in sodeluje pri celjenju tkiv. V preteklosti se je 
med uporabljal za zdravljenje ekcemov, vne-
tega grla, kašlja, astme, splošne telesne osla-
belosti in zaprtja. Danes so poznani pozitivni 
učinki tudi na področju nevroloških bolezni in 
pri zdravljenju raka. 

PROPOLIS uporabljajo čebele za zaščito panja 
pred vdori škodljivcev in mikroorganizmov. 
Propolis sestavljajo rastlinski izločki, pomešani 
z voskom in izločki sline čebel delavk. Čebele s 
propolisom prevlečejo stene panje in zamašijo 
morebitne razpoke. S tem preprečujejo vdor 
in širjenje bolezni. Propolis ima antioksidativ-
no, antibakterijsko in protivnetno delovanje 
ter spodbuja imunski sistem. V apiterapiji je 
propolis uporaben tudi pri oskrbi ustne votli-
ne. Ker propolis deluje tudi protiglivično, se ga 
lahko uporablja lokalno za zatiranje glivičnih 
okužb nohtov. 
ČEBELJI STRUP nastaja v strupni žlezi čebel. 
Tudi čebelji strup ima protimikrobno učinko-
vitost. Uporabimo ga pri zatiranju bakterij, ki 
so odporne na antibiotike. Uporabo čebeljega 
strupa v medicini preverjajo tudi pri zdravljenju 
Parkinsonove bolezni, kjer se nakazujejo ugo-
dni učinki. Čebelji strup se uporablja pri lajša-
nju kroničnih bolečin in pri zdravljenju artritisa. 
Strup se implicira neposredno s kontroliranim 
čebeljim pikom ali preko akupunkturnih igel. 
CVETNI PRAH čebelam predstavlja vir belja-
kovin. Nastane z zlepljanjem cvetnega prahu, 
nektarja in sline čebel delavk. V cvetnem prahu 
so ob beljakovinah prisotni tudi lipidi, vitami-
ni, minerali in nekateri ogljikovi hidrati. Ker je 
prehranska sestava cvetnega prahu tako ugo-
dna, ga pogosto uporabljamo kot prehranski 
dodatek. Cvetni prah deluje protibakterijsko in 
protiglivično. Lajša vnetja. Je uporaben doda-
tek za podhranjene paciente ali fizično oslabe-
le starejše. 

  ANA JANŽEKOVIČ MATIČNI MLEČEK proizvajajo čebele delavke. 
Z njim kratek čas hranijo čebelje ličinke. Matica 
se prehranjuje izključno z matičnim mlečkom. 
Matični mleček je viskozna belo-rumena snov 
kislega in zbadajočega okusa. Sestavljen je iz 
vode, beljakovin, ogljikovih hidratov, vitami-
nov in mineralov. Ima močno imunomodula-
torno in protivnetno delovanje. Ugodno deluje 
na nevrone in do neke mere regulira metabo-
lizem sladkorjev in maščob. Ima tudi estroge-
no delovanje, ki je ugodno ob menopavzalnih 
hormonskih spremembah. Nudi dobro pod-
porno zdravljenje pri onkoloških bolnikih, saj 
istočasno deluje protitumorsko in krepi kahek-
tično/oslabljeno telo. 
VOSEK čebele uporabljajo kot gradbeni ma-
terial. Uporaba voska je široka predvsem v 
kozmetični industriji, kjer uporabljajo njegove 
vlažilne učinkovine. Ko ga nanesemo na kožo 
tvori film, ki kožo ščiti pred negativnimi dejav-
niki iz okolja. Vosek tudi vzpodbuja celjenje ran 
in opeklin. 
Začenja se jesensko-zimsko obdobje, ko so 
prehladna obolenja pogostejša. Svoj imun-
ski sistem lahko spodbudimo tudi z uporabo 
čebeljih pridelkov. Za ugodne rezultate nam 
čebelji pridelki služijo kot naravna podpora 
medicinskemu zdravljenju.

Literatura: Weis W. A., Ripari N., Lopes Conte F., 
da Silva Honorio M., Sartori A. A., Matucci R. H., 
Sforcin J. M. 2022. An overview about apithe-
rapy and its clinical applications. Phytomedici-
ne Plus, 2: 100239. 

Tinca Luzar, Danica Ferkolj, Marija Gabrovec in 
Jožica Kaplan, so osvojile ekipno 3. mesto, po-
samezno pa se je Tatjana Kuhar uvrstila na 2. 
mesto. Čestitke vsem.
11. 10. 2022 je bil v Semiču turnir v balinanju. 
Moška ekipa DU Šentjernej, v sestavi Tone Dra-
gan, Janez Janc in Matija Kodelič, in ženska 
ekipa, v sestavi Meta Grabnar, Marjetka Dragan 
in Tončka Pavlič, sta osvojili 4. mesto. Čestitke.

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PIKADU V DESKLAH
24. 9. 2022 je bilo v kraju Deskle pri Anhovem 
državno prvenstvo v pikadu. Nastopilo je 15 
najboljših ekip iz vse Slovenije. Ekipa DU Šen-
tjernej, v sestavi Jože Smrekar, Jože Župan, Mi-
lan Jakše, Slavko Frančič in Jože Vovk, je osvo-
jila 3. mesto, posamezno pa je Slavko Frančič 
prav tako osvojil 3. mesto in bronasto medaljo. 
Z nami je bil tudi Jože Jordan, ki je bil naš na-
vijač in varnostnik. Za prevoz je poskrbel Av-
toservis Vovk, da pa se je slišala šentjernejska 
himna in naša »pikaderska«, pa smo poskrbeli 
kar sami tekmovalci s petjem in harmoniko. 
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MePZ Ajda Orehovica
Šentjernej

sobota, 10. december 2022, ob 19. uri
Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej

KONCERT OB JUBILEJU

GOSTJE VEČERA:
Vokalna skupina Gorjanski spev /
člani instrumentalne zasedbe / dramska skupina iz Prečne

/ Vstopnice: 5 € na blagajni KC Primoža Trubarja
/ 07 393 13 73 vsak delavnik med 13. in 15. uro
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80. obletnica po poteh zgodovine

OSNOVNA
ŠOLA ŠENTJERNEJ
Martin Kotar se je rodil 19.julija 1922 (100 
let) v Velikem Banu pri Šentjerneju. Po pok-
licu je bil pekovski pomočnik. V partizane je 
odšel v začetku leta 1942, star komaj 19 let. 
Najprej je bil v gorjanskem bataljonu, nato 
pa v belokranjskem odredu. Kot eden naj-
bolj bojevitih članov SKOJ se je navdušeno 
priglasil v 1. slovensko udarno brigado To-
neta Tomšiča. Bil je borec, desetar, vodnik in 
komandir čete. Zaradi izrednega junaštva, 
velike priljubljenosti in vzornega vedenja je 

postal poveljnik bataljona v Tomšičevi brigadi. 
Umrl je 20. aprila 1944, pokopan v Tuhinju.

OSNOVNA ŠOLA ZAMEŠKO
V času italijanske ofenzive je en bataljon krške-
ga odreda 21. avgusta 1942 napadel Zameško. 
Akcija jim ni ravno uspela, čeprav so borci s 
komandirjem Branetom Suhijem Šenkom na 
čelu, vdrli v italijansko kuhinjo, ki pa ni bila 
povezana z drugimi prostori. Napačno je bilo 
tudi to, da niso imeli s seboj min, s katerimi bi 
zgradbo zrušili. Šest Italijanov je bilo mrtvih, 
vsi drugi pa ranjeni.
Partizani so imeli enega mrtvega in pet ranje-
nih, dva ranjenca sta pozneje umrla. 
Plošča na osnovni šoli Zameško s kratkim opi-

som dogodkov v vasi in z imeni 9 borcev, 11 
talcev ter 10 žrtev. Italijani so imeli leta 1941 
v šoli postojanko in ne bunker kakor je za-
pisano. 

OREHOVICA – ILOVICA
Nek oficir iz Ljubljane, sicer domačin, je 
kot komandant postojanke v Gracarjevem 
turnu, vse imenovane na plošči obsodil na 
smrt. Vse so zvezali z žico, jih odpeljali na ta 
prostor, kjer so jih pobili belogardisti. Vsi po-
biti niso bili partizani, temveč pristaši Osvo-
bodilne fronte. 
Spominski kamen v gozdu Ilovica v bližini 
ceste Orehovica Mokro Polje z napisom: 
23. septembra 1942 so bili zverinsko umorje-
ni od izdajalcev ljudstva: Kosmač Janez, Kos-
mač Jože, Bobič Franc, Janževič Jože, Švalj 
Anton, Hudoklin Jože, Drobiž Albin. 

  ZBORNIK ŠEPET ČASA

    STUDIO VIRC

REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE V ŠENTJERNEJU

V nedeljo, 18. septembra 2022, so Šen-
tjernej preplavili gasilci. Na srečo ni 
šlo za kako nesrečo, kjer bi morali 
priskočiti na pomoč, ampak za ce-
lodnevno regijsko tekmovanje.

Gasilska regija Dolenjska, ki povezuje tri gasil-
ske zveze: Novo mesto, Šentjernej in Trebnje, 

  TANJA BRATE

    ERIKA KRIVIC
je na sejmiščnem prostoru in v gospodarski 
coni organizirala regijsko tekmovanje v ga-
silskih in gasilsko športnih tekmovalnih 
disciplinah. Šlo je za pomembno izbirno tek-
movanje, zmagovalci so se uvrstili na državno 
tekmovanje, ki bo naslednje leto v Gornji Rad-
goni.
Tekmovanje je tokrat gostila Gasilska zveza 
Šentjernej.
Kot je povedal Martin Lužar, poveljnik Gasil-

ske regije Dolenjske in član poveljstva GZ Slo-
venije, je bilo prijavljenih 69 ekip, od tega 32 
pionirskih in mladinskih, 27 ekip članov in čla-
nic ter deset ekip starejših gasilcev in gasilk, 
kar pomeni, da je v Šentjerneju tekmovalo 
blizu 700 gasilcev z mentorji, spremljevalci idr.
Gasilci so tekmovali za memorial Matevža Ha-
ceta, to pa vsebuje pri pionirjih in pionirkah 
vajo z vedrovko, štafeto s prenosom vode ter 
vajo razvrščanja; pri mladincih in mladinkah je 
šlo za mokro vajo s hidrantom, vajo razvršča-
nja in teoretične teste; pri članih in članicah za 
mokro taktično vajo, vajo razvrščanja in teore-
tične teste; pri starejši gasilci in gasilke pa so 
tekmovali v vaji s hidrantom (suha izvedba) 
ter v vaji raznoterosti. Po razglasitvi rezultatov 
je sledila podelitev pokalov.
Poveljnik GZ Šentjernej Jože Grubar je pove-
dal, da so bili na regijskem tekmovanju naju-
spešnejši gasilci in gasilke PGD Maharovec, ki 
so domov odnesli kar 4 pokale in se uvrstili na 
državno tekmovanje 2023 v Gornjo Radgono, 
poleg njih so se na državno tekmovanje uvrsti-
la še PGD Groblje in Vrhpolje ter starejša eki-
pa gasilk iz PGD Mokro Polje in mladici PGD 
Cerov Log. 
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KULTURNI DAN V GALERIJI BOŽIDAR JAKAC

V četrtek, 15. septembra, smo učen-
ci osmega razreda obiskali Galerijo 
Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. 
Zjutraj smo se zbrali na šolski avto-
busni postaji. Vsak oddelek je imel 

določeno uro odhoda, zadnja skupina se je iz 
Šentjerneja odpravila ob 8.40. Avtobus nas je 
spustil pri bivšem samostanu, ki je že nekaj de-
setletij galerija.
Ko smo stopili skozi zunanja vrata, smo si ob 
poti ogledali nenavadne kipe iz lesa. Potem 
smo že začeli z delavnicami. Prva je bila v delu 
galerije, kjer je razstavljal akademski slikar in 
grafik Vladimir Makuc. Makuc je študiral sli-
karstvo na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani in tam diplomiral leta 1954. Motivi 
kraške pokrajine, ptičev, ujetih v pasti človeka, 
goveda in drobnice na ograjenem pašniku so 
nam bile izziv za lastno poustvarjanje narave, 
ki jo je človek zaznamoval in izkoristil.
Z dvema barvama voščenk smo poustvarili 
eno izmed njegovih del. Po koncu prve delav-
nice smo sedli na klopi samostanskega dvori-
šča in pojedli šolsko malico. 

  ZOJA HODNIK, 8. c

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
V naslednji delavnici nam je kustosinja galerije 
predstavila ustvarjanje Franceta Kralja, sloven-
skega slikarja, grafika, kiparja in ilustratorja. 
Kralj je bil v letih 1920-1923 sinonim ekspresi-
onizma na Slovenskem v vseh likovnih zvrsteh. 
Analizirali smo Kraljeva likovna dela in preu-
čevali slikarjeve likovne prvine in razmišljali o 
sporočilu, ki ga umetnik posreduje gledalcu v 
svojem likovnem delu.
Na tretji delavnici smo se posvetili grafiki glo-
bokega tiska, mešani tehniki. Najprej smo si 
ogledali predstavitev grafične tehnike, nato 
pa dobili nalogo, da na svoji matrici upodo-

bimo eno izmed čustev. Dobili smo z lepilom 
premazano lepenko in igle ter začeli izdelovati 
matrico. Na končano matrico smo nanesli dve 
barvi in drgnili, da je šla barva v globoke dele 
(zareze), z visokih delov pa smo barvo odstra-
nili. Matrico smo položili na tiskarsko prešo 
in jo odtisnili na vlažen papir. Končan izdelek 
smo dali sušit.
Počakali smo na avtobus, ki nas je po 5. šolski 
uri pripeljal nazaj v Šentjernej. Ta kulturni dan 
je bil še posebej namenjen temu, da nas spod-
budi k razumevanju umetnosti in k likovnemu 
ustvarjanju. 

I Z  Š O L S K I H  K L O P I

Starejši gasilci OGZ Šentjernej obiskali PGD Škofja Loka

K
omisija za veterane pri OGZ Šentjernej 
je pod pokroviteljstvom OGZ organizi-
rala izlet za veterane OGZ Šentjernej 
na Gorenjsko in Notranjsko. Na Go-
renjskem so obiskali PGD Škofja Loka, 

na Notranjskem pa partizansko bolnišnico 

Franja, vojaški muzej v Idriji in razstavo idrij-
ske čipke. V času izleta smo najprej obiskali 
PGD Škofja Loka, kjer smo si, po končanem 
predstavljanju, ogledali gasilski dom, njihovo 
opremo in bili seznanjeni z delovanjem opera-
tive v PGD Škofja Loka.
Predsednik Jože Brulc je predal simbolično 
darilo lončenega šentjernejskega petelina 

predstavnikom prostovoljnega gasilskega 
društva.
V nadaljevanju smo obiskali partizansko bol-
nišnico Franja, vojaški muzej v Idriji ter razsta-
vo idrijske čipke.
Po kosilu v gostilni Kos smo se v vedrem 
vzdušju v poznih večernih urah vrnili domov. 

ORTO KLUB
NAPOVEDNIK ZA MESEC 

NOVEMBER:

• 4. 11., ob 18. uri: Adijo stres, dobrodo-
šlo življenje! – predava Maja Tomič

• 11. 11., ob 18. uri: Libanon – potova-
nje z dr. Kokaljem

• 18. 11., ob 18.uri: Znanje za zdravje – 
predstavlja Dušan Portatis Kovač

• 25. 11., ob 18. uri: Resnično bogastvo 
prebranih knjig ni v fizični knjigi, am-
pak v vsem, kar so posamezne knjige 
pustile v bralcu – v svet domišljije nas 
bo spet popeljala Slavka Kristan 

    OGZ ŠENTJERNEJ
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13. podjetniški izziv Dolenjske: 
(NE)ODVISNI OD ENERGIJE?

Z USTVARJALNOSTO IN 
INOVATIVNOSTJO DO 
PODJETNOSTI
OŠ Šentjernej je letos kot nosilka konzorcija 
treh osnovnih šol (OŠ Šmarjeta, OŠ Brusni-
ce, OŠ Frana Metelka Škocjan) sodelovala v 
projektu ZUIP, ki ga finančno podpira agen-
cija SPIRIT (Javna agencija Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologij), 
in sicer v okviru programa za spodbujanje 
podjetnosti mladih »Mladim se dogaja«. 
Dogajanje je potekalo v živo in na daljavo – 
preko videokonference iz matičnih šol, ki jo 
je vodila ga. Gabriela Gabrovec s tehnično 
podporo g. Marjana Cerinška.
Razvojni center Novo mesto je v sodelo-
vanju s podjetjem Ensi d. o. o., Energetski 
sistemi in inženiring, iz Petelinjeka, podal 

  SLAVICA JORDAN, mentorica

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
letošnji 13. podjetniški izziv Dolenjske: (Ne)
Odvisni od energije? oziroma učinkovita upo-
raba energije.
Učenci so izziv reševali tri dni, dva četrtka in en 
petek zaporedoma v timih, tako da so problem 
prepoznali s pomočjo ogleda video predstavi-
tve, nato pa so ga raziskali z vprašanji za direk-
torja podjetja ENSI d. o. o., na katera je odgo-
varjal preko videokonferenčnega klica. Iskali so 
kreativne rešitve, sledila je izdelava prototipa, 

ki so ga tudi finančno opredelili. Ob koncu 
programa so ekipe svoje rešitve predstavile 
komisiji, ki jim je podala povratne informaci-
je, kar jim je še dodatno pomagalo. Podjetni-
škega izziva se je iz OŠ Šentjernej udeležilo 
osem učencev: Iva in Vid Beguš, Matija Ho-
dnik, Zoja in Oto Jurečič, Zarja Kralj, Teodor 
Kirar in Amadej Rešetič. Učenci so odlično 
sodelovali in zavzeto opravljali naloge ter 
izzive. Poleg tega so bili izredno prijetni, 
spoštljivi, delavni, zabavni in prijazni. V njih 
se je vzbudila želja po nadaljnjem podjetni-
škem delovanju. Pridobili so kompetence 
iskanja poslovnih rešitev, javnega nastopa-
nja in veščine skupinskega dela, ki jim bodo 
gotovo koristile v življenju. 

TEDEN OTROKA V OREHOVICI

K
ot po celotni Sloveniji smo tudi v Podru-
žnici Orehovica teden otroka obarvali z 
geslom »Skupaj se imamo dobro«. Prvi 
teden oktobra smo tako preživeli bolj 
pestro in razgibano. 

Učenci 1., 3. in 4. razreda so v okviru tehniške-
ga dneva ustvarjali lutke, izdelke iz odpadnega 
materiala ter gline.
Prva triada si je ogledala zanimivo predstavo 

  NATAŠA BREGAR & FANIKA STROJIN

    NATAŠA BREGAR
Peter in volk, v kateri so se pred nami ustvarjale 
pravljične podobe iz peska, hkrati pa so nas ču-
doviti zvoki glasbil popeljali v domišljijski svet.
Poslušali smo dve radijski oddaji, ki so ju prip-
ravili člani šolskega radia na matični šoli. Prva 
je bila posvečena tednu otroka, druga pa sve-
tovnemu dnevu učiteljev.
Zavihali smo tudi rokave in izdelovali zdrave 
sladke in slane dobrote. Učenci so si čas mali-
ce popestrili s svojim izborom pesmi, ki smo jih 
skupaj poslušali preko šolskega radia.
2. in 4. razred sta se srečala s prijateljskima ra-

zredoma iz Šentjerneja, kjer so se učenci družili 
s skupnim ustvarjanjem in igranjem.
Vsak dan v tednu smo se razgibali ob gibalni 
minuti ter izvedli aktivni odmor. Vsak aktivni 
odmor je bil namenjen drugačnim oblikam 
druženja (plesu, športnim igram, družabnim 
igram, pantomimi …).
Teden otroka smo v petek zaključili z ogledi fil-
mov in s skupno pesmijo Mi smo otroci enega 
sveta. Otroci in učitelji smo si enotni, da je bil 
teden otroka lep in da smo se skupaj res imeli 
dobro. 



Šentjernejsko glasilo   |   oktober-november 2022

29   |   I Z  Š O L S K I H  K L O P I

Tehniški dan v 
9. razredu – 

POKLICI

NA OBISKU PRI LONČARKI IN 
V KNJIŽNICI ŠENTJERNEJ

V tednu od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022 
so učenci 3. c obiskali lončarko, pri 
kateri so ustvarjali iz gline, ter krajev-
no knjižnico v Šentjerneju, kjer so si 
ogledali knjižnico, poslušali pravljico 

in ponovili bonton v knjižnici.
Gospe Silviji Goršin in gospe Sabini Jordan 
Kovačič se najlepše zahvaljujemo za topel 
sprejem.

TEHNIŠKI DAN
Tehniški dan pomeni, da ustvarjaš iz gline in 
učenci 3. c smo 12. 10. 2022 ustvarjali skode-
lice s pokrovčki in živali iz gline. Imeli smo se 
zelo, zelo dobro. Ker imajo tam tudi trgovino 
in živali, smo si ogledali papigo, želvo, koze in 
ponija. Živali smo lahko tudi pobožali. Bil je 
res super dan. / Taja Grubič, 3. c 

    ALENKA RANGUS

  MOJCA KRUH

V četrtek, 6. oktobra 2022, smo ime-
li devetošolci tehniški dan na temo 
POKLICI. V šolo so prišli profesorji in 
dijaki, ki so bili včasih učenci naše 
šole. Predstavili so nam programe 

Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, 
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije 
ter Srednje šole za gostinstvo in turizem.
Profesor s srednje elektro šole nas je seznanil 
z njihovimi programi, pokazal nam je izdelke 
dijakov, ki so jih naredili pri praktičnem pou-
ku, ter omenil rezultate tekmovanj, na katerih 
so bili njihovi dijaki zelo uspešni. 
V sklopu predstavitve biotehniške gimnazije 
smo imeli 4 delavnice, v katerih smo izdelovali 
venčke na svilenem traku, preizkušali okus, 
trdoto, prisotnost škroba in količine sladkor-
ja v jabolkih, preverjali trdoto in vrednosti pH 
vode v reki Krki ter vodi iz pipe. Spoznavali 
smo tudi bakterije v različnih izdelkih in sno-
veh.
Predstavniki Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem so nam po predstavitvi njihovega učnega 

  NINA ŠINKEC & EVA GRUBAR, 9. a

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

programa povedali, kam njihovi dijaki odha-
jajo na ekskurzije, izvedeli pa smo še veliko 
zanimivega o šoli. Na koncu smo flambirali 
palačinke, ki so nam jih nato postregli s sme-
tano iz karamele.
Vsi devetošolci smo ob tem tehniškem dnevu 
uživali in komaj čakamo na informativne dne-
ve, ki bodo v mesecu februarju. 

ŠPORTNI DAN
Šola se je dobro začela in 14. 9. 2022 
smo že dočakali prvi športni dan. Na 
športni dan se je odpravila cela podru-
žnična šola Orehovica (1.–5. razreda). 
Bil je zelo razgiban, saj smo se peljali z 
avtobusom do Gorjancev in nazaj v šolo.                                                                                                                                         
Športni dan je bil namenjen prvemu je-
senskemu pohodu po Gorjancih. Morali 
smo biti primerno športno oblečeni in 
obuti. V nahrbtniku smo imeli malico, 
vodo, podlago za sedenje, a v njem ni 
smela manjkati vrečka za odpadke. V 
naravi namreč ne smemo odlagati od-
padkov. Avtobus nas je spustil napol 
poti, naprej pa smo odšli peš. Najprej 
smo odšli na dom Gospodična, kjer smo 
si ogledali studenec, iz katerega teče 
zdravilna voda. Tam smo pomalicali, 
nato pa se polni energije vrnili po gozdu 
in opazovali naravo, dokler nismo pris-
peli do križišča, kjer stoji Krvavi kamen, 
ter se nato povzpeli do doma Miklavž, 
kjer sta nas že čakala avtobusa. Videli 
smo tudi oddajnik, ki stoji na Trdinovem 
vrhu, ki je najvišja točka Gorjancev. Od-
peljali smo se proti dolini nazaj v šolo.                                                                                                                                      
Vreme je bilo sončno in kljub pihanju 
vetra smo se imeli lepo ter se v naravi 
nadihali svežega gorskega zraka. Veseli 
smo se vrnili v šolo na zasluženo kosilo. 
Želimo si še veliko takih pohodov. / Špela 
Longar, 5. d

MARTA ZORE NA ŠOLI
V četrtek, 29. 9. 2022, je na našo šolo 
prišla glasbenica Marta Zore. Imeli smo 
ravno uro športne vzgoje, ko je vstopila v 
telovadnico. Najprej se nam je predstavi-
la, nato pa smo razgibali glasilke, da smo 
lahko zapeli pesem Mi se imamo radi. 
Rekla nam je, da bomo lahko nastopali v 
njenem video spotu. Veliko otrok je nav-
dušila z nagovorom. Komaj čakam, da jo 
ponovno srečam. / Tija Šterk, 5. d 



ŠESTOŠOLCI 
NA TRDINOVEM 

VRHU

V petek, 7. 10. 2022, smo imeli učenci 
6. razreda športni dan. Zjutraj smo se 
zbrali na avtobusni postaji, od koder 
smo se z avtobusi odpeljali do Krvave-
ga kamna. Tam smo izstopili in se peš 

povzpeli na najvišji vrh Gorjancev, Trdinov vrh. 
Pot je potekala po gozdu. Med hojo smo se 
pogovarjali in občudovali jesensko obarvano 
listje. Čas je hitro minil, saj smo kar naenkrat 
zagledali vojašnico in kmalu zatem smo bili na 
cilju. Od blizu smo si ogledali telekomunika-
cijski stolp in uživali v čudovitem razgledu. Po 
malici smo se odpravili do planinskega doma 
pri Miklavžu. Tam smo si privoščili posladek, 
nato pa se z avtobusoma odpeljali nazaj v šolo.
V Šentjernej smo se vrnili zadovoljni, saj smo se 
dobro razmigali, hkrati pa čas izkoristili za dru-
ženje z vrstniki. 

  LARA PAVLIČ & MANCA FRANKO, 6. b

JESENSKI POHOD NA JAVOROVICO 

Šentjernejsko glasilo   |   oktober-november 2022

30   |   I Z  Š O L S K I H  K L O P I

V petek, 7. 10. 2022, smo imeli učenci 
osmega razreda športni dan. Odpra-
vili smo se na Javorovico. Z avtobu-
som smo se pripeljali do Pleterij, od 
koder smo pot nadaljevali peš. 

Ko smo začeli s pohodom, nas je še zelo zeblo, 
kmalu zatem pa smo si že slekli dolge rokave. 

  NEŽA SELAK & NIKA GRUBAR, 8. c

    ZDENKA KROŠL
Hodili smo po gozdni poti in premagali kar ne-
kaj strmih predelov. Do Javorovice smo hodili 
približno dve uri in vmes smo imeli še nekaj 
kratkih odmorov. Po prihodu na cilj smo bili iz-
mučeni, vendar veseli. Pojedli smo zasluženo 
malico, nato pa se počasi odpravili v dolino. 
Do Šentjerneja smo šli peš, zato nas je pogled 
na šolo še dodatno razveselil.  
Všeč nam je bilo druženje s sošolci in sošolka-
mi, zato se že veselimo novega pohoda. 

D
evetošolci OŠ Šentjernej smo se v 
torek, 4. 10. 2022, odpravili na po-
hod po Gorjancih. Z avtobusom smo 
se odpeljali do Krvavega kamna in 
se nato peš odpravili proti Krčam. 

Na poti smo se večkrat ustavili in občudova-
li čudovit razgled nad grebeni Gorjancev in 
šentjernejsko dolino. Ko smo prispeli do Krč, 
smo si odpočili in pomalicali, nato pa smo se 
po zgodovinski Laški oz. Vlaški poti spustili v 
dolino do nekdanjega naselja Zidani gaber. 
Tam nas je že čakal dr. Borut Križ, arheolog 
iz Dolenjskega muzeja Novo mesto. Povedal 
nam je, da so na Gorjancih našli arheološke 
ostanke kar petih naselij, ki naj bi jih zgradili 
nekje med 3. in 4. stoletjem. Vsa so bila zgraje-
na na naravno zavarovanih mestih in obdana 
z obrambnimi obzidji ter stolpi. Pojasnil nam 
je, zakaj so se ljudje začeli naseljevati viso-
ko v hribe in nam predstavil takratno življe-
nje ljudi na Gorjancih. Ko smo se povzpeli v 
nekdanje naselje Zidani gaber, nam je g. Križ 
skušal kar se da natančno opisati in orisati 
takratni izgled naselja, ki naj bi bilo v tistih 
časih vojaško, upravno in versko središče 
na tem območju. Sedaj je območje porašče-

    KIARA MIKEC, JANA BOBIČ,
                    TEA CONTA & ANJA GAVRILOVIĆ 

POHOD DEVETOŠOLCEV NA ZIDANI GABER
no z gozdom in mahom, zato si je bilo težko 
predstavljati takratni videz naselja, vendar o 
njegovi pomembnosti pričajo številni najdeni 
predmeti, kot so ostanki orodja in orožja, deli 
oklepov, košček pozlačene čelade, pečata z 
upodobitvijo vzhodnorimskega cesarja, ter še 
mnogo drugega. Arheolog nam je zelo nazor-
no pokazal, kje pod listjem in mahom so skriti 
ostanki obzidij, obrambnih stolpov, hiš in kr-
ščanske cerkve. Ugotovili smo, da je bilo ta-
kratno naselje Zidani gaber res mogočno. Na 
koncu smo preplezali ostanke enega izmed 
nekdanjih obrambnih stolpov, se sprehodili 
po nekdanjem obzidju, nato pa Zidani gaber 

zapustili. Pot smo nadaljevali proti naslednji 
naselbini Gradec, kjer smo lahko zelo jasno 
videli temelje nekdanje krščanske cerkve in 
grobove. Tu smo se g. Borutu Križu iskreno 
zahvalili, ker si je vzel čas in nam tako slikovi-
to opisal življenje ljudi na Gorjancih v tistem 
času. Dopoldne je zelo hitro minilo, zato smo 
se morali od njega posloviti, saj nas je v dolini 
že čakal avtobus, s katerim smo se odpeljali 
nazaj v šolo.
Športni dan nam je bil zelo všeč, saj smo pre-
hodili zelo lepo pot, ob tem pa izvedeli veliko 
novega in zanimivega o naši arheološki in kul-
turni dediščini, na katero smo zelo ponosni. 
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Festival športa in iger ob dnevu slovenskega športa

D
an slovenskega športa, 23. 9. 2022, 
smo na naši šoli obeležili s športnim 
dnem, ki smo ga poimenovali Festival 
športa in iger. Športni dan smo učitelji 
športa pripravili za vse učence na šoli. 

Potekal je na šolskem igrišču in v telovadnici. 
Učencem smo pripravili 30 različnih dejavno-
sti. Pomerili so se v zabavnih športnih igrah 
(nogomet z veliko žogo, odbojka na mivki, ho-

  ZDENKA KROŠL

    ALJOŠA ŠIP
kej, med dvema ognjema, vlečenje vrvi, boril-
ni športi), se preizkušali pri igrah natančnosti 
(metanje podkev, zadevanje stožcev z obroči, 
zadevanje obročev z žvižgačem, metanje teni-
ških žogic v koš za smeti, metanje balinčkov in 
podiranje kegljev), urili so ravnotežje in koor-
dinacijo pri hoji s smučmi in hoduljami ter se 
zabavali pri skakanju v vrečah, gumitvistu, ri-
stancu, skokih čez kolebnice in plesu. Pripravili 
smo tudi različne poligone in tek preko ovir. 
Učenci so bili posebej navdušeni nad skokom 
s palico, ki ga je izvajal Jure Rovan iz Brežic. Na 

športnem dnevu so se lahko seznanili tudi s 
pomembnostjo varnostnega pasu pri vožnji v 
avtu, saj nam je Občina Šentjernej omogoči-
la gostovanje t. i. zaletavčka (naprava v obliki 
umetne klančine in avtomobilskega sedeža, ki 
simulira trk pri nižjih hitrostih in s tem prikaže 
pomembnost uporabe varnostnega pasu).
Športni dan je bil nepozaben, in sicer tako za 
mlajše kot za starejše učence. Naučili smo 
se veliko novega in se ob tem tudi zabavali. 
Povrhu vsega pa sta nas spremljala še lepo vre-
me in dobra glasba. 

FANTJE DRŽAVNI PRVAKI V 
ATLETIKI, DEKLETA ČETRTA

V četrtek, 6. oktobra 2022, je bilo v Slo-
venj Gradcu finalno ekipno prvenstvo 
Slovenije v atletiki za osnovne šole. 
V finale sta se po zmagah na področ-
nem tekmovanju neposredno uvrstili 

obe ekipi naše šole, fantje in dekleta. Obe eki-
pi sta bili po rezultatih s področnih tekmovanj 
na prvih mestih, vendar pa nam izkušnje iz 
prejšnjih let narekujejo, da je finalno tekmo-
vanje zelo nepredvidljivo in se nemalokrat 

    ZDENKA KROŠL zgodijo številne nepredvidene situacije, ki 
velikokrat prekrižajo načrte. Za dober rezul-
tat je potrebno, da vsi člani ekipe prispevajo 
svoj najboljši rezultat, poleg tega ne sme priti 
do nobene napake, posebno pri teku štafete 
4 x 100 metrov. 
Po otvoritvi tekmovanja so se začela najprej 
tekmovanja v skoku v višino in daljino, suva-
nju krogle, metu vortexa in teku na 60 metrov, 
sledila sta teka na 300 in 1000 metrov. Na kon-
cu so se vse ekipe pomerile v štafetnem teku 
4 x 100 metrov. 

Med sedemnajstimi ekipami fantov in 
šestnajstimi ekipami deklet, ki so se uvrstile 
na državno tekmovanje, sta obe naši ekipi do-
segli odličen rezultat. Ekipa učencev je zbrala 
kar 372 točk in osvojila 1. mesto. Učenke pa 
so tekmovanje končale na 4. mestu. Osvojile 
so 314 točk, le dve točki so zaostale za tretje 
uvrščeno ekipo. Posamično zmago je dosegel 
Ožbej Šajn v suvanju krogle in učenci v šta-
fetnem teku 4 x 100 m. Zelo uspešen je bil tudi 
Timotej Pucelj v skoku v višino (2. mesto) in 
Ema Selak v teku na 300 m (3. mesto).
K odličnim ekipnim uvrstitvam so pripomogli 
Primož Grubič, Rok Dvojmoč, Ula Selak in Elen 
Antončič v teku na 60 m; Nejc Penca, Matevž 
Brulc, Ema Selak in Neli Hočevar v teku na 
300 m in Aleks Nanger, Lovro Koželj, Maša Ju-
dež ter Petra Penca v teku na 1000 m. V skoku 
v daljino so točke prispevali Jan Tomič, Leon 
Gorišek, Nina Cvelbar in Arijana Šinkovec, v 
višino pa Timotej Pucelj, Gal Hudoklin, Sara 
Gorišek in Tia Vide. V metu vortexa so tekmo-
vali Peter Bregar, Gašper Rangus, Nina Zore in 
Špela Turk ter v suvanju krogle Ožbej Šajn, Rok 
Borse, Tija Pirnar in Julija Rangus. Obe ekipi 
sta tekmovali tudi v štafetnem teku 4 X 100 m 
(pri fantih: Primož Grubič, Rok Dvojmoč, Leon 
Gorišek in Timotej Pucelj; pri dekletih pa: Nina 
Cvelbar, Maša Judež, Ula Selak in Ema Selak). 
Vsem učencem, ki so zastopali šolo na tekmo-
vanju, čestitamo in se zahvaljujemo za njihov 
prispevek h končnemu uspehu. 



TEDEN 
MOBILNOSTI V 
SKUPINI ŽABE

V skupini Žabe Vrtca Čebelica Šentjer-
nej smo skozi pogovor in igro spozna-
vali problem okolja. Evropski teden 
mobilnosti smo popestrili z različnimi 
dejavnostmi. Na obisk smo povabili 

policista, ki nas je pospremil na sprehodu. Naši 
avtomobilčki so postali slikarski pripomoček. 
Na hipodromu Šentjernej smo tekli in tako so-
delovali na množičnem teku Atletske zveze 
Slovenije. Dan smo namenili tudi kolesarjenju, 
za konec pa smo obiskali še bibliobus.

»Smo žabe sklenile,
da mobilnost bomo proslavile.
Da zrak bi manj onesnažen bil,

naš avtomobilček slikarsko vlogo je dobil.

Glave skupaj smo staknili
in se modro odločili.

Da bi krake pretegnili,
na sprehode smo hodili.

 
Zdravje pa smo si krepili,
ko smo s kolesi se vozili.
Z nami tudi ti očisti zrak,

ni pomembno, če si žaba ali si junak.« 

    SONJA KRALJ & ANDREJA PERŠE
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Odbojkarji OŠ Šentjernej zmagovalci polfinala 
državnega prvenstva

V ponedeljek, 12. 9. 2022, je na Loki 
v Novem mestu potekalo polfinale 
državnega prvenstva v odbojki na 
mivki. Tekmovale so šolske ekipe iz 
Žužemberka, z Brezovice, s Tržišča, 

Krškega, Škofljice in Šentjerneja. Naši odboj-
karji so brez izgubljenega niza zasluženo osvo-
jili prvo mesto ter se uvrstili v finale, kjer bodo 
nastopile le štiri najboljše ekipe v državi. Eki-
po so sestavljali: Peter Bregar, Gašper Rangus, 
Nejc Penca, Luka Busar, Timotej Pucelj, Rok 
Dvojmoč in Leon Gorišek. 
Čestitke fantom za odlično igro! 

  BOŠTJAN TOMAZIN

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

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



TEDEN MOBILNOSTI PRI GORJANSKIH ŠKRATIH

T
eden mobilnosti, ki je potekal od 19. 
9. do 22. 9., smo obeležili tudi v sku-
pini Gorjanski škrati v vrtcu Živžav. 
Izvajali smo različne dejavnosti na 
temo prometa in spoznavanja različ-

nih vozil. Kljub temu, da se naš vrtec nahaja v 
vaškem okolju, imamo zelo bogato in pestro 
učno okolje. Na sprehodih smo iskali in poime-

  MARIJA BOŽIČ

    TANJA BAMBIČ
novali različna vozila, se pogovarjali o barvah 
in velikostih, jih primerjali med seboj, prepoz-
navali zvoke in ugotavljali smer izvora. Otroci 
se radi igrajo igro čaranja, ko vzgojiteljica čara 
in otrokom določa različne vloge. Pri tem se ot-
roci gibajo, se zabavajo, mimogrede pa razvija-
jo svoje gibalne in intelektualne sposobnosti. 
V igri smo vozili letalo, helikopter, raketo, vlak, 
motor, kolo …
Teden mobilnosti je priložnost, ko želimo pou-
dariti pomen trajnostnih načinov premikanja. 

V sodelovanju s starši smo izpeljali akcijo Dan 
brez avtomobila. Starši so parkirali na bli-
žnjem parkirišču, nato pa otrokom omogočili, 
da so se v vrtec pripeljali s kolesi ali s poganjal-
ci. 
Po zajtrku so si otroci nadeli čelade in dopol-
dne smo preživeli v prijetnem, kolesarskem 
vzdušju. 
Predšolsko obdobje je čas pridobivanja zdra-
vih navad. Sodelovanje vrtca z družino ter pog-
led v prihodnost lahko obrodi dober sad. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
tokrat pod sloganom Trajnostno povezani

D
a sodoben slog življenja ni ravno traj-
nosten, se lahko zavemo, če samo po-
mislimo, kolikokrat na teden morda 
ne bi potrebovali uporabiti avtomobi-
la in s tem prispevali k čistejši naravi. 

Tema, o kateri smo se pogovarjali v tednu mo-
bilnosti v skupini Zvezdno nebo, je bila otro-
kom zelo zanimiva. Veliko smo se pogovarjali 

    ŽAKLINA KUŠLJAN & DARJA BREGAR

o tem, kako lahko prispevamo k čistemu in 
zdravemu okolju, po vsakdanjih »opravkih« 
smo hodili peš (dvig paketa na paketomatu, 
trgovina, lekarna …), tudi vzgojiteljici sva pos-
krbeli za dober zgled, saj sva namesto z avtom 
v službo prišli s kolesom ali peš. V igralnici 
smo se igrali z avtomobilčki, didaktičnimi igra-
mi na temo promet, vsi pa smo komaj čakali, 
da se preizkusimo še kot kolesarji. Otroci so v 
četrtek, 22. 9., v vrtec pripeljali svoja kolesa, 
poganjalčke ali skiroje. Obvezen pripomoček 
je bila čelada. Ob njenem zapenjanju smo utr-

jevali grobo in fino motoriko rok, barve, veli-
kostne odnose, iskali razlike … Najprej smo se 
dobro ogreli – naredili nekaj gibalnih vaj, nato 
pa svoje spretnosti preizkusili najprej na par-
kirišču vrtca in zatem še na krožni učni poti. 
Ko sva ob koncu tedna otroke vprašali, kaj se 
jim je najbolj vtisnilo v spomin, je bil odgo-
vor več kot očiten – vožnja s kolesi. Tega dne 
so res prišli z večjim nasmeškom, kot sicer, 
zato smo sklenili, da bomo dejavnost izvajali 
večkrat. Morda pa spodbudimo še koga, da bo 
namesto avta uporabil kolo. 
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VRTEC IN 
KRŠKOČARA

L
epega jesenskega dne smo se otroci, 
starši in vzgojiteljice skupine Slončki 
odpravili na skupno srečanje. Letos 
smo sklenili, da dan preživimo v sose-
dnji občini Krško na doživljajski poti Kr-

škočara. Vzgojiteljice smo pripravile program 
primeren naši starosti. Spoznavali smo čarov-
nice, pa moč meča, ki ga nosimo v sebi, pa ku-
hali čarobni zvarek, božali gozdne škrate, spili 
okrepčilni napoj iz čokolade, se igrali v narobe 
obrnjeni hišici in vse skupaj zaključili na igri-
šču, kjer smo pokazali, da smo vsi zelo dobro 
telesno pripravljeni za polet v čarovniški šoli. 
Polni vtisov, smo nato z dejavnostmi nasled-
nji dan nadaljevali v vrtcu. Ustvarjali smo ča-
rovniški lonec, si izdelali čarovniške kape in si 
ogledali fotografije izleta. 

    TAMARA KRULEC 

Dan slovenskega športa: TUDI 
OTROCI SO PRAVI ŠPORTNIKI S

kupini Srčki in Slončki iz enote vrtca 
Živžav smo 23. septembra z veseljem 
obeležili dan slovenskega športa. 
Najprej smo naredili daljši sprehod, si 
z malico vlili novih moči, se ogreli in 

veselo potelovadili ter pretegnili svoje okonči-
ne. Vse skupaj pa smo zaključili s krajšim ple-
som in rajalnimi igrami. 

  TAMARA KRULEC

    TJAŠA MIKEC
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Igor Karlovšek:
OGNJENI TRIJE
Miš, 2022 / Pustolovski 
roman, ki se odvija v 
času naselitve Slovanov 
na območje današnje 
Slovenije, je prvi v 
novi zgodovinski sagi z 
naslovom Ognjeni trije. 

Zgodovinska dejstva se prepletajo z zgodbo o 
odraščanju, prvi ljubezni, iskanju svojega mesta 
v svetu in boju za obstanek. Slovanska plemena 
pod vodstvom Ognjena, poveljnika slovanske 
vojske, so se po dolgem potovanju z vzhoda 
končno ustalila ob sotočju obeh Sav. Družine 
so znova združene, zemljanke postavljene in 
proso posejano. Kupalo prinese novo ljubezen, 
zaljubita se Plamen, Ognjenov sin in Živa, hči 
poveljnikovega namestnika. A z njuno ljubez-
nijo se ne strinja Živin oče. V mlado ljubezen 
posežejo pesti, smrt in izgon.

Ivan Sciapeconi: 
ŠTIRIDESET UNIFORM 
IN EN GUMB
Hiša knjig, 2022 / Resnična 
in pretresljiva zgodba, v kateri 
spremljamo usodo štiridesetih 
judovskih otrok, ki se jim je po 
številnih zapletih uspelo rešiti. Do-
gajalni čas je postavljen v poletje 

leta 1942, ko štirideset otrok izstopi na postaji v pokrajini 
Modena v Italiji. S pomočjo organizacije Reche Freierja je 
njim in spremljevalcem le uspelo pobegniti iz nacistične 
Nemčije. Smer pobega je ves čas negotova, njihov cilj 
pa je Palestina. Nastanjeni so v Vili Emma, kjer ni geta 
in nočnih racij. Zdi se jim, kot da so prišli v popolnoma 
nov svet. Dokler se ne zgodi, da v vasi začnejo taboriti 
nacistične čete.

Javier Castillo: 
SNEŽNA DEKLICA
Hiša knjig, 2022 / Zgodba se 
dogaja na najbolj razvpitem spre-
vodu ob zahvalnem dnevu v New 
Yorku, leta 1998. Med povorko v 
množici ljudi izgine triletna dekli-
ca Kiera Templeton. Po mrzlični 
iskalni akciji po vsem mestu, 

nekdo najde nekaj pramenov las in oblačila, v katera je 
bila deklica oblečena na dan izginotja. Čez pet let, na dan 
dekličinega osmega rojstnega dne, njena starša domov 
prejmeta nenavadno pošiljko.

Nanna Nesshöver:
KAKO PREMAGAM
ŽALOST
Grlica, 2022 / Knjiga 
bo na preprost način 
otrokom in odraslim 
predstavila zapleteno 
temo žalosti, ter kako 
pomembno je le-to 

treba resno jemati pri otrocih, jim prisluhniti in 
pomagati ter nenazadnje tudi nuditi oziroma 
poiskati pomoč. Glavna junakinja Ella je potrta 
zaradi izgube njene najljubše plišaste igrače. 
Zaradi tega je zelo žalostna, njeno potrtost so 
opazile različne živali, ki so ji želele pomagati.

Frauke Nahrgang:
ZOBKE UMIJEM,
NA KAHLICO
GREM
MK, 2022 / V interak-
tivni knjigi, opremljeni 
s številnimi zavihki in 
pisanimi ilustracijami, 
je otrokom na zabaven 

in predvsem razumljiv način predstavljeno, 
zakaj si moramo umivati zobe, kdaj gremo na 
kahlico, kdaj si češemo in strižemo lase, kako in 
zakaj pravilno čistimo zobe …?

Rachel Burton: 
POLETNI FESTIVAL NA
OTOKU
Tanera, 2022 / Na otoku je na 
vsakem koraku moč čutiti festival-
sko vzdušje, v prepletu glasbe in 
poletne idile. Ko Willow odkoraka 
z lastne poroke, obstaja zanjo 
le en kraj, kamor se lahko vrne. 

Svoje otroštvo je preživljala v idilični vasi na otoku ter 
sanjala o lepši in boljši prihodnosti. Življenje v Londonu 
ji ni prizaneslo, kajti njen izbranec jo je prevaral. Odlo-
čila se je, da bo vse pustila za seboj in se vrnila na otok. 
Ravno v času njene vrnitve se na otoku odvija festival, ki 
je privabil veliko ljudi. Willow se mora ob vrnitvi soočiti 
s svojo preteklostjo, ob tem pa odkrije skrivnosti, ki bi 
lahko ogrozile njeno družino.
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OPERNI PEVCI V ŠENTJERNEJU

K
ulturna dejavnost v Šentjerneju je bila 
v preteklosti živa, vendar z vidika da-
našnjega stališča nekoliko skromnej-
ša. Uspešno so delovali pevski zbor, 
dramska skupina, knjižnica pa tudi lut-

karstvo. K nam so prihajali znani kulturni de-
lavci, ki so s svojimi prispevki pomagali dvigati 
kulturno osveščenost naših ljudi.
Poleti v letu 1957 so v Šentjerneju operni soli-

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
sti iz Ljubljane pripravili prijeten kulturni pro-
gram. Svoj program so izvajali basist Ladko 
Korošeč, tenorist Janez Lipušček, sopranistka 
Vilma Bukovec, violinist Karlo Rupel in pianist 
Ciril Cvetko. Program je potekal v bivši Lesja-
kovi dvorani. Posebno priznanje je poleg osta-
lih solistov prejel violinist Karlo Rupel, ki je svoj 
violinski koncert izvedel izredno uspešno s 
pomočjo pianista Cirila Cvetka. Ob koncu tega 
koncerta mu je čestital tudi soorganizator tega 
srečanja g. Marjan Močivnik s poudarkom, da 
je bil ta njegov koncert prvič izvajan v Šentjer-

neju. Pianist je bil prijetno presenečen. Ob pol-
ni dvorani obiskovalcev smo se njim tudi Šen-
tjernejčani zahvalili. Posebno presenečenje je 
pripravil mlinar Franc Jerele. Naredil je lepo 
garniran »ograjenec« in v njega postavil odoj-
ka. Nad tem darilom so bili izvajalci prijetne-
ga kulturnega dogodka izredno presenečeni. 
Kakor vem, jih je potem pogostila tudi gospa 
Pavla Recelj v njihovi gostilni. Gospodinja Pa-
vla je bila vedno pripravljena pomagati in na-
stopati na raznih kulturnih prireditvah. Pa ne 
samo to, basist Ladko Korošec se je ob tej pri-
liki precej navezal na Šentjernej in na gostilno 
Recelj. Kar nekaj let je dopustoval s svojo dru-
žino v Šentjerneju in s pomočjo Šentjernejča-
na Petra Durjave in njegove »federvagenske« 
vprege obiskoval bližnje kraje po dolini, kot 
so Gracarjev turn, Vrhovo, Prežek in Pleterje. V 
Pleterjah pa je bil takrat prokurator pater Ja-
nez Drolc, ki je bil prav tako kot Korošec doma 
iz zasavskih krajev. Ladko Korošec je kot pevec 
veliko nastopal v tujini, med drugim tudi na Ja-
ponskem. Tam je posnel kometražni film in ga 
ob neki priliki pokazal v sobi Recljeve gostilne.
Kot sem že omenil, je šentjernejska dolina 
močno razgibana bodisi v naravnem oziru bo-
disi v zgodovinskem kulturnem pomenu. Zato 
bi med drugim Turističnemu društvu Šentjer-
nej (v kolikor deluje) priporočil, da v svoj pro-
gram vpelje tudi oglede posameznih zgodo-
vinskih, kulturnih in naravnih znamenitosti z 
organiziranimi prevozi z običajnimi kmečkimi 
vozovi, da si ljudje ob tem potovanju slikovite-
je ogledajo posamezne znamenitosti. Mislim, 
da bi to popestrilo turistično dejavnost. 

S »federvagnom« po šentjernejski dolini.
Na fotografiji: spredaj levo Peter Durjava st., pater Ciril, 
zadaj Ladko Korošec, njegova hčerka in žena.

ŠKOFOVA VIZITACIJA ŽUPNIJE

V
izitacija, ki jo vsake štiri leta opravlja 
škof ordinarij, je pomembna. Duhov-
nik preveri svoje delovanje, razmere, 
ki nastajajo ter uspehe ali neuspehe. 
Vizitacija pa daje tudi pogled v naprej. 

Predvsem naj bi skupaj z verniki načrtovali in 
usmerjali svoj pastoralni pogled v prihodnost.

PASTORALNO PODROČJE
V zadnjih štirih letih se je dogajalo marsikaj. Po-
leg družbenega življenja je pastoralno - versko 
življenje krojil tudi pojav epidemije koronavi-
rusa, ki je močno vplivala na to področje. Po-
časi se življenje iz tega objema pobira, vendar 

  ANTON TRPIN

    LESJAK: ZGODOVINA ŠENTJERNEJSKE 
            FARE NA DOLENJSKEM
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SKRITE BESEDE

Kar čutiš v srcu nihče ne ve,

zaklenjenega imeti se sme.

Samo določene osebe bodo tvoje 

občutke spoznale

in jih v svojih srcih varovale.

Ko bi naš srček lahko govoril,

veliko zadreg bi naredil.

Beseda bi na napačna ušesa priletela

in se na vse strani razletela.

Srček večkrat zato trpi,

od neizrečenega ga skeli.

Le lepih besed si želi,

po njih močno koprni.

Življenje je prekratko,

naj bo raje sladko.

Zato z občutki kar na plan,

saj polepšali si bomo dan.

Sprejmite poklone in lepe besede,

tudi, če vas kakšna zmede.

Pa nič zato,

važno je, da vam je lepo.

Sonja Simončič

SANJARJENJE

Se tudi vam kdaj zgodi,
da sanjate kar v tri dni?

Da se mislim prepustite in le sanjati želite?
Pa s tem ni nič narobe,

da imamo v glavi druge podobe.
Življenje vsak dan nas preizkuša,

včasih trpi naša duša.
Zakaj ne bi torej malo sanjali,

se v mislih na lepše kraje podali.
Zato nihče ne trpi!

Le kakšen nasmeh več,
na naših licih zažari.

Sonja Simončič

DOKLER NOČ OBJEMLJE 
PLAHO ZEMLJO

Skrivnostna srebrnina ožarja
izpod oblačnega neba.

Svet je poln sreče, nežne ljubezni,
je pot brez vsakršnih kažipotov.

Le pogumni pridemo tja,
kot dobri Bog ve in želi.

Koliko dni in noči sem prečakal, koliko let je 

minilo, odkar si odšla.
Ne leto žalovanja, kar petnajst nič

prijetnih let je minilo,
odkar si se za zmeraj poslovila in

odšla v večnost.
Melodije srečne z vetrom močnim

odmevajo v zgodnji jeseni,
ko vse zeleni in so svetli sadeži

pregrešnosti najslajši.

Valentin Brun

1. NOVEMBER

Tisoče svečk na pokopališču te dni sveti
in grobove krasijo prelepi cveti.

Za dan mrtvih, za spomin na naše rajne,
vsako leto na ta dan,
spomnimo se nanje.

Spet odprejo se srčne rane,
ob grobu korak nam zastane.

Gneča je,
vse radi svojim bi se priklonili

in molitev zmolili.
Težkega koraka od rajnih gremo,
z željo, da nekoč se spet uzremo.

Vera Žabkar

popolnoma se ne bo nikoli. Čeprav se moramo 
s tem sprijazniti, pa se vendar ne smemo pre-
dati pesimizmu. Smo v odrešenjskem procesu, 
ki nikoli ne more preiti. Ob prebiranju letnih 
oznanil in kronike se kaže pestra župnijska po-
nudba skozi vsako leto. Poleg vseh praznikov v 
cerkvenem letu in vseh nedeljskih in delavni-
ških maše se zrcalijo še mnoge druge duhovne 
priložnosti. Samo nekaj priložnosti: skoraj vse 
leto so žegnanja na podružničnih cerkvah in 
župnijsko žegnanje »Jernejevo«, majniška sre-
čanja v Lurdu, srečanje zakonskih jubilantov, 
tri zakonske skupine, božični in drugi koncerti, 
duhovne obnove za birmance in prvoobhajan-
ce, poletni oratorij, materinski praznik, dan 
posvečenega življenja, duhovna obnova za 
mlade, pevske revije in še kaj.

MATERIALNO PODROČJE 
(OBNOVE)
V letu 2018 so bili obnovljeni 4 leseni kipi (zuna-
nji) v Dolenji Stari vasi. Ker so bili močno izpostav-
ljeni vremenskim neprilikam, so bili izdelani novi 
(kamen) in postavljeni v niše fasade na pročelju. 
Obnovljeni originali se nahajajo v cerkvi. Delo je 
opravil restavrator Luka Bogovčič. V tem letu se 
je pričela temeljita sanacija vrhpoljske cerkve. 
Najprej podtemeljitev in izsuševanje. 
V letu 2019 se je nadaljevala obnova cerkve v 
Vrhpolju. Dela je izvajal g. Milan Sašek s svojo 
ekipo, podjetje Samigrad. Vse delo je bilo op-
ravljeno s potrditvijo Škofije Novo mesto in pod 
strokovnim vodstvo zavoda iz Novega mesta. 

Plačila so bila vsa izvršena po pogodbi. Denar 
se je zbiral, kot je bilo objavljeno v »Vinogradu«, 
manjkajoči del se je kril iz skupnega župnijskega 
denarja.
V tem letu je bila menjava g. kaplanov. Poslovil 
sej g. Boštjan Gorišek, novi kaplan pa je postal g. 
Roman Ivanetič. 
Leto 2020 je bilo leto covida-19, istočasno pa 
priprava na novo mašo. Novo mašo je zapel g. 
Blaž Franko, 5. julija 2020. Birma je bila presta-
vljena na nedoločen datum. To leto je bilo kršče-
nih 58 otrok. Izpad prihodkov pa je bil kar 75 %.
Leto 2021 je zaznamoval potres 20. 12. 2020 v 
Petrinji, ki je močno prizadel podružnični cerkvi 
Groblje in Gradišče, potresne razpoke pa se poz-
najo še na drugih cerkvah (župnijska, Šmarje in 
Ledeča vas). Komisija je pregledala in dala stro-
kovno oceno. Obnova je v teku. Od dveh ponu-
dnikov je bil izbran Samigrad. Pogodbe so bile 
potrjene s strani škofijskega ordinariata v Novem 
mestu. Avgusta dobimo novega kaplana – g. Ma-
teja Gnidovca. V tem letu smo dobili tudi novega 

škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, ki je birmoval že 
naslednjo nedeljo po posvečenju. V prvi letnik 
bogoslovnega semenišča je vstopil David Pirnar 
iz Šentjakoba.
V tem letu je Župnija Šentjernej, v soglasju s Ško-
fijo Novo mesto, prodala nadarbinsko zemljišče 
družbi Senecura, ki gradi domove za ostarele. 
To naj bi se pričelo že letos. Nakazani denar smo 
vložili za nakup gostilne Majzelj (220.000 €), ostali 
denar pa je vložen v sklade pri NLB d. d., katere 
ureja bančna svetovalka.
To je le del »pastirske službe« duhovnika v Gos-
podovem vinogradu, kot pravimo po svetopi-
semsko. Mnogo dela je javnosti skritega, ki ga ni 
videti in ceniti. To je pisarniško delo, obiski po 
domovih (bolniki, pastoralni obiski), kateheze, 
priprava na bogoslužja, skrb za mlade, priprava 
na prejem zakramentov itd.
Vse to je duhovniško delo in poslanstvo. In še 
mnogo več. Hvala vsem, ki čutite s svojimi du-
hovniki, z župnijskim občestvom in sodelujete. 
Le v skupnem delu je moč in uspeh. 



IZDELAJMOIZDELAJMO
ADVENTNI VENČEKADVENTNI VENČEK

N
ajbolj prepoznaven simbol 
adventnega časa je zagoto-
vo adventni venček s štirimi 
svečami. Verniki vse do božiča 

vsako nedeljo prižgejo eno dodatno 
svečo in tako so zadnjo nedeljo pred 
božičem prižgane vse štiri sveče 
adventnega venca. Postopno priži-
ganje sveč vsako nedeljo prinaša 
več svetlobe, simbolično pa pomeni 
tudi rast dobrega. 

    TANJA BRATE

POMEN
ADVENTNEGA VENČKA
Adventni venček se je kot okras in liturgič-
ni simbol v Sloveniji uveljavil v 80. letih 20. 
stoletja, prevzeli pa smo ga od germanskih 
narodov. Po izročilu naj bi prvi venček v prvi 
polovici 19. stoletja naredil evangeličanski du-
hovnik v Nemčiji za otroke v sirotišnici, da bi 
med njih prinesel veselje in upanje.

NARAVNI MATERIALI
Vse bolj priljubljeni so spet tradicionalni 
adventni venčki, narejeni iz naravnih mate-
rialov. Te lahko v naravi nabiramo skoraj vse 
leto, seveda pa tisto najpomembnejše, vejice 
smreke, jelke ali ciprese, naberemo tik pred 
samo izdelavo, da bo adventni venček čim 
dlje ostal svež.

Pripravili smo nekaj predlogov, kako si lahko 
letos sami izdelate unikaten adventni venček. 
Potrebujete samo izbrane naravne ali umetne 
materiale, nekaj orodja, kanček domišljije in 
veliko mero dobre volje.  

KAJ VSE POTREBUJEMO
ZA IZDELAVO
ADVENTNEGA VENČKA
Za izdelavo venčka potrebujemo osnovo, ki je 
lahko slamnat venček, zmečkan papir zvit v 
obroč ali krožno spletene iz veje. Venček lahko 
naredite tudi na krožniku, v posodi ali pa ga 
kot dekoracijo obesimo na vhodna vrata, edi-
na omejitev je domišljija. Če želimo narediti 
venček iz svežega cvetja in rastlin, ki potrebu-
jejo vlago, lahko za osnovo vzamemo obroč iz 
cvetličarske pene, ki ga namočimo v vodo in 

potem vanj zabadamo rastline, ki bodo tako 
dlje časa ostale sveže.

Osnovo lahko obdamo z mahom, ki ga na 
obroček pritrdimo z zeleno cvetličarsko žico, 
za bolj tradicionalen adventni venček pa na 
osnovo s cvetličarsko žico pritrdimo zelene 
vejice iglavcev: smreke, jelke, ciprese, bora 
ali bodeče listje bodike oz. božjega drevesca 
(Ilex), ki ima poleg bodečih listov tudi rdeče 
plodove, ki lepo popestrijo zelenje.

Za dekoracijo venčka lahko uporabite narav-
ne materiale, kot so: storži smreke, jelke, bora, 
macesna, vejice, mah, šipek, bodika, želod, 
posušene rezine pomaranče, jabolčni krhlji, 
cimetove palčke, klinčki, janeževe zvezde, lu-
pine orehov, lešnikov, mandljev … Priporoča-
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mo uporabo lepilne pištole, z njo bo izdelava adventnega venčka 
mnogo lažja in hitrejša. Za adventni venček pride prav skoraj vse, 
pazite le, da boste nabrali materiale, ki bodo dlje časa obstojni, saj 
mora pravi adventni venček svojo lepoto obdržati kakšen mesec 
dni – od prve adventne nedelje vse do božiča in še dlje. 

Poleg naravnih materialov lahko na adventni venček namestimo 
tudi kaj umetnega. Seveda je vse odvisno od vašega okusa in smis-
la. Nekateri imajo namreč radi povsem naravni adventni venček, 
spet drugi prisegajo na druge, kupljene materiale. Lahko pa svoj 
adventni venček okrasite z mešanico obojega in najdete neko zdra-
vo razmerje med naravnim in umetnim. Pomembno je, da vam je 
adventni venček na pogled všeč in da ob izdelavi uživate. 

Za popestritev venčka uporabite tradicionalne poudarke v rdečih, 
zlatih, srebrnih, belih odtenkih ali pa izberite barve po svojem oku-
su. Poudarki so lahko: okraski za novoletno jelko, bunkice, okrasni 
trakovi, leseni detajli ter seveda sveče. Za večjo varnost ne puščajte 
prižganih sveč brez nadzora, priporočamo pa tudi uporabo elek-
tronskih svečk, ki so za uporabo v venčkih varne.

ŽELIMO VAM VESELO USTVARJANJE. 

Šentjernejsko glasilo   |   oktober-november 2022

39   |   N A S V E T  Z A  V A S  ‒  A D V E N T N E  U S T V A R J A L N E  I D E J E



ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
    DANIJELA PAVLIČ

K
ako hitro se je dan skrajšal. Že čuti-
mo, kako so dnevi hladnejši, sonce je 
nižje in drevesa se že barvajo v pisa-
ne jesenske barve. Čeprav imam rajši 
pomlad, pa je jesen čudovita v svojih 

barvah in darovih njiv, sadovnjakov in gozdov. 

Upam, da je vsaj vam uspelo najti jurčka, jaz 
vidim le marele. J
V dneh, ko sem pripravljala članek, sem se 
vozila v meglenem jutru, in razmišljala o moči 
misli … Pomislila sem, kako se za vsako meg-
lo skriva sonce, kako za vsakim dežjem posije 
sonce in res – v tistem trenutku je posijalo son-
ce in mi polepšalo dan … Kaj želim povedati? 

Nekateri obupujejo nad vrtnarjenjem, kako 
jim je voluhar vse uničil, kaj je naredila suša … 
drugi pa razmišljamo, kako bi zadeve spreme-
nili za boljši donos. Tudi zahvalna nedelja v 
krščanstvu je z namenom v mesecu oktobru, 
da se zahvalimo za vse obilje in da smo hva-
ležni … Moja stara mama je vedno rekla, da 
na koncu je vsega dovolj in vedno prav, kot se 
izide. Kljub vsem neprilikam imamo na koncu 
vrtnarji polno vsega, eno leto več krompirja, 
drugo leto več fižola in na koncu poskrbimo 
zase, si kaj izmenjamo s sosedom in tako zao-
krožimo naš jedilnik.
Vreme se je tako spremenilo, da bo zagotovo 
potrebno razmišljati o zgodnjih spomladan-
skih in pozno poletnih setvah, če bomo želeli 
imeti čim večji pridelek, še posebej, če ob vrtu 
nimamo možnosti zalivanja. Spodbujam vas, 
da v kolikor živite v hiši, da si omislite zbiralni-
ke vode, na ta način zelo povečate možnost za 
lepše pridelke.
Moj vrt je poln novih zasaditev zelja, ohrovtov, 
motovilca, špinače in zimske solate, od tega 
del v rastlinjaku. Česen vedno sadim v jeseni in 
sedaj je pravi čas, da boste že junija naslednje 
leto imeli lepe glavice naravnega antibiotika. 
Za sprotno uporabo pobiram listnati česen, na 
krožniku so zadnji paradižniki, privoščimo si 
tudi obilje krompirja v oblicah (tak ne redi J) 
in barvitih jesenskih buč. Še vedno je polno 
zelišč, peteršilja, zelene, ki jih lahko tudi vaku-
miramo za v skrinjo, tudi pehtran se tako zelo 
dobro obnese za slastne decembrske potice ali 
pa naredimo zeliščne kocke iz ledu (zmiksamo 
zelišča, dolijemo vode in prelijemo v posodice 
za led, zamrznemo in jih nato preložimo v vreč-
ke). Sedaj je čas, da sortirate vsa semena, jih 
označite in pospravite do drugega leta. Ne po-
zabite pokriti gredic, ki jih niste zasadili (zastir-
ka, zeleno gnojenje ali dodamo nov kompost).
Dolgi večeri bodo sedaj primerni za trenje ore-
hov, da bomo uživali slastne in zdrave plodo-
ve. V knjižnici si izposodite različne knjige o 
pripravi vrta ali preglejte spletne strani. Marsi-
katera stran sedaj ponuja odlične popuste se-
men za naslednjo sezono, ki jih je za izkoristiti. 
Ne bojte se pogledati tujih strani, saj se veli-
kokrat najde veliko bolj raznovrstna ponudba. 
Jaz sem si letos privoščila nove sadike vrtnic in 
vrtnih hibiskusov – za dušo! 
Za konec povzemam misel, ki sem jo obču-
dovala v posnetku Vrta obilja ob predstavitvi 
njihovega novega vrta. Vrtnarite, ker v tem 
uživate, ker ljubite stik z zemljo, ker vam vsak 
nov list na rastlini prebudi srčen občutek … ne 
zato, ker morate, ker je to moderno, ker to de-
lajo vsi – ob takih mislih je energija napačna. 
Vsak MORA je bolje spremeniti v ŽELIM!
Želim vam vesel & sr(e)čen sprehod v nov vr-
tnarski mesec! 
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B
aldrijan (Valeriana officinalis L.) je 
trajnica, ki spada v družino špajkovk, 
in v višino zraste 50–150 cm visoko. 
Raste na vlažnejših, deloma sončnih 
travnikih, jarkih, bregovih, gozdnih 

obronkih, ob grmovju in živi meji. Lahko ga 
gojimo tudi na domačem vrtu. Steblo je votlo 
in rahlo zabrazdano, na njem pa zrastejo ne-
parno pernato deljeni listi, sestavljeni iz 11 do 
25 lističev. Na koncu stebelnih poganjkov pa 
zrastejo majhni cvetovi v obliki kobulastega 
socvetja. Rastlina cveti med junijem in avgu-
stom. Cvetovi so belkasto rožnate barve ter 
so majhni, lijakasti in rastejo v dežnikastem 
socvetju.

Baldrijan, ki ima več ljudskih imen (božjastni-
ca, mačja trava, srčna zel, mrtvični koren), 
rečemo mu tudi zdravilna špajka. Med vsemi 
rastlinami s pomirjevalnim delovanjem ima 
najbolj raziskano in s tem najbolje dokazano 
učinkovitost tudi v kliničnih študijah.

KDAJ IN KAJ NABIRAMO?
Od septembra do novembra nabiramo bal-
drijanovo korenino, saj takrat vsebuje največ 
učinkovin, najbolje zgodaj zjutraj. Korenine 
na hitro sušimo, lahko jih posušimo v pečici, 
ogreti na 100 stopinj, in nato uporabimo za 
čaj, poparek ali tinkturo.

ZDRAVILNI UČINKI
Baldrijan vsebuje alkaloide, eterično olje, 
valepotriate in seskviterpene. Deluje sprošču-
joče in je odlično sredstvo proti nespečnosti. 
Njegov uspavalni učinek so potrdile številne 
klinične študije. Čaj ali tinktura delujeta 

pomirjajoče pri nervozi, razburjenosti, živčno 
pogojenih bolečinah v želodcu in črevesju, 
srčni nervozi, strahu in splošni napetosti, 
težavah v menopavzi. Baldrijan je eden 
najpomembnejših fitoterapevtov. Pomaga 
nam prenašati stres, jezo, razburjenost in 
žalost. Z njegovo pomočjo umirimo takšne 
občutke in preprečimo bolezni, ki nastajajo 
zaradi takšnih čustvenih stanj. Uporablja se 
tudi pri infekcijskih boleznih. V obliki čaja ga 
v primernih količinah lahko ponudimo tudi 
otrokom, ki jih mučijo težave s koncentracijo 
ali nemirnost. Nekateri fitoterapevti svetujejo 
terapijo z baldrijanom tudi pri bolečinah v 
hrbtu – kadar so te posledica stresa. Posre-
dno lahko jemanje baldrijanovih pripravkov 
odpravi tudi izpuščaje, saj ti, tako kot boleči-
ne v hrbtenici, včasih nastanejo zaradi stresa. 
Pomaga tudi pri krčenju gladkih mišic, zatorej 
pri menstrualnih krčih. Z njim si pomagajo 
tudi ženske v menopavzi.

NAČINI UPORABE
Čaj za pomirjanje živčne napetosti in razburje-
nosti ter depresivnih obdobij pijemo čez dan 
največ do 2 skodelice. Čaj za duševne težave 
pijemo čez dan, do 3 skodelice. Pomaga 
tudi pri nespečnosti – za povečanje učinka 
dodamo v čaj še hmelj in le-tega pijemo pol 
ure pred spanjem. Pitje čaja se priporoča tudi 
ob menstrualnih težavah in težavah zaradi 
menopavze. Čaj oziroma poparek iz baldrijana 
lahko vmešamo tudi v kopel, ki si jo pripravi-
mo pred spanjem.
Tinkturo se uporablja tako kot čaj – za iste 
težave. Tinkturi iz baldrijana pravijo baldri-
janove kapljice. Za pripravo le-te uporabite 

posušene korenine. V farmaciji iz baldrijana iz-
delujejo tudi eterična olja, tablete in kapsule, 
ki vsebujejo glavno učinkovino – valerensko 
kislino.
V vrtnarstvu baldrijan dodajamo kompostu za 
boljše in hitrejše kompostiranje. Cvetove bal-
drijana lahko uporabite za okras vašega doma 
– za v vaze ali ikebane. Lahko jih tudi posušite 
in vaše prostore bodo krasili še dlje časa.

STRANSKI UČINKI
BALDRIJANA
Baldrijanovi pripravki ne vplivajo na sposob-
nost dela ali vožnje avtomobila. Prav tako 
ni podatkov, da bi zaradi uporabe prišlo do 
zasvojenosti. Baldrijana se ne sme uporabljati 
med nosečnostjo in dojenjem. Ne smete ga 
uporabljati, če jemljete zdravila, kot je dia-
zepamali amitriptilin. Lahko poveča učinke 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

BALDRIJAN – 
za dober spanec

ZDRAVILNE
RASTLINE
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KAKO POSKRBETI ZA SVOJE DUŠEVNO ZDRAVJE?
    NIJZ

S
ami lahko naredimo ogromno za svoje 
dobro počutje, ki vpliva na ravnovesje 
na telesnem, duševnem in socialnem 
področju ter nam omogoča, da živimo 
zdravi, zadovoljno in izpolnjujoče živ-

ljenje.
V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov in 
predlogov, s katerimi krepimo duševno zdrav-
je.

POSKRBIMO ZA ZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG
Zdrav način življenja pomembno prispeva k 
ohranjanju in krepitvi zdravja ter preprečuje 
nastanek številnih bolezni. Priporočljivo je, 
da spimo vsaj 8 ur na noč in vzdržujemo ena-
komeren ritem spanja. Poleg spanja sta ključ-
nega pomena tudi gibanje in zdrava prehrana. 
Zato se gibajmo čim več, poskrbimo za vsaj pet 
obrokov na dan in skušajmo jesti kakovostno 
in raznoliko. Poleg zdrave prehrane, primerne 
telesne dejavnosti in spanja, so ključnega po-
mena tudi zdrave navade. Skušajmo opustiti 
kajenje in nadzirajmo pitje alkoholnih pijač. 
Tobak, alkohol in prepovedane droge so pove-
zani s številnimi zdravstvenimi težavami in pre-
zgodnjo umrljivostjo. Zato je pomembno, da te 
navade čim prej opustimo in si s tem omogoči-
mo bolj zdravo prihodnost.

OBVLADUJMO STRES, PO-
SKRBIMO ZA SPROSTITEV 
IN RAZBREMENITEV
Stres je prisoten na več področjih našega živ-
ljenja, zato moramo vedeti, kako se z njim 
spoprijeti. Zapomnimo si, da smo dragoceni in 
si zaslužimo čas zase. Poiščimo tisto nekaj, kar 
nas razbremeni. Morda je to pogovor z bližnji-
mi ali pa zgolj tihi trenutki s samim seboj. 
Morda so to majhne pozornosti, s katerimi se 
nagradimo za dobro opravljeno delo in uspe-
šen dan. Privoščimo si razvajanje naših čutov 
(npr. penečo kopel). Najemimo varuško in si 

privoščimo sproščeno druženje ali romantično 
večerjo s partnerjem. Poglejmo dober film ali 
si vzemimo čas za knjigo. Če bomo dobro pos-
krbeli zase, se bomo bolje počutili v lastni koži, 
kar bodo začutili tudi naši bližnji.

ČAS ZA HOBIJE, INTERESE 
IN AKTIVNOSTI
Sprostitev in razbremenitev lahko dosežemo 
tudi z udejstvovanjem v različnih interesnih 
dejavnostih in športnih aktivnostih, kar izbolj-
ša razpoloženje, spodbuja občutke umirjeno-
sti in zmanjšuje tesnobo. Ta čas je nujno potre-

uspaval ali zdravil, ki uravnavajo razpolože-
nje. Razdraženost, glavobol ali nespečnost so 
lahko stranski učinki jemanja v neprimernih 
kombinacijah z zdravili.

RECEPTI ZA BALDRIJANO-
VE PRIPRAVKE
Baldrijanov čaj
Iz ene ali dveh čajnih žlic posušenega bal-
drijana pripravimo poparek, ki naj stoji 5–10 
minut. Drug način priprave je, da rastlino na-
makamo od 2 do 4 ure v hladni vodi, nato pa 
vodo segrejemo. Pijemo od 2 do 3 skodelice 
na dan. Otroci naj pijejo polovično količino.

Tinktura iz baldrijanovih korenin
Baldrijanove kapljice oziroma tinkturo prip-
ravimo iz 50 g sveže posušenih korenin baldri-
jana na 100 ml 70 % alkohola. Jemljemo pred 
spanjem po 15 kapljic na koščku sladkorja oz. 
v manjši količini vode.

Zdravilna kopel
100 g posušenega baldrijana prelijemo s pol 
litra vrele vode in pustimo stati 20 minut. 
Dodamo kopeli, ki si jo pripravimo pred 
spanjem.

Baldrijanovo vino
• 20 g korenine baldrijana
• lupina bio pomaranče
• 1 vejica rožmarina
• 1 nageljnova žbica
• 1 l belega vina
Sestavine zmešajte z vinom. Prelijte v stekle-
nico. Tesno zaprite steklenico in pustite stati 
4 tedne. Odcedite. Vino zavrite in prelijte v 
manjše stekleničke. 3-krat dnevno popijte 
šilce napitka.

Spalna blazina
• 50 g hmeljevih storžkov
• 50 g zeli šentjanževke
• 30 g korenine baldrijana
Platneno vrečko napolnite z zelišči in jo 
položite zvečer pod glavo. Namesto blazinice 
si lahko v spalnici pomagate z izparilnikom, 
v katerega nakapljate nekaj kapljic baldrija-
novega eteričnega olja. Delovanje eteričnega 
olja je močnejše kot delovanje blazinice, zato 
ne pretiravajte.
Viri: bodieko.si, naberisicaj.si 

Baldrijanova korenina
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ben, da si naberemo moči, ki jih potrebujemo 
za spoprijemanje z obveznostmi in izzivi na 
vseh področjih življenja.

NEGUJMO ODNOSE
Z NAŠIMI BLIŽNJIMI
Za dobro duševno zdravje v odraslosti je po-
membno tudi vzdrževanje dobrih medoseb-
nih odnosov v ožji in širši družini. Vendar je 
izjemnega pomena, da si za naše najdražje 
vzamemo čas, da drug drugemu prisluhnemo, 
se začutimo in povežemo. Tako lahko prepreči-
mo nepotrebne konflikte in ustvarjamo varno, 
prijetno in zdravo družinsko okolje.

NE POZABIMO NA 
DRUŽENJE, IGRO IN SMEH 
Ljudje smo družabna bitja, zato tudi v obdob-
ju, ko smo razpeti med lastno družino, službo 
in starši, ne pozabimo na prijatelje. Druženje 
vpliva na občutek povezanosti, pripadnosti, 
pomembnosti in povečuje občutek lastne 
vrednosti. Posledično pozitivno vpliva na naše 
duševno in telesno zdravje, hkrati nam daje 
občutek varnosti, sprejetosti in podpore.

OSREDOTOČIMO SE
NA POZITIVNE STVARI IN
BODIMO HVALEŽNI
Kljub obremenitvam, oviram in težavam, ki 
se lahko pojavijo, ohranjajmo optimistično, 
pozitivno naravnanost in zavedanje vsega, kar 
je dobro v našem življenju. Vzemimo si vsak 
dan nekaj minut (lahko med prhanjem, pred 
spanjem ali v kateremkoli drugem trenutku 
dneva) in se osredotočimo na vsaj tri stvari v 
našem življenju, za katere smo hvaležni. 

PREPOZNAJMO IN
POKAŽIMO SVOJA ČUSTVA 
IN OBČUTKE
Zelo je pomembno, da prepoznamo in smo v 
stiku z našimi čustvi, občutki in doživljanji ter 
da jih tudi izrazimo na primeren način. Zave-
dajmo se, da ni dobrih in slabih čustev. Čeprav 
so nekatera čustva lahko zelo neprijetna, težka 
in obremenjujoča, imajo svojo funkcijo, zato 
jih ne potlačujmo. O čustvih in doživljanjih se 
skušajmo pogovoriti z bližnjimi (npr. prijatelji 
ali partnerjem). Kadar se nam zdi, da z niko-
mer ne moremo deliti svojih občutkov, v sebi 
nosimo veliko breme. Pomembno je, da naj-
demo način, da lahko to breme odložimo (npr. 
napišemo v dnevnik, se izrazimo preko risbe, 
ustvarjanja, pesmi, gibanja …). Na takšen na-
čin bolje razumemo in spoznavamo sebe ter 
druge, posledično pa odkrivamo bolj učinko-
vite načine za soočanje z raznimi življenjskimi 
izzivi.

POSTAVIMO MEJE
Zavedajmo se, da moramo znati reči tudi ”ne”. 
Postavljanje zase in postavljanje jasnih meja 
sta pomembna dela učinkovite komunikacije, 

ki je ključ do spoštljivih odnosov in zadovoljne-
ga življenja.

DRŽIMO SE
DNEVNE RUTINE
Rutina ali red in izdelana struktura dneva nam 
dajeta občutek varnosti in predvidljivosti, s 
tem pa določeno mero nadzora nad pote-
kom dogodkov. Kadar vemo, kaj pričakovati, 
se nam zdi, da izzive lažje obvladujemo. Pos-
tavimo si konkretne, merljive, dosegljive in 
smiselne cilje ter določimo, kako in kdaj jih 
želimo doseči. Pomembno je, da si ne zadamo 
previsokih ciljev in si odpustimo, kadar nam ne 
uspe vsega dokončati v predvidenem času. 

POIŠČIMO POMOČ,
KO JO POTREBUJEMO 
Soočamo se z velikimi obremenitvami, ki so 

lahko zelo stresne. To so lahko bodisi preko-
merne zahteve na delovnem mestu, konflikti v 
partnerstvu in družini, tegobami odraščajočih 
otrok in skrb za ostarele ali obolele starše. Ne-
malokrat nas vse te obveznosti obremenijo do 
te mere, da ne najdemo več časa zase, za poči-
tek ali sprostitev in lahko postanemo kronično 
izčrpani. Včasih nam lahko pomaga že iskren 
pogovor z bližnjo osebo, da se nekoliko razbre-
menimo in olajšamo čustveno stisko. Kadar 
pa je notranja stiska prevelika, je pomembno, 
da pravočasno poiščemo pomoč strokovnjaka 
(npr. psihoterapevta ali kliničnega psihologa).

Na spletni strani www.zadusevnozdravje.si, ki 
deluje v okviru Nacionalnega programa za du-
ševno zdravje MIRA, najdemo več informacij in 
napotkov, kako krepimo svoje duševno zdrav-
je in kje poiskati pomoč, ko jo potrebujemo. 
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VINAR ST VO & VULK ANIZER ST VO

Tomaž Junc s. p., Polhovica 4 c, 8310 Šentjernej / 041 331 901 

Prodaja belega in rdečega vina
Prodaja suhomesnatih izdelkov

Prodaja in montaža gum
Vzdrževanje in popravilo vozil

SESTAVINE ZA KVAŠENO TESTO:
½ kocke kvasa / 800 g moke / 300 g mleka / 

80 g olja / 60 g sladkorja / 
3 jajca / 2 mali žlički soli

SESTAVINE ZA NADEV:
120 g masla / 120 g sladkorja /

šopek cintronke (lahko tudi melisa,  meta, pehtran ali limonska trava) / 
jajce za premaz

POSTOPEK PRIPRAVE:
Kvas raztopimo v toplem mleku in ga prilijemo k moki, dodamo ostale sestavine in zamesimo kvašeno testo. 

Le olje dodajamo postopoma med mešanjem. Ko postane testo gladko, ga prekrijemo s folijo in pustimo na toplem vzhajati.
Vzhajano testo stresemo na pult, ga pregnetemo in pustimo pet minut, da se spočije. 

Medtem zmešamo zmehčano maslo s sladkorjem in nasekljanimi lističi citronke. 
Nato testo razvaljamo na dolg in ozek pravokotnik, delček testa prihranimo za dekoracijo – trtni list in pecelj). 

Nato testo premažemo z začinjenim maslom in zvijemo v zavitek. Tega razrežemo na rezine, ki jih zložimo v obliko grozda. 
Košček testa, ki smo ga dali na stran, razvaljamo, izrežemo dva lista trte, iz ostankov pa oblikujemo pecelj.

Pecivo pustimo vzhajati približno pol ure, nato ga premažemo s stepenim jajcem in prestavimo v vročo pecivo ter 
pečemo približno pol ure pri 175 stopinjah.

 Dober tek!Dober tek!

Martinovo pecivo v obliki grozdjaMartinovo pecivo v obliki grozdja

Recept je preizkusila Andreja Topolovšek.



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

MAKE UP
DEPILACIJA
• celega telesa
• brazilska

BOWNOVA TERAPIJA
MOŽNOST NAKUPA DARILNIH BONOV

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

voskom sveč
• limfna dranaža

KLASIČNA in
SPECIALNA NEGA
OBRAZA
PEDIKURA
• medicinska
• estetska

Antončič Romana s. p.
Novomeška cesta 14

Šentjernej

T: 040 770 284

STUDIO ZA NEGO TELESA R SE JE PRESELIL V NOVE PROSTORE NA NOVOMEŠKO CESTO 14.
Kozmetično ponudbo smo razširili tudi z novimi sodelavci in storitvami. Možen je tudi dnevni najem poslovnih prostorov za

dejavnosti s področja nege telesa. Veseli bomo vašega obiska. Ob prvem obisku v novih prostorih vas čaka darilce.

V našem kozmetičnem salonu 
vam nudimo nego obraza, ki 
je primerna za vsak tip kože. 

S kvalitetnimi kozmetičnimi izdelki 
SHOTYS in AFRODITA so zagotovljeni 
optimalni rezultati, ki navdušujejo. 
Naši tretmaji nege obraza temeljijo 
na nežni in učinkoviti zaščiti vaše 
kože pred negativnimi vplivi okolja. 
Negovalni postopek vašo kožo očisti, 
prenovi, ji povrne mehkobo, vzpostavi 
ravnovesje in jo nahrani ter obogati. 

Nega obraza je kozmetični postopek s 
katerim pomagamo naši koži ohranja-
ti lep in svež videz ne glede na leta, 
ter nam tako izboljša samozavest in 
občutek mladosti. Nega obraza je zelo 
dobra naložba za vsako obdobje naše-
ga življenja. V salonu nudimo osnovne 
nege, intenzivne nege, specifične 
profesionalne nege, nego za moške, 
SHOTYS pa nudi tudi sezonske nege. 
Tokrat vam predstavljamo KISIKOVO 
TERAPIJO ZA NEGO OBRAZA. Kisikova 

terapija je edinstvena, ker v primerjavi 
z ostalimi vrstami kisikovih neg, ki 
pršijo kisik po površini kože, uporablja 
terapevtski kisik pod hiperbaričnim 
pritiskom, ki v kombinaciji s preparati 
nano kozmetike (hialuronsko kislino, 
vitamini, antioksidanti in aminopepti-
di) prodira globlje v kožo. Stanje vaše 
kože bo ocenila kozmetičarka in na 
osnovi tega predlagala vrsto tretmaja. 
V našem salonu so na voljo tudi proi-
zvodi za domačo nego.

SEZONA NEGE OBRAZA TUDI ZA MOŠKE 

Osebno preizkusite našo ponudbo ali v obliki DARILNEGA
BONA razveselite svoje najdražje in prijatelje.

V e s e l i m o  s e  v a š e g a  o b i s k a . 
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PREGOVORI ZA OKTOBER-NOVEMBER
Prvi vinotok lep in južen je za grozdje prav zaslužen. / Če listje hitro odleti, 
vsak naj zime se boji. / Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi. / 
Če je vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije. / Zavaruj 
se vedrega juga in oblačne burje. / Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje 
jemati. / Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije. / Mnogo snega, 
mnogo sena. / Vlažen, mrzel Luka (18. 10.) kmalu sneg prikuka. / Če je na 
Uršulo (21. 10.) lepo, čez tri dni deževalo bo. / Če se polž globoko zakoplje, 
se huda zima prikoplje. / V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas. / Vi-
notoka veliko vode, grudna hudi vetrovi buče. / Vreme vinotoka je aprilu 
za poroka. / Če je Gal suhoparen, oznanjuje, da ob letu suša pripotuje. / 
Luka pravi Urši: »Pospravi repo, sicer ti jo bom s snegom zabelil.« / Vreme 
vinotoka je aprilu za poroka. / Če na mrtvih dan (1. 11.) dežuje, se huda 
zima pričakuje. / Do vseh svetih (1. 11.) grdo, po vseh svetih lepo. / Lenart (6. 
11.) zemljo zaklene. / Ako je na Lenartovo (6. 11) lepo ali grdo, do božiča bo 
ostalo tako. / Če pred Martinom (11. 11.) zmrzuje, prihodnje leto češenj ni.  

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
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V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kje je bila posneta 
objavljena fotografija. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija 
posneta v pleterskem gozdu – Jesenovski jarek, se zahvaljujemo 
BRANKI KRAGOLNIK. Nagrajenka bo nagrado prejela po pošti. 
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNETA FOTOGRA-
FIJA IN KAJ JE NA NJEJ. Vaše odgovore pričakujemo do pone-
deljka, 5. decembra 2022, na naslovu: Uredniški odbor Šentjer-
nejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernejsko.glasilo@sentjernej.si. 

VICI

Žarnica
Janezek je imel izpit v šoli! 
Učitelj ga vpraša: »Janezek povej mi koliko žarnic je v tem razre-
du?« 
Janezek vidi eno luč, zato reče: »Ena.« 
Učitelj pa: »Žal mi je, napačen odgovor, ker sem imel jaz še eno 
žarnico v žepu.« 
Čez en mesec: »No Janezek, povej mi sedaj, koliko žarnic je v tem 
razredu?« 
Janezek: »Dve žarnici.« 
Učitelj pa: »Ne, sedaj je pravilen odgovor ena, ker jaz nimam nobe-
ne v žepu!«
Janezek pa: »Jo imam pa jaz!«

Tatovi
»Gospod policist, na vlaku so mi ukradli denarnico.«
»Kakšna je pa bila?«
»Plavolaska z modrimi očmi …«



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna

Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.


