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Drage bralke, dragi bralci 
Šentjernejskega glasila,

pred vami je letošnja zadnja številka. S to številko tudi 
uredniški odbor zaključuje z ustvarjanjem občinskega 

glasila. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste 
nam v tem času pomagali soustvarjati glasilo, da so bili 

bralci in bralke seznanjeni z vsem, kar se dogaja 
v naših krajih in širom.

December je tisti čas, ko iz kuhinj večkrat prijetno diši 
po sveže pečenih dobrotah. Čas, ko iz omar in podstrešja 
na plano vzamemo lučke in barvne okraske ter z njimi 

okrasimo smrečice, stanovanja in okolico. Hkrati pa je to 
tudi čas, ko se ozremo na leto, ki se izteka in 

že razmišljamo o letu, ki je pred vrati.

Dnevi, ki so pred nami, so kot bombon. Vsak dan je 
darilo … z nekaj čarovnije. Predvsem od nas pa je 

odvisno, ali se tega znamo veseliti, okušati in doživljati …

V imenu Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila 
vsem skupaj želim srečno, uspešno, optimizma in zdravja 

polno leto. SREČNO 2023!

Blagoslovljene božične praznike
ter zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2023.

Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

župan Jože Simončič
s sodelavci 

Najprej čestitke ob izvolitvi. Za vami sta dobri dve leti in pol župa-
novanja. Po čem se ju boste zapomnili in kako bi ju ocenili?
Najlepša hvala za čestitko. Ko sem bil pred dvema letoma in pol izvoljen 
za župana, sem vstopil v neko nenavadno situacijo, ko je bilo na kupu 
nagrmadenih kar nekaj zadev, ki jih je bilo potrebno rešiti. Obenem pa je 
bilo med vodstveno strukturo občine in občani prisotno nekakšno malo-
dušje in razočaranje nad politiko, saj je predhodni župan dobro leto dni 
po volitvah odstopil. Pričakovanja so bila velika, veliko pa je bilo tudi ugi-
banj, ali bom kot nov župan zmogel in znal razrešiti nastalo situacijo ter 
vnesel v delovanje občine novo dinamiko. Vem, da so padale stave, ali 
bom zdržal ali ne, in ali mi bo uspelo občino voditi suvereno.
Ponosen sem, da nam je s skupnimi močmi uspelo umiriti pregrete po-
litične strasti in zamere ter v naše delo vnesti stroko, preglednost ter di-
alog. Delo, ki smo ga opravili skupaj, ocenjujem kot uspešno, prav tako 
zaznavam, da se je stopnja zaupanja ljudi v naše delo povečala. 

V času vašega županovanja je bilo dokončanih kar nekaj projek-
tov. Bi lahko izpostavili ključne?
Na področju gospodarstva in infrastrukture velja omeniti izgradnjo Indu-
strijsko storitvene cone Sejmišče Šentjernej, odkup koncesije za čiščenje 
odpadnih voda s centralno čistilno napravo, izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja v naseljih Vrh pri Šentjerneju, Dobravica in Gorenja Brezovica, 
prenovo številne cestne infrastrukture (križišče v Maharovcu, cesta Do-
lenje Mokro Polje–Hrastje, cesta Šentjernej–Drama, cesta v Gorenjem 
Vrhpolju, cesta Šmarje–Pleterje, prenove številnih lokalnih cest …) ter 
celovito ureditev pokopališča v Gradišču. 
Na področju vzgoje, izobraževanja, športa in kulture je potrebno izposta-
viti izvedbo energetske sanacije javnih objektov, med katerimi izpostav-
ljam stavbe OŠ Šentjernej in podružnice v Orehovici, prenovo športnega 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ

POGOVOR Z ŽUPANOM

L
eto 2022 šteje še zadnje dneve in ponavadi je konec 
leta čas, ko se ozremo na pot, ki smo jo prehodili. 
Župan Jože Simončič je sklenil dve leti in pol župa-
novanja. Na lokalnih volitvah novembra 2022, pa 
mu je bilo zaupano vodenje občine še za nadaljnja 

štiri leta. Z njim smo se pogovarjali o tem, kaj ga je zazna-
movalo, kako je zadovoljen z opravljenim delom in kaj vse 
jih čaka v prihodnjem letu, mandatu …
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igrišča z razsvetljavo ter novogradnjo parki-
rišča ob šoli v Orehovici ter izgradnjo Šentjer-
nejske učne poti.

Pričeli smo z izvajanjem brezplačnih prevozov 
za starejše (Prostofer), obenem pa smo prvič 
v času obstoja občine uvedli stalno sistemsko 
financiranje investicij namenjenih zaščiti in re-
ševanju, kar se mi zdi zelo pomembno.
Ponosen sem na dejstvo, da nam je uspelo 
v dveh letih in pol za izvajanje različnih pro-
jektov pridobiti 3,8 mio evrov nepovratnih 
sredstev iz proračuna Evropske unije in Repu-
blike Slovenije. 

Za vami je ustanovna seja. V občin-
skih klopeh je kar nekaj novih obrazov. 
Kakšna so vaša pričakovanja glede nove-
ga občinskega sveta?
Volitve so v občinski svet prinesle nekaj novo-
sti. Ekipa svetnikov je mlajša od predhodne 
in dve tretjini svetnikov je novih. Slednje prav 
gotovo pomeni nov in manj obremenjen način 
razmišljanja in upam si trditi, da tudi bolj v pri-
hodnost usmerjen pogled. Vsaka prednost pa 

nosi s sabo vedno tudi slabost, ki jo v dani si-
tuaciji vidim predvsem v neizkušenosti novih 
svetnikov. Zelo pomembno se mi zdi, da novi 
svetniki čim prej spoznajo vsebino in način 
dela, zato že v januarju za občinske svetnike 
organiziramo krajše izobraževanje.
S svetniškimi skupinami sem se sestal in po-
govoril, zato občinskega sveta trenutno ne vi-
dim nujno razdeljenega na koalicijo in opozici-
jo. Pričeli bomo z delom, v kolikor pa se bodo 
politične razmere zaostrile, bom primoran za 
sprejemanje odločitev v občinskem svetu se-
staviti koalicijo. 
Pričakujem tvorno in korektno delo, saj me-
nim, da se vsi zavedamo velike odgovornosti 
in pričakovanj, ki smo jih z izvolitvijo prevzeli.

Nam lahko poveste, koliko projektov je 
trenutno v izvajanju. Kakšne so vaše na-
daljnje ambicije in načrti v novem man-
datu? Kateri projekti bodo v ospredju v 
prihodnosti?
V teku so naslednji projekti: rekonstrukcija 
ceste s pripadajočo infrastrukturo v Dolenjem 
Maharovcu, pričenjamo 3. fazo rekonstrukci-
je ceste z infrastrukturo v Dolenji Stari vasi, v 
teku je priprava dokumentacije za Spremem-
be in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta, v pripravi je tudi dokumentacija za 
gradnjo vzhodnega odseka šentjernejske ob-
voznice. 
V naslednjem letu želimo pričeti dva velika 
projekta, in sicer gradnjo mostu čez reko Krko 

»Delo, ki smo ga 
opravili skupaj, 
ocenjujem kot 

uspešno, prav tako 
zaznavam, da se je 
stopnja zaupanja 
ljudi v naše delo 

povečala.«
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LOKALNE VOLITVE 2022

V občini Šentjernej so v nedeljo, 22. 
novembra 2022, potekale redne 
lokalne volitve. Udeležilo se jih je 
3.129 od skupno 5.804 volivcev, kar 
predstavlja 53,91 % volilno udelež-

bo, ki je višja od slovenskega povprečja. 

Volivci so za župana Občine Šentjernej za 
naslednje mandatno obdobje izvolili Jožeta 
Simončiča, kandidata predlagatelja Petra 

  TINA GAZVODA Cvelbarja in skupina volivcev. Prejel je 85,05 % 
glasov. Njegov protikandidat Aleš Trbanc, kan-
didat predlagatelja Slovenske demokratske 
stranke, je prejel 14,95 % glasov. 

V občinski svet Občine Šentjernej so bili izvolje-
ni naslednji kandidati: Peter Štemberger, Man-
ca Kušljan in Žiga Kodelič – Gibanje Svoboda 
(14,68 % glasov) • Jože Simončič, Betka Luštek, 
Jože Pirnar, Patricija Pavlič in Jurij Krštinc – Li-
sta za celostni razvoj (23,89 % glasov) • Franc 
Hudoklin – Slovenska ljudska stranka (7,94 % 

glasov) • Stanislav (Stane) Bregar – Nova Slo-
venija – Krščanski demokrati (5,44 % glasov)  
• Andrej Mikec in Mojca Lampe Kajtna – Li-
sta ZA Šentjernejsko dolino (11,46 % glasov)  
• Aleš Trbanc in Marija Martinčič Bauman – 
Slovenska demokratska stranka (12,43 %)  
• Jože Vrtačič in Franja Bučar – Mladi za akti-
ven Šentjernej (9,83 %) • Janez (Jani) Selak – 
Lista Skupaj za prihodnost (7,91 %)
Kot predstavnik romske skupnosti je bil v 
Občinski svet Občine Šentjernej izvoljen Va-
lentin Brajdič. 

v Mršeči vasi in pa gradnjo nove športne dvora-
ne v Šentjerneju. Pripravljamo dokumentacijo 
za postavitev sončne elektrarne na vrtcu v Šen-
tjerneju, na Kulturnem centru Primoža Trubar-
ja in na novi športni dvorani. V naslednjem letu 
imamo v načrtu prenoviti atletsko stezo ter 
nogometno igrišče z umetno travo in razsvet-
ljavo. Intenzivno pripravljamo dokumentacijo 
za izvedbo protipoplavnih ukrepov za naselja 
ob potoku Kobila. Nadaljevali bomo z gradnjo 
omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, prav tako pa tudi z investicijami v sistem 
zaščite in reševanja. Veliko pozornosti name-
njamo tudi izboljšanju oskrbe s pitno vodo.

V kakšnem finančnem stanju je občina 
sedaj?
Konec leta 2022 bo imela občina še dobrih 

6,3 mio evrov kredita, kredite odplačujemo 
redno, tako smo v letošnjem letu odplačali 
dobrih 550.000 evrov glavnice. Tudi vse ostale 
obveznosti plačujemo tekoče in brez zamud. 
Občina je v solidni finančni kondiciji.

Imate kakšne zadnje informacije glede 
gradnje doma starejših občanov in mostu 
čez reko Krko v Mršeči vasi? Sta izvedbi 
projektov že pred vrati?
Za dom starejših občanov je koncesionar Se-
necura vložil dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje vseh 
domov za starejše v Sloveniji se zaradi trenu-
tnih razmer, ki pomenijo višje stroške gradnje, 
energetsko draginjo, težave z dobavljivostjo 
opreme, predvsem pa pomanjkanje kadra v 
zdravstveni negi, žal nekoliko zamika. Med 
vsemi koncesionarji, ki imajo podpisane kon-
cesijske pogodbe in državo, potekajo intenziv-
ni pogovori o podaljšanju koncesij in posle-
dično tudi o zamiku začetka gradenj domov za 
starejše po celotni Sloveniji. S koncesionarjem 
se srečamo na sestanku še pred prazniki. Ta-
koj, ko bo znan dogovor med koncesionarji in 
državo, ga bom predstavil občinskemu svetu 
in javnosti.
Za gradnjo mostu v Mršeči vasi je v teku že 
drugi javni razpis za izbor izvajalca. Prejeli 
smo dve ponudbi, v teku je proces pogajanj. 
Postopek izbire bomo zaključili v mesecu ja-
nuarju, z gradnjo želimo pričeti čim prej, glede 
na visoke cene na trgu pa upamo na cenovno 
sprejemljive ponudbe.

Menite, da so občanke in občani dovolj 
vpeti v razvoj kraja?
Ljudje v naši občini se za dogajanje v svojem 
okolju zelo zanimajo in velika večina ljudi je 
za napredek pripravljena pri projektu tudi 
sodelovati. Velika ovira za izvedbo projektov 
je medsebojno nerazumevanje med ljudmi, 
ki se najpogosteje izrazi v obliki nestrinjanja 
za prodajo zemljišč, ki so potrebna za izvedbo 
investicije. V smislu pripravljenosti na sode-

lovanje z občino je med posameznimi okolji 
v občini velika razlika. Kjer ljudje sodelujejo 
med seboj, je dogovor hiter in učinkovit, kjer 
pa sodelovanja in želje za skupno dobro ni, 
pa je veliko težav. Na splošno pa je v družbi 
veliko več individualizma kot nekoč, zato je 
toliko bolj pomembno društveno in družabno 
življenje, ki ljudi poveže in usmeri k skupnim 
ciljem.

Občina Šentjernej se dobro razvija na 
vseh področjih. Kot vsako lokalno skup-
nost, pa tudi nas čakajo izzivi …
Po zaslugi številnih ljudi, ki so delali za naš 
kraj, imamo lepo, uspešno in ambiciozno 
občino. Imamo uspešno gospodarstvo, di-
namično kulturno, športno in družabno živ-
ljenje. Imamo zadovoljivo rodnost, število 
prebivalcev v občini raste, naložbe v gospo-
darstvo in infrastrukturo se povečujejo. 
Pred nami so številni izzivi. Ohranjati dinami-
ko gospodarskega razvoja, zagotavljati čim 
bolj primerljivo kakovost življenja v centru 
občine in na njenem obrobju, ohranjati na-
ravne vire in z njimi trajnostno gospodariti, 
zagotavljati kakovost javnih storitev na viso-
kem nivoju, vlagati v kakovostno vzgojo in 
izobraževanje mladih, krepiti medgeneracij-
ski dialog in ohranjati svojo identiteto, ter jo 
prenašati na mlajše generacije.

Kaj bi ob koncu leta želeli sporočiti bral-
kam in bralcem Šentjernejskega glasila?
Hvala za visoko stopnjo zaupanja, ki ste mi ga 
izkazali na volitvah. Trudil se bom v največji 
možni meri izpolniti vaša pričakovanja in biti 
župan vseh.
Vabim vas, da v zelo spremenjenih družbenih 
razmerah skupaj gradimo poštene in pravične 
razmere v družbi, solidarne medčloveške od-
nose ter strpen in enakopraven dialog.
Želim vam blagoslovljen božič, lepo prazno-
vanje dneva samostojnosti in enotnosti, v letu 
2023 pa veliko miru, zdravja ter osebnega za-
dovoljstva. 

»Imamo lepo, us-
pešno in ambiciozno 
občino. Imamo us-

pešno gospodarstvo, 
dinamično kulturno, 
športno in družab-
no življenje. Imamo 
zadovoljivo rodnost, 
število prebivalcev v 
občini raste, nalož-
be v gospodarstvo 

in infrastrukturo se 
povečujejo.«
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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 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 7. decembra 2022, prvo redno 
(konstitutivno) sejo občinskega sveta 
v mandatu 2022 do 2026, ki jo je vo-
dil najstarejši član občinskega sveta 

Franc Hudoklin. Dnevni red konstitutivne seje 
je bil določen skladno z Zakonom o lokalni 
samoupravi in z določbami Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Šentjernej. Na seji je bilo 
prisotnih vseh 18 novoizvoljenih svetnikov in 
svetnic.
Predsednica občinske volilne komisije Barbka 
Močivnik Škedelj je občinskemu svetu predsta-
vila poročilo občinske volilne komisije Občine 
Šentjernej o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Šentjernej in poročilo o izidu 
volitev za župana Občine Šentjernej, ki so po-
tekale 20. novembra 2022. V imenu posebne 
občinske volilne komisije je predsedujoči Raj-
ko Grimšič predstavil poročilo o izidu volitev za 
člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti.
Prav tako se je na seji z namenom potrditve 
mandatov članov občinskega sveta in ugoto-
vitve izvolitve župana imenovala tričlanska ko-
misija v sestavi: Andrej Mikec, predsednik, Bet-
ka Luštek, članica in Peter Štemberger, član. 
Na podlagi poročil občinske volilne komisije, 
posebne občinske volilne komisije in pregleda 
potrdil o izvolitvi je Občinski svet Občine Šen-
tjernej potrdil mandat naslednjim članom ob-
činskega sveta, izvoljenim na lokalnih volitvah 
20. novembra 2022: 
Peter Štemberger, Manca Kušljan, Žiga Kode-
lič, Jože Simončič, Betka Luštek, Jože Pirnar, 
Patricija Pavlič, Jurij Krštinc, Franc Hudoklin, 
Stane (Stanislav) Bregar, Andrej Mikec, Mojca 
Lampe Kajtna, Aleš Trbanc, Marija Martinčič 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

    TANJA JAKŠE GAZVODA
Bauman, Jože Vrtačič, Franja Bučar, Jani (Ja-
nez) Selak in predstavniku romske skupnosti 
Valentinu Brajdiču.
Na podlagi poročila občinske volilne komisije 
in pregleda potrdila o izvolitvi je Občinski svet 
Občine Šentjernej ugotovil, da je bil na lokal-
nih volitvah za župana Občine Šentjernej izvo-
ljen Jože Simončič. Na podlagi izjave Jožeta 
Simončiča, da sprejema funkcijo župana in da 
jo bo opravljal profesionalno, so bili izpolnjeni 
zakonski pogoji za prenehanje njegovega man-
data občinskega svetnika. Zato je predsedujoči 
Občinskemu svetu Občine Šentjernej predla-
gal ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije 
občinskega svetnika z novo funkcijo župana, 
zaradi nezdružljivosti funkcij.
Na seji je bila imenovana tudi petčlanska Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja v sestavi: Patricija Pavlič, Peter Štem-
berger, Aleš Trbanc, Mojca Lampe Kajtna in 

Jože Vrtačič. Sledila je slovesna prisega novo-
izvoljenega župana, njegov nagovor in voščilo 
ob prihajajočih praznikih.
Ustanovna seja se je zaključila s skupnim foto-
grafiranjem in prijetnim druženjem v avli Kul-
turnega centra Primoža Trubarja. 



ODPRTJE INVESTICIJE CESTNE IN KOMUNALNE 
UREDITVE ISC SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ

V četrtek, 27. oktobra 2022, ob 12. uri je 
bilo v Industrijsko storitveni coni ISC 
Sejmišče Šentjernej še posebej slove-
sno, saj je potekalo odprtje investicije 
cestne in komunalne ureditve v ISC 

Sejmišče Šentjernej. 
V coni je bilo zgrajeno 500 metrov ceste širine 
6 do 6,5 metra s cestno razsvetljavo ter hodni-
kom za pešce širine 1,6 metra, zgrajena je bila 
meteorna kanalizacija s 40 m3 zadrževalnikom, 
fekalna kanalizacija, vodovod, elektrokabelska 
kanalizacija, v soizvajanju pa je bil zgrajen tudi 
plinovod in telekomunikacijska kanalizacija. 
Na jugozahodnem delu je bilo za potrebe cone 
zgrajeno tudi javno parkirišče s 46 parkirnimi 
mesti. Industrijsko storitvena cona Sejmišče 
obsega površino 4,7 ha. Vrednost celotne in-
vesticije je znašala 650.050,00 evrov. Občina 
Šentjernej je za navedeno investicijo pridobi-
la 502.570 evrov nepovratnih sredstev in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz 

proračuna RS. Investicijo sta s prerezom traku 
slovesno predala namenu župan Občine Šen-
tjernej Jože Simončič in in državni sekretar na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo mag. Dejan Židan. V svojih nagovorih sta oba 
poudarila kako pomembna pridobitev je ta in-
vesticija za cono, cestna in komunalna uredi-
tev je namreč ISC Sejmišče povezala v urejen in 
prijeten prostor, ki omogoča uspešen nadaljnji 
razvoj gospodarstva v Šentjerneju. Občina 
Šentjernej se za uspešno izvedeno investicijo 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
zahvaljuje izvajalcu del Gradnje Boštanj d. o. 
o., nadzorniku Dragu Štrafeli, Upravni enoti 
Novo mesto za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za odobrena sredstva. 
Slovesno odprtje so z glasbenimi nastopi po-
pestrili učenci in učitelji Glasbene šole Marjana 
Kozine Novo mesto iz oddelka v Šentjerneju, 
pogostitev so pripravile članice Društva kmetic 
Šentjernej, blagoslov pa je podelil šentjernej-
ski župnik Anton Trpin. 

SLOVESNO ODPRTJE INVESTICIJE REKONSTRUKCIJA 
REGIONALNE CESTE DRAMA – ŠENTJERNEJ

V četrtek, 10. novembra 2022, ob 13. uri 
je bilo na dvorišču domačije Menci-
novih na Drami še posebej slovesno, 
saj je potekalo odprtje investicije 
Rekonstrukcija regionalne ceste Dra-

ma–Šentjernej s pripadajočo infrastrukturo v 
naseljih Roje in Drama. 
Investicijo sta s prerezom traku slavnostno 
predala namenu oba partnerja pri izvedbi pro-
jekta, župan Občine Šentjernej Jože Simončič 
in v imenu Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo Tomaž Willenpart, vodja Sek-
torja za investicije v ceste. Rekonstrukcija re-
gionalne ceste Drama–Šentjernej z ureditvijo 
pločnikov je poleg tega obsegala tudi ureditev 
dveh parov avtobusnih postajališč, ureditev 
nove cestne razsvetljave ter odvodnjavanja v 
naseljih Roje in Drama ter predstavlja veliko 
pridobitev za Šentjernej, saj je regionalna ces-
ta Dobruška vas–Šentjernej glavna prometna 
žila, po kateri teče promet do industrijsko sto-
ritvene cone, do javnih ustanov v Šentjerneju, 

za veliko število občanov pa je to tudi pot do 
doma. Regionalna cesta je za Šentjernej še 
posebej pomembna tudi zato, ker občino po-
vezuje z avtocesto ter omogoča hitro in varno 
potovanje širom po Sloveniji.
Za uspešno izvedeno investicijo, ki jo danes 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
predajamo namenu, se Občina Šentjernej 
zahvaljuje za zgledno sodelovanje pri projektu 
Direkciji RS za infrastrukturo, še posebej pa se 
zahvaljuje Tomažu Willenpartu in mag. Alenki 
Potrč iz Sektorja za investicije v ceste, družbi 
DRI upravljanje investicij, d. o. o., gospodu Sta-
netu Stankoviču in nadzorniku gospodu Mar-
tinu Kosu, izvajalcu investicije podjetju STRA-
BAG ter podizvajalcu Gradnje Boštanj d. o. o. 
in gospe Magdi Meglič iz družbi STIA d. o. o. 
za pripravo celotne projektne dokumentacije. 
Investicija, ki je bila predana svojemu name-
nu, je velika pridobitev za celoten Šentjernej, 
ki bo zaradi boljše prometne povezanosti in 
hitrejšega transporta omogočila še uspešnej-
ši razvoj gospodarstva, občanom, ki živijo ob 
cesti, pa bo rekonstrukcija regionalne ceste s 
pripadajočo infrastrukturo omogočila varnejše 
in prijetnejše sobivanje.
Slovesno odprtje so z glasbenimi nastopi po-
pestrili učenci Glasbene šole Marjana Kozine 
Novo mesto iz oddelka v  Šentjerneju, pogosti-
tev je pripravila družina Mencin iz Drame, bla-
goslov pa je podelil šentjernejski župnik Anton 
Trpin. 
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SLAVNOSTNO ODPRTJE PRENOVLJENE
STAVBE PODRUŽNIČNE ŠOLE OREHOVICA, 

IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA

V petek, 28. oktobra 2022, ob 17. uri se 
je na prelep jesenski dan na igrišču 
poleg šole v Orehovici zbralo veliko 
število učencev, učiteljev, povabljenih 
gostov in ostalih občanov, saj je tam 

potekalo slavnostno odprtje prenovljene stav-
be podružnične šole Orehovica s pripadajočim 
igriščem in parkiriščem, ki so ga skupnim sim-
bolnim prerezom traku slavnostno predali na-
menu župan Občine Šentjernej Jože Simončič, 
ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip, 
zasebni partnerja v projektu celovite prenove 
šole Matevž Pongračič iz podjetja Synco d. o. o. 
ter upokojena učiteljica Vera Pavlič, ki je na šoli 
v Orehovici delala vso svojo delovno dobo.
Kot je v svojem nagovoru povedal župan, se je 
Občina Šentjernej zaradi potrebe po prenovi in 
tudi zaradi zniževanja stroškov energije odloči-
la za energetsko sanacijo objektov v svoji lasti, 
med katerimi je tudi stavba podružnične šole 
Orehovica. Šola je bila po zadnjem velikem 
potresu v Petrinji protipotresno sanirana in po-
tem prenovljena v sklopu celovite energetske 
prenove javnih objektov v občini, ki je zajema-
la tudi: Osnovno šolo Šentjernej, knjižnico in 
Kulturni center Primoža Trubarja, Zdravstveno 
postajo Šentjernej in občinsko stavbo. Celovita 
energetska sanacija je bila izvedena v javno za-
sebnem partnerstvu z družbama Synco d. o. o. 
in Tames d. o. o. Poleg prenove šole, ki je vklju-
čevala menjavo kritine in izolacijo podstrešja, 
menjavo stavbnega pohištva, izolacijo stavbe 
z novo fasado, vgradnjo geosond in toplotnih 
črpalk ter montažo novih svetil, je bila izvede-
na tudi izgradnja novega parkirišča in obnova 
večnamenskega igrišča, ki je sedaj opremljeno 
tudi z razsvetljavo za nočno uporabo igrišča 

in pitnikom. Skupna investicijska vrednost 
za izvedbo vseh ukrepov energetske sanacije 
na vseh objektih v občini je znašala 2.412.500 
eur brez DDV, od tega je Občina Šentjernej 
pridobila 1.191.054 evrov nepovratnih kohe-
zijskih sredstev, vložek koncesionarja pa znaša 
1.182.125 evrov brez DDV. Skupna vrednost na-
ložb, ki jih je Občina izvedla v šolski stavbi in ob 
šoli v Orehovici znaša 578.574 evrov.
Ob slavnostni so obeležili tudi 50-letnico vodo-
vodnega sistema Orehovica. Pomen čiste pitne 
vode je v svojem nagovoru posebej izpostavil 
Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto 
d. o. o., ki v občini Šentjernej skrbi za nemo-

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA
teno oskrbo s čisto pitno. Za nekaj zanimivih 
utrinkov iz časa trasiranja vodovodnega siste-
ma v Orehovici pa je poskrbel Franci Koncilija, 
ki je bil pred 50-imi leti geodet takratnega Vo-
dovoda Novo mesto.
Slovesno odprtje je z glasbenimi nastopi po-
pestril Pihalni orkester Občine Šentjernej in 
Mešani pevski zbor Ajda Orehovica, za iskrivo 
in mladostno predstavitev podružnične šole 
Orehovica pa je poskrbelo vseh 70 učencev, ki 
so sodelovali v kulturnem programu. Pogosti-
tev so pripravile članice Društva kmetic Šen-
tjernej, blagoslov pa je podelil šentjernejski 
župnik Anton Trpin. 

Šentjernejsko glasilo   |   december 2022

7   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A



SLAVNOSTNO ODPRTJE INVESTICIJE 
CELOSTNA ENERGETSKA PRENOVA OSNOVNE 

ŠOLE ŠENTJERNEJ

V ponedeljek, 14. novembra 2022, ob 
16.30 se je v jedilnici Osnovne šole 
Šentjernej zbralo veliko število učen-
cev, učiteljev, povabljenih gostov in 
ostalih občanov, saj je tam potekalo 

slavnostno odprtje celostne energetske pre-
nove Osnovne šole Šentjernej.
S skupnim prerezom traku so investicijo slav-
nostno predali namenu župan Občine Šen-
tjernej Jože Simončič, ravnatelj Osnovne šole 
Šentjernej Aljoša Šip, predstavnik koncesio-
narja v projektu celovite prenove šole Pavle 
Jazbec ter upokojeni učitelj, šentjernejski kro-
nist in častni občan Občine Šentjernej Janez 
Kuhelj.
Šola je bila prenovljena v sklopu celovite 
energetske prenove javnih objektov v občini, 
ki je zajemala tudi: Osnovno šolo Šentjernej, 
knjižnico in Kulturni center Primoža Trubarja, 
Zdravstveno postajo Šentjernej in občinsko 
stavbo. Celovita energetska sanacija je bila iz-
vedena v javno zasebnem partnerstvu z druž-
bo Synco d. o. o. Skupna vrednost izvedene 
energetske sanacije na vseh objektih v občini 
je znašala 2.4 mio evrov, od tega je občina pri-
dobila 1.2 mio evrov nepovratnih kohezijskih 
sredstev, prav toliko pa je v projekt vložil tudi 
koncesionar. Na stavbi Osnovne šole Šentjer-
nej so bili izvedeni naslednji ukrepi energet-
ske sanacije: izdelava fasade na objektu šole 
(brez prizidka in telovadnice), menjava stavb-
nega pohištva, izolacija podstrešja in ureditev 
ravnih streh, prenova ogrevalnega sistema – 
plin ni več glavni energent, ureditev prezrače-
vanja jedilnice, kuhinje in male telovadnice, 
ureditev sistema za pripravo sanitarne vode in 
prenova razsvetljave. Skupna vrednost vseh 
izvedenih ukrepov energetske sanacije na 
stavbi osnovne šole Šentjernej znaša 1.8 mio 
evrov.
Vzporedno z izvedbo energetske sanacije ob-
čina na šoli izvaja naslednje naložbe: delna 
prenova sistema meteorne in fekalne kana-
lizacije, gradnja zbornice in kabinetov, preu-
reditev nekdanje kinodvorane v manjšo telo-
vadnico in ureditev dostopne poti do športne 
dvorane. Skupna vrednost vseh izvedenih na-
ložb v stavbe in ostalo infrastrukturo Osnovne 
šole Šentjernej in podružnične šole Orehovica 
znaša 2,7 mio evrov. V naslednjem letu bo Ob-
čina Šentjernej pričela z gradnjo nove športne 

dvorane, s prenovo atletske steze in s preno-
vo nogometnega igrišča z umetno travo in 
razsvetljavo.
Slovesno odprtje so z nastopi popestrili učen-
ci, ki so vključeni v otroško folklorno skupino 
Šentlora, članice gledališke skupine DiLeo in 
otroški pevski zbor OŠ Šentjernej. Ob prerezu 

  TANJA BRATE

    TANJA JAKŠE GAZVODA

traku so slavnostno vzdušje dodale fanfare Pi-
halnega orkestra Občine Šentjernej, za iskriv 
glasbeni nastop pa so poskrbeli Neža, Lucija 
in Gašper Rangus.
Pogostitev so pripravile članice Društva kme-
tic Šentjernej, blagoslov pa je podelil šentjer-
nejski župnik Anton Trpin. 
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PODPIS POGODBE ZA UREDITEV INFRASTRUKTURE 
V DOLENJI STARI VASI

V sredo, 16. novembra 2022, sta na Ob-
čini Šentjernej župan Jože Simončič 
in predsednik uprave komunalnega 
in gradbenega podjetja Kostak d. d. 
iz Krškega Miljenko Muha, podpisala 

pogodbo za ureditev infrastrukture v Dolenji 
Stari vasi – 3. faza.
Podjetje Kostak, komunalno in gradbeno pod-
jetje d. d., je bilo na javnem razpisu izbrano 
kot najugodnejši izvajalec del. Javno naročilo 
za cesto v Dolenji Stari vasi – 3. faza, obsega 
rekonstrukcijo ceste od začetka naselja do 
gostilne Luzar. Poleg rekonstrukcije ceste, bo 
zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava ter 

    TANJA BRATE

meteorna in fekalna kanalizacija. Obravnava-
na trasa je dolga 300 metrov. Vrednost pogod-

benih del, ki bodo predvidoma zaključena do 
konca maja 2023, je 280.406,90 evrov. 

Položitev cvetja 
na spominska 

obeležja v občini 
Šentjernej

Ž
upan Občine Šentjernej Jože Si-
mončič je s sodelavci v petek, 28. 
oktobra 2022, na pokopališču v 
Šentjerneju položil cvetje k spo-
meniku padlih borcev in talcev ter 

k spomeniku žrtvam povojnih pobojev.
Cvetje je občina položila tudi na vsa os-
tala spominska obeležja v občini, ki so v 
Gradišču, v gozdu v Ilovcah, Orehovici, 
Gorenjem Vrhpolju, Šmarju, Grobljah in 
v Šentjerneju na Trgu Gorjanskega bata-
ljona. 

    TANJA BRATE

V ponedeljek, 7. novembra 2022, je 
Šentjernej obiskal direktor Atletske 
zveze Slovenije Nejc Jeraša, ki se je 
na atletskem stadionu poleg Osnov-
ne šole Šentjernej srečal s šentjer-

nejskim županom Jožetom Simončičem in 
podžupanom Jožetom Vrtačičem, ki je tudi 
predsednik Atletskega kluba Šentjernej in 
olimpijec.
Občina Šentjernej spomladi prihodnjega leta 
načrtuje pričetek gradnje nove športne dvo-
rane poleg Osnovne šole Šentjernej, poleg 
tega pa je v načrtih tudi obnova atletske ste-
ze oz. atletskega stadiona poleg dvorane. V 
ta namen je župan Občine Šentjernej povabil 
direktorja Atletske zveze Slovenije, da se po-
govorita o možnostih sodelovanja. Pogovor je 
tekel o številnih uspehih šentjernejskih atle-

    TANJA BRATE tov: Nika Šinkec in Timotej Cvelbar sta se de-
nimo letos uvrstila v državno reprezentanco v 
disciplini tek na 100 metrov, poleg tega pa tudi 
številni drugi mladi atleti iz občine Šentjernej 
dosegajo zavidljive uspehe in se uvrščajo na 
prva tri mesta na državnih tekmovanjih. Poleg 
pogovorov o uspehih so si župan, podžupan 
in direktor skupaj ogledali tudi dotrajan tar-
tan na atletski stezi, ki je iz leta 2001, na kateri 
dnevno trenira preko 200 atletov in nogometa-
šev, ki si zaslužijo boljše pogoje za treniranje. S 
svojimi uspehi so atleti zagotovo veliki promo-
torji šentjernejske občine in športa nasploh, 
zato so se vsi udeleženci srečanja strinjali, da 
je naložba v obnovo atletske steze in stadiona 
nujna in se dogovorili za sodelovanje z Atlet-
sko zvezo Slovenije pri tej naložbi. 
Srečanje so zaključili v prijateljskem duhu z 
namero o sodelovanju pri naložbi v obnovo 
atletske steze. 

OBISK Z ATLETSKE
ZVEZE SLOVENIJE



Šentjernejsko glasilo   |   december 2022

10   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

OBVESTILO

P
rostovoljke KORK Šentjernej 
bodo ponovno pričele z rednimi 
meritvami krvnega sladkorja, 
holesterola in krvnega tlaka. Me-
ritve bodo izvajale vsako prvo so-

boto v mesecu od 9.00–11.00 v prostorih 
sejne sobe nasproti krajevnega urada. 
Lepo vabljeni. 

  KORK ŠENTJERNEJ

N
a Občini Šentjernej smo se kot partner 
v projektu »Skupaj za varni jutri« prid-
ružili prijavitelju projekta Razvojnim 
centrom Novo mesto d. o. o., Podbre-
znik 15, 8000 Novo mesto in Lokalne 

akcijske skupine LAS Dolenjske in Bele krajine 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

SKUPAJ ZA
VARNI JUTRI

v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji 
in prijavili širitev mreže javno dostopnih defi-
brilatorjev.
V novembru smo v drugi fazi izvedli dve delav-
nici in tečaj prve pomoči. Delavnici sta bili iz-
vedeni v Kulturnem centru Primoža Trubarja in 
v večnamenskem prostoru Društva upokojen-
cev Šentjernej. Tečaj prve pomoči pa je bil iz-
veden v gasilskem domu v Gorenjem Vrhpolju.
Udeleženci so se usposobili tako, da bodo lah-
ko s svojim znanjem in uporabo AED aparata 
pomagali ljudem z nenadnimi srčnimi težava-
mi. V prvi polovici leta 2023 bomo izvedli še 
tretjo fazo z dvema delavnicama in tečajem 
prve pomoči. 

SKUPNA KOMEMORACIJA OB 79. OBLETNICI 
POBOJEV NA AJDOVI NJIVI

V torek, 25. oktobra 2022, smo obeležili 
79. obletnico pobojev na Ajdovi njivi, 
ki so se zgodili 21. oktobra 1943, 80. 
obletnico kruto umorjenih domači-
nov v Hrastju-Ilovci ter skupno ko-

memoracijo v občini Šentjernej za vse pobite, 
umorjene, izgnane in za vse taboriščnike od-
peljane v taborišča smrti.
V ta namen sta Občina Šentjernej in združenje 

  MATJAŽ ZAGORC

    TANJA BRATE
položila cvetje k spomeniku na pokopališču 
v Šentjerneju. Združenje borcev za vredno-
te NOB Šentjernej je na dan dogodka polo-
žilo cvetje na Ajdovo njivo, v Ledečo vas in v 
Hrastje-Ilovci.
V občini Šentjernej imamo 32 spominskih 
obeležij in grobišč. Na odboru združenja smo 
se zopet odločili, da namesto cvetja in sveč k 
spomenikom NOB doniramo sredstva dobro-
delni organizaciji Moja pot Cerov Log.
21. oktober 1943 Šentjernejčani zlahka ne 
bomo pozabili. Ofenziva, ki se je imenovala 

Prelom oblakov, se je začela 13. septembra, 
katere cilj je bil pokazati surovo moč in pre-
vlado nacistov po kapitulaciji Italije, saj je 
Italijansko okupirano območje prevzela Nem-
čija. 13. septembra 1943 je tako v zločinskem 
bombardiranju Šentjerneja umrlo 9 nedolžnih 
vaščanov. Naslednji dan so bombardirali Gro-
blje, Orehovico, Vrhpolje, Gorenjo Staro vas, 
Loko in naprej Novo mesto. Zgodaj zjutraj na 
četrtek, 21. oktobra 1943, je nad naše kraje 
pridrvela nemška ofenziva. Iz Italije so privlek-
li sile elitnega drugega SS oklepnega korpusa 
z velikostjo 50.000 vojakov, 150 tankov in pre-
ko 100 topov. Pobijali so vsepovsod. Zgodaj 
zjutraj so v Kostanjevici zaprli 75 ljudi, od kate-
rih so jih 25 ustrelili na Malencah. Krvava žetev 
med Gubčevo brigado v Ledeči vasi - 32 bork 
in borcev skupaj s poveljnikom. V gramozni 
jami pri Ostrogu ubili 4 nedolžne in na Prekopi 
9 talcev. Po hišah so polovili nič hudega slute-
če, moške med njim tudi dva šestnajstletnika 
ter jih odgnali na Ajdovo njivo v beg in v smrt. 
Ajdova njiva je zahtevala žrtev 27 šentjernej-
skih mož.
V programu komemoracije so sodelovali učen-
ci Osnovne šole Šentjernej, Glasbena šola, 
Ljudski pevci iz Vrhpolja ter člani združenja.
V sklopu prireditve smo predstavili tudi izdajo 
knjige našega najstarejšega občana v 103. letu 
starosti, častnega predsednika in nosilca par-
tizanske spomenice tovariša Stanka Kušljana, 
ki je na komemoraciji tudi nagovoril vse zbra-
ne.
Knjigo Pogovori s Stankom Kušljanom je za-
pisal Lojze Podobnik, ki je tudi prebral nekaj 
odlomkov. Ponatis knjige je bil brezplačno na 
razpolago tudi na sami komemoraciji.
Na koncu je voditeljica programa Elizabeta 
Kušljan Gegič prebrala pesem Spominu talcev 
Vlaste Tavčar. 
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TRADICIONALNI 
SLOVENSKI 
ZAJTRK V 

VRTCU ČEBELICA

V petek, 18. 11. 2022, sta se župan Ob-
čine Šentjernej Jože Simončič in višja 
svetovalka za družbene dejavnosti 
Darja Bambič odzvala vabilu Vrtca Če-
belica Šentjernej in se udeležila dneva 

tradicionalnega slovenskega zajtrka v skupini 
Kozlički, kjer ju je sprejela pomočnica ravnate-

    TANJA BRATE

ljice Alenka Škrubej. Otroci iz skupin Kozlički in 
Sovice so najprej skupaj zapeli, potem pa je če-
belarka iz Čebelarskega društva Šentjernej ot-
rokom na razumljiv način predstavila življenje 
čebel, njihovo vlogo v naravi ter pomen čebel 
za prehrano ljudi.
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga že vrsto 
let pripravljajo na osnovnih šolah in vrtcih po 
Sloveniji, vsako leto nadgradijo z izobraževanji 
o pomenu lokalne hrane in zdravega načina 
prehranjevanja. Na ta dan postrežejo tradicio-
nalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, 
kruh in jabolka lokalnega oziroma slovenskega 
porekla. Sam projekt pa spodbuja, da po lokal-
nih živilih posežemo tekom celega leta in jih 
kupujemo tudi na najbližji kmetiji ali zadrugi.
V Vrtcu Čebelica Šentjernej so tako predstavni-
ki Čebelarskega društva Šentjernej v vseh sku-
pinah otrokom predstavili pomen čebel, način 
pridobivanja medu in delo čebelarja. Otroci so 
si lahko ogledali satje, cvetni prah, propolis in 

pripomočke čebelarja ter si nadeli čebelarsko 
zaščitno obleko.
Pogovor o pomenu čebel in čebelarstva za lo-
kalno okolje, o ohranjanju tradicije čebelarstva 
in prenosu znanja na mlade preko krožkov ter 
nenazadnje o ohranjanju čistega in zdravega 
naravnega okolja ter o širjenju površin z medo-
vitimi rastlinami so člani Čebelarskega društva 
Šentjernej z županom nadaljevali ob skupnem 
zajtrku v zbornici vrtca. 

VABILO NA BLAGOSLOV KONJ ŠTEFANOVO 2022 

O
bčina Šentjernej bo v sodelovanju s 
PGD Dolenja Stara vas organizirala 
prireditev »ŠTEFANOVO 2022«, ki bo 
potekala dne 26. 12. 2022 v Dolenji 
Stari vasi. Pred blagoslovom konj bo 

potekala povorka jahačev od hipodroma do 
cerkve v Dolenji Stari vasi.
Prireditev bo potekala po naslednjem pro-
gramu: 
• ob 9.00 uri – prijava jahačev in konj z identi-

fikacijskimi številkami kopitarjev ter obliko-
vanje povorke na travniku pri hipodromu v 

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ Šentjerneju;
• ob 9.30 uri – odhod povorke čez center Šen-

tjerneja do Dolenje Stare vasi;
• ob 10.00 uri – blagoslov konj pri cerkvi Sv. 

Štefana v Dolenji Stari vasi;
• ob 11.30 uri – zaključek prireditve.
Zaradi prireditve bo popolna zapora ceste od 
9.30 do 10.30. 

OPOZORILO:
Vsi udeleženci in gledalci gledajo in sodelujejo 
na prireditvi na lastno odgovornost. Upošte-
vajte navodila redarjev in policistov.
Prepovedana je uporaba in vnos pirotehničnih 

sredstev, eksplozivnih snovi in nevarnih pred-
metov. Prepovedana je tudi uporaba brezpi-
lotnih zrakoplovov in drugih vodenih ali nevo-
denih letečih objektov (dronov).
Udeleženci prireditve mlajši od 14 let morajo 
biti v spremstvu polnoletne osebe.
Konjeniki, ki se bodo udeležili povorke, mo-
rajo izpolniti prijavnico. Le-to bodo prejeli 
na stojnicah na travniku pri hipodromu v 
Šentjerneju. Konjeniki morajo imeti pri sebi 
identifikacijski dokument (ID) za konja, ki bo 
udeležen v povorki. Tisti, ki ne bodo imeli ID 
dokument za konja in ne bodo podpisali pri-
javnice, se ne bodo smeli udeležiti povorke. 

Blagoslov konj ŠTEFANOVO 2022 – PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK LASTNIKA KONJ:                                                                                               , ROJ.:

NASLOV BIVALIŠČA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA KOPITARJA: 

ŠTEVILKA IDENTIFIKACIJSKEGA DOKUMENTA: 

Kot konjenik – jahač se bom udeležil povorke dne 26. 12. 2022.
S podpisom te prijavnice zagotavljam, da je konj označen v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji kopitarjev (Ur. l. RS, št. 12/15) in da je v skla-
du z 8. členom Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanja širjenja in zatiranja kužne malokrvnosti konj (Ur. l. RS, št. 99/06) serološko pregledan 
na infekciozno anemijo kopitarjev – IAK ter da rezultat preiskave ni starejši od enega leta.
Izjavljam, da bom upošteval navodila organizatorjev in se po njih ravnal ter upošteval cestno prometne predpise in uporabljal zaščitno čelado med ježo 
v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.). 
Kot konjenik se bom udeležil povorke na LASTNO ODGOVORNOST ter odgovarjal za škodo, povzročeno sebi ali drugim. Strinjam se, da organizator ne 
jamči za škodo, ki jo povzročim sebi, drugim ali tretji osebi. 

ŠENTJERNEJ, 26. 12. 2022                                                        PODPIS:



Kdaj in kako to, da vas je pot popeljala v 
svet ličenja?
Moji začetki ličenja so se začeli že v zgodnjih 
mladostnih letih, kjer sem ličila uporabljala bolj 
kot krinko za prekrivanje napak, vendar sem že 
takrat spoznala svojo strast do njih. Puder, ma-
skara in črno črtalo so bili takrat moja stalnica 
skoraj vsako jutro in kar v precejšnjih količinah. 
Z gledanjem YouTube kanala sem pilila svoje 
veščine. Prijateljice so velikokrat prišle na moj 
trening, kjer sem z njimi vadila različne tehnike 
ličenja. Ob redni zaposlitvi sem ugotovila, da 
potrebujem v življenju še nekaj več, zato sem 
zbrala pogum in se vpisala na Erudio beauty 
academy in s tem pridobila diplomo iz make 
up masterclassa. Tako sem svoj hobi spreme-
nila v obrt.

Kako bi opisali svoje delo?
Moje delo predvsem opisuje veliko strast do li-
čenja. Najboljši občutek je, ko končam z delom 
in se stranka pogledala v ogledalo ter mi pred-
vsem z obrazno mimiko pokaže, da sem delo 
dobro opravila. 
Make up se razlikuje glede na letni čas. Pomla-
di in poleti je sezona porok, birm in krstov, kjer 

ustvarjam lahkotne in sveže make up-e. Pozimi 
in jeseni pa sem lahko malo bolj drzna s pou-
darjenimi in močnimi make up-i, kjer pridejo 
na vrsto dame, ki želijo zablesteti na prednovo-
letni zabavi ter pri maturantkah.

Kaj vse lahko ponudite svojim strankam?
Svojim strankam nudim poročno, maturant-
sko, večerno in dnevno ličenje ter delavnice 
ličenja.

Kaj je pravzaprav osnova dobrega liče-
nja?
Prva in zelo pomembna osnova za dober make 
up je negovana koža. Takšna predpriprava za-
gotavlja zdrav ter mladosten videz kože in pa 
tudi manjšo porabo ličil.

Največ poudarka zadnje čase zagotovo 
namenjamo očem, ki so se zaradi maske 
znašle v središču pozornosti. Bi lahko 
rekli, da je kakšno barva, ki jo je najlažje 
nositi in da z njo ne moremo zgrešiti?
Najboljša izbira sta mat bež ali nežno rjava bar-
va. Sta nevtralni barvi, zato ustrezata vsem bar-
vam oči in tudi tonom polti.

Kakšni so trenutni trendi ličenja, katere 
barve so trenutno najbolj popularne?
Trenutni trend je Old Hollywood Glamour 
make up. Vključuje vse elemente za izstopajoči 
videz, kateri ustreza samozavestnim ženskam. 
Tiste, ki so zelo pogumne, lahko z njim tudi 
malo pretiravajo. Za tiste, ki so malo manj 
drzne, pa ustvarijo naraven videz brez pretira-
vanja, z rahlim senčenjem, ravno dovolj za po-
udarek obraznih potez in dolgimi trepalnicami 
naravnega videza. Senčke so bolj v nevtralnih 
barvah in v rjavih mat tonih.

Se vam zdi, da smo se zaradi izkušenj 
izpred leta nazaj, ko smo ves čas nosili 
maske, začeli več pozornosti posvečati 
negi kože?
Priznam, da smo res. Tudi sama sem nameni-
la več pozornosti negi kože obraza predvsem 
zato, ker se pod masko nabirajo znoj, umaza-
nija in ličila. Marsikomu so se zaradi tega poja-
vili izpuščaji in akne, zato je bila še toliko bolj 
pomembna pravilna in dosledna nega obraza.

Na kaj moramo biti pozorne pri izboru 
pudra in šminke, če nosimo masko?

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV URŠKE PAVC

»T
renutno je v ospred-
ju Old Hollywood 
Glamour make up, 
ki vključuje vse ele-

mente za izstopajoči videz. Bolj 
samozavestne ženske lahko z 
njim tudi malo pretiravajo, tis-
te malo manj drzne, pa ustvari-
jo naraven videz brez pretirava-
nja, z rahlim senčenjem, ravno 
dovolj za poudarek obraznih 
potez in dolgimi trepalnicami 
naravnega videza,« pravi viza-
žistka URŠKA PAVC, s katero 
smo se pogovarjali v tokratni 
številki Šentjernejskega glasila.

Z LIČENJEM POUDARIMO 
NAŠE UNIKATNE PREDNOSTI
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Pozorne moramo biti na lahko podlago, ki diha. 
Priporočam uporabo BB kreme, ki daje obču-
tek lahkotnosti in kjer je prekrivnost zelo dob-
ra. Če se malo pošalim, je prodaja šmink v času 
obveznega nošenja mask skoraj izumrla. Ven-
dar pa je vedno najboljša izbira mat šminke, ki 
ne pušča madežev in se pod masko ne izbriše.

Bi se strinjali s trditvijo, da predvsem 
mlajša dekleta in ženske make up upora-
bljajo zlasti za skrivanje »nepopolnosti« 
in ne dovolj za poudarjanje svojih unika-
tnih prednosti …
Na žalost je res tako, zato me veseli, ko me 
starši kontaktirajo za rojstnodnevno zabavo na 
temo ličenja, kjer se z odraščajočimi dekleti po-
govarjamo o negi kože, prvih začetkih uporabe 
ličil ter praktičnem delu, kjer nato tudi ustvari-
mo dnevni make up look. 

Veliko nasvetov in predvsem trendov v 
današnjem času pride iz socialnih omre-
žij. Kako ločiti med tem, kar je uporabno 
za realno življenja ali samo za družbeno 
omrežje?
Mnenja sem, da je vloga make up-a predvsem, 
da nas ta naredi bolj samozavestne in da se z 
njim bolje počutimo. Vsak naj izbere tisto, kar 
mu najbolj odgovarja in s čimer se bo ob pog-
ledu v ogledalo, dobro počutil in ne nekaj, kar 
nam narekujejo trendi. Trendi so, bodo prišli in 
odšli, vedno dam priložnost le tistemu, kar de-
luje dobro zame in za moje stranke.

Lahko bralkam in bralcem zaupate/po-
date kakšen nasvet, kako poskrbeti za ob-
raz v hladnejših meseci, ki so pred nami?
Ko nastopijo hladnejše razmere, je potrebno 
prilagoditi tudi kozmetiko. Ta mora vsebovati 
hranilne sestavine, katere kljub močnejši struk-
turi ne dajejo občutka maske.
Izogibati se je potrebno uporabi olja, katero 
lahko stanje problematične kože še poslabša, 
medtem ko si naravno olivno ali mandljevo olje 
lahko privoščijo predvsem tisti s suho in občut-
ljivo kožo. Lahke kreme, ki jih uporabljamo za 
vlaženje kože, povzročajo, da nas v obraz še bolj 
zebe. Dame lahko uporabimo puder kot zaščito 
pred mrazom. Posebno pazljivost je potrebno 
nameniti pravilnemu odtenku, ki se mora zliti 
z naravno barvo vaše kože. Tudi puder se mora 
prilagajati letnemu času, zato pozimi nikoli ne 
uporabljajte enakega pudra kot poleti. Pudri 
za toplejše mesece temeljijo na vodni podlagi, 
medtem ko so zimske podlage gostejše in vse-
bujejo hranilne sestavine. Pozabiti ne smemo 
tudi na piling kože. Piling nam izboljša prekr-
vavitev, odstrani odmrlo kožo in nam podari 
mehkobo. Kot zadnje pa ne smemo pozabiti na 
ustnice. Negujemo jih lahko z medom ali ma-
zilom iz karitejevega masla in čebeljega voska. 
Dame balzam nanesite tudi pred uporabo šmin-
ke, v zimskih mesecih pa se izogibajte nanosu 
glosa, saj ta ustnice še dodatno izsuši.

Nam lahko za konec zaupate nekaj nasve-
tov in trikov za vsakdanje ličenje.
Kot sem že omenila, je najpomembnejša pra-
vilna izbira podlage. Če želimo poudariti lica 
in doma nimamo rdečila, si lahko pomagamo 
tudi s šminko rožnatih odtenkov. Ko se z njo 
namažemo po ustnicah, s prsti na rahlo pota-
pkamo po njih in odtenek prenesemo na lica. 
Za daljše trepalnice vizažisti prisegamo, da se 

na trepalnice nanese dve plasti maskare, za še 
boljši učinek pa to storimo z dvema različnima 
maskarama. Črno barvico nanesemo samo 
na zgornjo mokro linijo očesa. Čeprav se sliši 
malce neprijetno, črta na notranji strani veke 
dela čudeže. Oči bodo še bolj poudarjene, tre-
palnice pa bodo videti gostejše, predvsem pa 
bomo videti zjutraj bolj sveže in spočite. Manj 
je več. 
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Vemo, da je petje v Orehovici in okolici 
doma že odkar pomnimo …
Prvi sestavljeni pevski zbori segajo že v zgo-
dnja leta po prvi svetovni vojni, ko je bil najprej 
organiziran cerkveni pevski zbor. Pevce je sku-
paj zbral takratni župnik Anton Lesjak, ki mu je 
bila glasba še posebej blizu. Pevcev je bilo ve-

liko, zato je bil izbor kar lahek in izbrani pevci 
so res radi peli. Nastal je zelo kvaliteten zbor, ki 
je prepeval ne samo v Orehovici, pač pa je ob 
raznih žegnanjih gostoval tudi po drugih farah. 
Po drugi svetovni vojni pa je pevce zopet zbral 
Franc Zagorc iz Orehovice in takratni ravnatelj 
OŠ Orehovica Marjan Misson. Ustanovljena sta 
bila dva zbora, in sicer mladinski (šolski zbor) 
in odrasli – mešani pevski zbor. Deloval je do 
leta 1962, ko je Misson odšel iz Orehovice. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV MePZ AJDA & BOJAN DUH
Kasneje je pevski zbor obudil še učitelj glasbe v 
Šentjerneju Adolf Zupanc, kasnejši organizator 
srečanj v Šentvidu. Ob koncu leta 1981 pa so se 
pevci na pobudo Franca Zagorc in Jožeta No-
vaka ponovno zbrali – nastala je Ajda. 

Kaj vam pomeni petje?
Petje nam pomeni eno lepo dejavnost – hobi, 
s katerim se človek bogati in veseli. Na vajah, 
ki so vedno prijetne, se družimo, glasbeno iz-

L
etos mineva 40 let odkar je bil ustanovljen Mešani pevski zbor Ajda Orehovica Šentjernej. To je kar 
dolga doba, ki je sodelujoče vodila po poti, ki je vredna velikega spoštovanja. Da praznuješ tak jubi-
lej, je potrebno veliko ljubezni do petja, vztrajnosti in truda vseh sodelujočih. Pevski zbor je ves čas 
na svoji poti iskal nove pevske izzive, s katerimi je nizal številne uspehe. Naš sogovornik SLAVKO 

FRANKO, dolgoletni predsednik, pravi, da je »petje nekaj najlepšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. S 
pesmijo se rodimo, rastemo, delamo, umremo, saj s petjem izrazimo najgloblja čustva veselja in žalosti. 
Spremlja nas na vsakem koraku in kdor rad poje, tudi veselo in srčno živi. Če pa svoj dar, ki ti ga je dala 
mati narava – petje, združiš še s pevskim zborom, ki ubrano in z občutkom zapoje, si sebi in še komu dru-
gemu polepšal življenje.« Zagotovo petje v zboru ni le petje, ampak je v veliki meri tudi druženje. To so čla-
ni zbora dokazali tudi v soboto, 10. decembra, ko so v polni veliki dvorani kulturnega centra obeležili svoj 
okrogli jubilej. Zbor je nastopil v dveh sklopih, prvič samostojno, drugič pa v sodelovanju z glasbenimi 
gosti. Večer so popestrili člani Vokalne skupine Gorjanski spev in gledališka skupina iz Prečne z gledali-
škim vložkom. Koncert je minil v prednovoletnem vzdušju, kar je bila dobra popotnica za že tradicionalni 
koncert v Orehovici, ki je bil 17. decembra.
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Predstavljamo MePZ Ajda Orehovica Šentjernej

PETJE ČLOVEKA
BOGATI IN VESELI
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obražujemo in lepo pojemo. Petje človeka bo-
gati, socializira in pevci so vsepovsod dobro-
došli. Pesem človeka spremlja od rojstva do 
smrti – ob vseh dogodkih, veselih in žalostnih, 
se poje!

Kakšen povod je imel za petje v Orehovici 
prihod ravnatelja OŠ Orehovica Marjana 
Missona?
Misson je bil glasbeni zanesenjak – lahko reče-
mo, da je bil zaljubljen v zborovsko petje. Slišal 
je, da se v Orehovici poje, zato je ustanovil dva 
zbora. Šolski pevski zbor je imel vsako jutro 
pred poukom 15 minutne pevske vaje. Vse ure 
glasbenega pouka so bile namenjene prepeva-
nju, drugih vsebin skoraj ni bilo. Odrasli pevski 
zbor pa je imel dvakrat tedensko vaje – tudi v 
šoli. 

Valter Zupanc je bil v OŠ Šentjernej uči-
telj glasbe, tudi on je imel rad zborovsko 
petje. Nekaj malega o njem?
Valter Zupanc je bil učitelj, doma iz Zagorja, iz 
glasbene družine. V Šentjernej je prišel za uči-
telja glasbe. Kot zanesenjak je ustanovil šolski 
pevski zbor, izvedel pa za petje v Orehovici in je 
tudi tam obudil pevski zbor, ki ga je vodil dve 
leti – do odhoda v Šentvid. Tam je kasneje us-
tanovil in organiziral Tabor pevskih zborov, ki 
se odvija še danes.

Leta 1981 se formira mešani pevski zbor. 
Kako se je zbralo pevsko zasedbo, kdo je 
bil pobudnik za nastanek zbora in kdo je 
zbor vodil?
Želja po petju je vseskozi obstajala v Oreho-
vici, vendar ni bilo vedno pevovodje. Milan 
Pavlič – takrat še študent glasbe, je bil prip-
ravljen voditi zbor, le če se bo zbralo dovolj 
kakovostnih pevcev. Franc Zagorc, ki je zbral 
pevce že pri Missonu, je tudi zdaj povabil k 
sodelovanju Jožeta Novaka. Skupaj sta zbra-
la okrog 25 pevcev, ki jih je Milan preizkusil. 
V njih je videl velik potencial, zato so se vaje 
lahko pričele.

Se spomnite vašega prvega nastopa in kaj 
se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
Prvi nastop MePZ Ajda je bil v Orehovici v dvo-
rani pri gasilskem domu spomladi leta 1982. 
Aplavz je bil močan, kar je vzpodbudilo pevce 
in pevovodjo k še bolj zagnanem delu. To se je 
poznalo pri vseh kasnejših nastopih.

Ob 15-letnici zbora ste izdali radijsko 
kaseto. Nam lahko kaj več poveste o tem 
projektu.
Lahko. V teh letih, od ustanovitve do 15-letnice 
zbora, je bil zbor na višku ustvarjalnosti. Pelo je 
veliko mladih pevcev, ki so imeli žlahtne glaso-
ve, iz katerih je Milan lahko izvabil krasne har-
monije. Na območnih revijah pevskih zborov 
je zbor tudi zmagal, zato smo se odločili, da to 
tudi nekako arhiviramo. Snemali smo v gasil-

OŠ Orehovica ‒
šolski pevski zbor in Marjan Misson. Marjan Misson in vaški pevski zbor (1963).

Jubilejni koncert ob 20-letnici.
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skem domu v Orehovici in to dokončali v enem 
dnevu. Na kaseti je 10 pesmi – nekaj ljudskih, 
narodnih in avtorskih.

Jubilejni koncert ob 20-letnici je bil nekaj 
posebnega. Zakaj?
Za jubilej ob 20-letnici zbora smo pevci pova-

Nekako pred petnajstimi leti je zbor doži-
vel preobrazbo. Strokovno vodenje zbora 
prevzame Nina Šalamon. Nov veter pože-
ne Ajdo višje …
Pevski zbor je bil nekaj časa »na počitnicah«, ki 
so trajale malo dlje, kar nekaj let. Pevski zbor 
ponovno zbere Slavko Franko, ki je kot poten-
cialno pevko spoznal Nino Šalamon. Ker pa 
v tem času zbor ni imel pevovodje, ji je pred-
lagal, da bi to vlogo prevzela ona. Sprva Nina 
ni privolila. Vseeno je enkrat prišla na vaje in 
prosila, da zbor nekaj zapoje. Pevci so ji pros-
to zapeli ljudsko pesem Ko so fantje proti vasi 
šli in ko je ona to slišala, je takoj sprejela po-
nudbo za vodenje zbora. V letih 2011–2013 je 
bila Nina prezasedena in nam je ona pridobila 
novega pevovodjo. Dve leti nas je vodil Jernej 
Fabjan. Za njim pa nas je zopet prevzela Nina. 

Kaj vašemu zboru pomenijo nastopi na ve-
likem odru domačega kulturnega hrama?
Pridobitev kulturnega centra v Šentjerneju 
tudi nam predstavlja veliko možnost in pri-
ložnost, da se pokažemo v najboljši luči. Zdaj 
imamo vsakoletni pomladni koncert v aprilu – 
Pozdrav pomladi. Koncert je razprodan, ljudje 
vedo zanj, radi pridejo in nam prisluhnejo – kaj 
smo se v sezoni naredili.

Katere nastope pripravljate skozi leto?
Kot že povedano, je naša glavna prireditev 
Pozdrav pomladi, ki ga organiziramo aprila. 
Decembra pa v sodelovanju s podružnično 
osnovo šolo Orehovica v gasilskem domu v 
Orehovici priredimo koncert Pozdrav novemu 
letu. 
Redno obiskujemo dom starejših občanov v 
Novem mestu – 2-krat letno, sodelujemo na 
občinskih slovesnostih in proslavah, redno 
se udeležujemo tudi območne revije pevskih 
zborov – v organizaciji JSKD OI Novo mesto. 

Zagotovo se med bralci najde kdo, ki tudi 
rad poje in si po tihem želi postati del zbo-
ra. Je še kakšno prosto mesto v Ajdi?
Z veseljem sprejmemo vsakega pevca, ki jih 
tudi ob vsaki priliki vabimo, da se nam prid-
ružijo. Še posebno bi bili veseli mladih! Vaje 
imamo ob torkih in četrtkih v šoli v Orehovici, 
kjer so zelo dobri pogoji za vadbo. V zboru je 
zelo pozitivno vzdušje, vaje so zabavne, malo 
se pošalimo, tudi potelovadimo, predvsem pa 
pojemo. Pridite, ne bo vam žal!

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Želimo, da zbor tudi v prihodnje uspešno de-
luje, zato preberite prejšnji odstavek še enkrat! 
Želeli bi se zahvaliti vsem, ki nam pomagate 
in nas podpirate. Sponzorjem zahvala za do-
nacije, brez katerih bi šlo težko. Vsekakor pa 
izpostavljamo sodelovanje in donacije Občine 
Šentjernej, ki nam omogoča obstoj v največji 
meri. Hvala tudi osebju iz kulturnega centra, ki 
nam vsakokrat priskoči na pomoč. 

bili na koncert tudi nekdanje člane zbora, ki so 
že prej peli in so iz različnih vzrokov prenehali. 
Udeležili so se tega srečanja – vseh pevcev je 
bilo kar 72. Skupaj smo zapeli Verdijev Zbor 
sužnjev – bil je res veličasten trenutek. Gasilski 
dom v Orehovici je pokal po šivih, bilo je izje-
mno!

Koncert v Kulturnem centru Primoža Trubarja ob okroglem jubileju ‒ 40 let ustanovitve.



Š
entjernejski oktet v letošnjem letu 
obeležuje že 60-letnico delovanja.
V vseh letih so imeli zelo veliko nasto-
pov, za katere so se pripravljali v 
različnih vadbenih prostorih. V času 

Jernejevega so svoj jubilej obeležili tudi s slav-
nostnim koncertom, kjer so napolnili veliko 
dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja.
Oktet pa za svoje delovanje in vaje potrebuje 
prostor. Vrsto let so gostovali v Osnovni šoli 
Šentjernej, potem pa so kar 11 let vadili v 
prostorih Iskre Pio. Za vso gostoljubje in ne-
pogrešljivo podporo se g. Andražu Rumpretu 
in celotnemu podjetju prav lepo zahvaljujejo. 
Zaradi širitve podjetja je bilo treba vaje prese-
liti in tako so nekaj mesecev vadili v nekdanji 
Majzljevi gostilni. Na Dolenji Brezovici 7, kjer 
se nahaja tudi nova klet Društva vinogradni-
kov Šentjernej, je bilo še nekaj prostorov, kjer 

so člani okteta videli svoj domicil. Vzgledno 
sodelovanje z lastnikom objekta, g. Antonom 
Trpinom oz. Župnijo Šentjernej, je botrovalo 
temu, da je oktet prišel do dovolj velikega in 

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    ZVONKA JAMNIK & DARIJA KOVAČIČ
funkcionalnega prostora za svoje delo. V pre-
novo stavbe je bilo vloženo kar nekaj sredstev 
in veliko ur dela vztrajnih posameznikov, zato 
je rezultat več kot zadovoljiv.

ŠENTJERNEJSKI OKTET V NOVIH PROSTORIH
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ŠENTJERNEJSKI ORKESTER PRIČARAL 
PRAZNIČNO VZDUŠJE

S
obota, 3. decembra 2022, je bila za 
člane Pihalnega orkestra Občine 
Šentjernej poseben dan, saj smo po 
dveh mesecih intenzivnih priprav 
končno dočakali tradicionalni bo-

žično-novoletni koncert. V razprodani dvora-
ni Antona Lesjaka smo s priljubljeno skladbo 

  POOŠ ŠENTJERNEJ

    TANJA JAKŠE GAZVODA

Sveta noč otvorili decembrski čas, večer pa 
smo nadaljevali s popolnoma novim reper-
toarjem skladb pod taktirko Sandija Franka. 
Vzdušje je popestrila skupina Orlek, ki nas 
je popeljala v svet »folk punk polka rock« 
glasbe. Skupaj z njimi smo zaigrali tri prired-
be njihovih skladb, nato pa so se z dvema 
skladbama predstavili še sami. Pred začet-
kom koncerta so bile podeljene tudi značke 
priznanega slovenskega skladatelja Vinka 
Štrucla, za večletno udejstvovanje na podro-
čju instrumentalne dejavnosti. Bronaste za 
10 let delovanja, srebrne za 20 in zlate za več 
kot 30 let delovanja v orkestru. Omeniti velja, 
da se je naš orkester v zadnjih dveh letih tudi 
povečal za kar novih 14 članov, ki so vsi še 
osnovnošolci, na kar smo izjemno ponosni. 
Kot vsak koncert, je bil tudi ta svojevrstni iz-
ziv, nova zgodba in nova priložnost, da se še 
bolj povežemo in pokažemo svoje glasbene 
spretnosti. Po zaključku osrednjega glasbe-
nega večera smo poskrbeli še za pogostitev, 
ker pa brez glasbe pri nas nikoli ne gre, pa je 
za vzdušje poskrbel še Bort Ross. Člani Pihal-
nega orkestra Občine Šentjernej vam želimo 
vesele božično-novoletne praznike in srečno 
novo leto 2023. 



V soboto, 22. oktobra, so člani Šentjernejskega 
okteta slovesno pokazali svoje nove prostore 
in jih z blagoslovom župnika, s pesmijo in v 
dobri družbi predali namenu.
Skromna slovesnost je bila priložnost, da se 
oktet zahvali vsem svojim podpornikom in pri-
jateljem ter nekdanjim članom za sodelovanje. 
Srečanje je bilo srčno, donela je pesem, obujali 
so se spomini, delali so se načrti.
Protokolarni objekt bo sedaj zaživel s polnimi 
pljuči – čudovito urejena in prijetna klet, obo-
gatena z ubranim petjem Šentjernejskega ok-
teta, kar sama kliče po druženju! 

G
lass ob Bubbly Awards je že tradicio-
nalno tekmovanje za najboljši kozarec 
mehurčkov na svetu, ki vsako leto v 
mesecu oktobru poteka v Londonu. 
Nagrade, ki se podeljujejo, uvrščajo 

med najprestižnejše nagrade za peneča vina 

z vsega sveta. Letošnje tekmovanje je bilo 
nadvse uspešno tudi za šentjernejske pride-
lovalce penin – Kmetijo Karlovček, Vina Huba 
Martinčič in Martinčič d. o. o. Iz Londona so do-
mov prinesli pokalnega zmagovalca (Trophy), 
tri zlata in tri srebrna priznanja.

• zlato priznanje  in pokalni zmagovalec v ka-
tegoriji First date = Penina Rose (Martinčič d. 
o. o.)

• zlato priznanje v kategoriji Spring Fling = 
Jernejeva penina (Kmetija Karlovček),

• zlato priznanje v kategoriji Desserts = Jerne-
jeva Rose penina (Kmetija Karlovček),

• srebrno priznanje v kategoriji Meditation = 
Quattro momenti (Martinčič d. o. o.),

• srebrno priznanje v kategoriji Spring Fling = 
Sonatina Brut Cuvée (Vina Huba Martinčič),

• srebrno priznanje v kategoriji First Date = Vi-
olina Brut Rose (Vina Huba Martinčič). 

Šentjernejske penine med najboljšimi na svetu
  SABINA JORDAN KOVAČIČ 

    ARHIV ŠENTJERNEJSKIH
            PRIDELOVALCEV PENIN
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SREČANJE ŠENTJERNEJSKIH 
PODJETNIKOV OB MARTINOVEM

P
o treh letih premora je v petek, 11. 11. 
2022, točno ob 11.11 podžupan Janez 
Selak z zvenom zvonca povabil zbrane 
šentjernejske podjetnike, gospodar-
stvenike, vinarje in vinogradnike v lepo 

prenovljeno vinogradniško klet, protokolarni 
objekt Društva vinogradnikov Šentjernej na 

    TANJA BRATE Dolenji Brezovici. Šesto skupno martinova-
nje po vrsti sta ob podpori Občine Šentjernej 
tokrat pripravila organizatorja Matjaž Bevc iz 
podjetja Plastika Bevc d. o. o. ter vinar Gregor 
Štemberger iz Kleti Štemberger, ki sta zbrane 
tudi prva nagovorila. Skupno martinovanje, ki 
ga vedno pripravita eno podjetje in en vinar, je 
bila sprva ideja bivšega župana Radka Luzarja. 
Skupno martinovanje je hitro postalo tradici-
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onalno, saj je bil vsako leto odziv povabljenih 
zelo dober. Zbrane v kleti je nagovoril tudi 
župan Jože Simončič, ki ga veseli, da se lepa 
tradicija ohranja, sedanjost pa neguje za pri-
hodnje rodove. Po blagoslovu, ki ga je podelil 
šentjernejski župnik Anton Trpin, je po tradiciji 
sv. Martin iz mošta naredil vino. Vinar Štember-
ger je v sodček z vinom zabil pipo in kmalu je 
zbrana družba ob šentjernejski himni, ki jo je 
zapel Šentjernejski oktet, nazdravila s prvimi 
kozarci vina. Podžupan Janez Selak je dožive-
to podal recitacijo Prešernove Zdravljice, ob 
koncu dogodka pa sporočil, da naslednje leto 
gostita martinovanje podjetje Bos Grubar d. o. 
o. in Kartuzija Pleterje.
Ob pogostitvi se je prijetno in veselo druženje 
nadaljevalo ob zvokih harmonike Slavka Fran-
čiča. 

VESELO V DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV NOVO MESTO

V Domu starejših občanov Novo 
mesto se je v sredo, 9. novembra, 
odvil že tradicionalni obisk šen-
tjernejske delegacije. V domu, kjer 
domujejo številni Šentjernejčani, 

je tak jesenski obisk okrog martinovega 
postal že vsakoletna stalnica. Občina Šen-
tjernej se vsako leto potrudi, da z lokalnimi 
društvi in prostovoljci pripravi dogodek, ki 
razveseli vse stanovalce doma. Tudi to leto 
ni bilo nič drugače, saj so nasmehe na ob-

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK
raz stanovalcev pričarali z bogatim kultur-
nim programom. V kulturnem programu 
so zapeli Fantje z vasi, k petju je stanovalce 
navdušil Slavko Franko s svojo harmoniko. 
Za posebno popestritev dneva pa je pos-
krbela maskota petelin Jernej. Stanovalci 
so se posladkali z dobrotami izpod rok 
Društva kmetic Šentjernej ter poizkusili 
vino, ki so ga prinesli člani Društva vino-
gradnikov Šentjernej. Zbrane je nagovoril 
tudi šentjernejski župan Jože Simončič, 
v imenu DSO Novo mesto pa je vse poz-
dravila tudi namestnica direktorice Sonja 
Jurečič. 

DENIS AVDIĆ SHOW NAVDUŠIL V ŠENTJERNEJU

28
-urni dobrodelni maraton Ra-
dia1 se približuje, ekipa Denis 
Avdić Showa pa se počasi že 
ogreva in pripravlja na ta veliki 
dan. Zadali so si cilj, da vsak 

teden pred maratonom obiščejo en slovenski 
kraj in oddajajo šov v živo pred publiko.
V četrtek, 2. decembra, so tako obiskali Šen-
tjernej, kjer so od 14. do 18. ure nastopali na 
odru Kulturnega centra Primoža Trubarja. V 
napolnjeni dvorani je ves čas vladalo odlično 
vzdušje, obiskovalci pa so lahko iz prve roke 
videli, kako Denis Avdić, Jana Morelj, Miha De-
želak in Influencer Dino sproščeno vodijo svoj 
program.
Z ekipo je bil na Dolenjskem tudi peti član, in 
sicer miška Mladen Mišonja, ki napoveduje 
rezultate tekem na SP v nogometu. Prikupna 
živalica je bila prava atrakcija za otroke, ki se 
ga kar niso mogli nagledati.

  MATEVŽ HOMOVEC

    NIKA ORAČ
Dogajanje so na odru so popestrili tudi znani 
Slovenci: Kantavtor Robert Petan, Nuša Deren-
da in pevec Alan Vitezič s kitaristom iz Društva 

mrtvih pesnikov. Obiskala pa jih je tudi 16-le-
tna Brina iz Brežic, ki je javnosti zaupala svojo 
težko življenjsko zgodbo. Je ljubiteljica konj in 
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nekega dne je med jahanjem padla s konja ter 
dobila pretres možganov. Začasno je izgubila 
spomin in se morala določenih stvari na novo 
naučiti.
Z obiskom skupaj podpremo prvotni namen, 
zakaj Denis Avdić Show prihaja na obisk v 
različne slovenske kraje. Skupaj odštevamo 
do 22. decembra, ko se bo začel tradicionalni 
28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm! 
Najdaljši Denis Avdić Show bo v živo potekal 
iz Mestnega trga v Ljubljani, zbrana denarna 
sredstva pa bodo namenili družinam v stiski in 
jim poskusili pričarati čudovito praznično pra-
vljico. Pomagamo lahko že sedaj s sporočilom 
POMAGAM5 na 1919. 

90 LET MARTINE 
HOČEVAR

N
a martinovo soboto smo obiskali Mar-
tino Hočevar iz Vrha pri Šentjerneju, 
ki je praznovala 90 let. Slavja smo se 
udeležili predsednik DU Šentjernej 
Marjan Bratkovič s svojimi člani in 

predstavnica Rdečega križa Kristina Zagorc. 
Obiska se je zelo veselila, mi pa tudi. Prišli so 
tudi vsi otroci in njen še edini živeči brat, tako 
da je bilo res domače in lepo.
Rodila se je na Polhovici, kjer je preživela svo-
jo mladost, nato pa se je poročila. Kot pravi 
sama, »ni nič zbirala, je kar z Vrha vzela.« V 
zakonu se jima je rodilo pet otrok, štirje fantje 

    SILVA STRAJNAR

in eno dekle. Bili so težki časi, saj so bili v mali 
hiški še moževi starši, tako da je bila stiska kar 
velika. Zelo mlada je ostala tudi brez moža in 
tako je morala vse breme prevzeti nase. Kljub 
vsemu je ostala nasmejana, z veliko volje do 
življenja. Sedaj živi skupaj s sinom Martinom 

in se imata prav lepo. Gospa Martina še vedno 
vsa dela opravlja sama, vsak dan kuha in skrbi 
za dom. Tudi za nas je še sama spekla zelo dob-
ro potico in štrukeljce. Želimo ji, da ji zdravje še 
naprej služi in da bo vedno tako nasmejana in 
dobre volje. 

I Z  D E L A  D R U Š T E V

JESENSKE AKTIVNOSTI PLANINSKEGA 
DRUŠTVA ŠENTJERNEJ

PODGRAD IN MEHOVO
Z OKOLICO – PAVLETOV 
POHOD – 9. 10. 2022
Tokrat smo se na izredni Pavletov pohod, na 
pobudo razširjene družine Turkovih, podali v 
njegov rojstni kraj, Podgrad. 
Z avtomobili smo se odpeljali do Podgrada pri 
Novem mestu. Tam nas je čakal topel sprejem 
družine Turk. Povedali so nam zanimivosti iz 
obdobja Pavletovega življenja, ko je še živel v 
tistih krajih. Okrepčani in navdušeni smo se 
najprej podali na bližnji Mehovski hrib, kjer 

  VINKO ŽUPAN

    MARJAN HOSTA & VINKO ŽUPAN
ležijo razvaline gradu Mehovo. Hrib ima zna-
čilno koničasto obliko. Tisti z boljšo kondicijo 
so se podali po bolj strmi poti, katere del je za-
varovan z jeklenico, ostali pa smo se odpravili 
po bolj položni poti. Na vrhu  smo imeli krajši 
postanek, kjer so nas seznanili z zanimivimi 
podatki o zgodovini gradu. Njegovi začetki se-
gajo v 12. stoletje. Z vrha je čudovita razgledna 
točka na Novo mesto z okolico.
Od gradu smo se spustili po severni stani skozi 
gozd do kapele v Vinji vasi in pot nadaljevali 
čez naselje Konec, kjer nas je domačin pre-
senetil z okrepčilom. Naslednji postanek smo 
imeli pri brunarici Pavletove hčerke Bernarde, 
nad vasjo Pristava. Med pogostitvijo smo sli-

šali marsikatero prigodo o Pavletu in njegovih 
načrtih. Nato smo se spustili do vasi Pristava 
in naprej v smeri Koroške vasi. Čakalo nas je 
še malo vzpona po gozdu pod Mehovim in že 
je zadišalo po žaru, saj smo se bližali zadnji po-
staji, ki je bila pri Pavletovem nečaku Slavcu. V 
prijetnem ambientu vikenda so nas pričakale 
obložene mize z domačimi dobrotami. Ob pri-
jetnem druženju in ubranim petjem je čas hit-
ro minil. Po skupinskem fotografiranju smo se  
poslovili in si zaželeli ponovnih snidenj.
V imenu PD Šentjernej se iz srca zahvaljujemo 
vsem Turkovim in ostalim vaščanom Podgra-
da, za odlično izpeljano turo, gostoljubje in 
prijaznost.
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KOSTANJEV PIKNIK
S POHODOM
V nedeljo, 23. 10. 2022, smo se zbrali pri igrišču 
v Cerovem Logu. Po uvodnih besedah smo se 
podali na pot. Ta nas je vodila čez Uštras, od 
koder smo se povzpeli na Koželjevko, do Ra-
tajevega boga. Tu smo se oddahnili in po goz-
dni vlaki nadaljevali pot v smeri Tolstega vrha. 
Med potjo smo se povzpeli tudi na hribček, 
kjer so ostanki ruševin cerkvice sv. Danijela. 
Med počitkom je stekel pogovor o domnevnih 
dogodkih in obredih, ki naj bi se nekoč odvi-
jali tu. Po skupinski fotografiji smo se spustili 
v Šlipce, prečkali cesto in se med vinogradi 
povzpeli do cerkve sv. Roka na Tolstem Vrhu. 
Imeli smo krajši postanek za malico pri Rokovi 
kleti, ki je pod okriljem Mokropoljskega kluba 
mučenikov. Lepo nas je presenetil njihov član 
»Kopač«, ki nas je postregel z rujno kapljico. 
Presenečenje je sledilo tudi pri zidanici Anice 
Kos, kjer nas je poleg dobrot čakal čudovit 
pogled na šentjernejsko raven. Dobro razpo-
loženi smo se spustili proti Vrhovemu, Oreho-

vici in za Matajclovim mlinom prečkali potok 
Pendirjevko. Čez Tičnico smo se spustili do 
Ivanjega Dola (Vajndola), kjer je sledil zaklju-
ček pohoda.
Pod kozolcem smo si privoščili odlično obaro 
iz kuhinje Stančin. Sledila je peka kostanja, ob 
katerem smo si privoščili kozarček mošta in 
tako zaključili kostanjev piknik.
V imenu planincev PD Šentjernej se lepo zah-
valjujemo Mokropoljskemu klubu mučenikov, 
predvsem članu »Kopaču«, Anici Kos za gosto-
ljubje pri njeni zidanici ter Alešu in Brigiti Stan-
čin, ki sta poskrbela za odlično pogostitev.

VOLNIK IN PLISKINA POT 
NA KRASU
Dobro jutranje razpoloženje pohodnikov na 
zbirnem mestu pred KC Šentjernej je napo-
vedovalo čudovit nedeljski dan, ki se je pisal 
30. 10. 2022. Na Kras smo se odpeljali z dvema 
kombijema in osebnim avtomobilom. Volnik 
(Monte Lenaro) je 546 m visok hrib, ki leži na 
meji z Italijo, nad kraško vasico Pliskovica. Do 

izhodišča smo se od Pliskovice še par kilome-
trov peljali po gozdni cesti in nato parkirali 
jeklene konjičke. 
Označena pot do vrha je potekala po značil-
nem kraškem svetu, malo kameja, trave in 
nizko rastoči hrast. Kot bi mignil smo bili na 
vrhu, kjer stoji razgledni stolp in kjer nas je 
pričakal prečudovit razgled vse od Tržaškega 
zaliva in do Julijskih Alp. Po krajšem okrepčilu 
in fotografiranju smo se po isti poti spustili v 
dolino do izhodišča. Odpeljali smo se v Plisko-
vico do Turistične kmetije Petelin-Durcik, kjer 
smo imeli dogovorjeno pogostitev. Gospodar 
g. Franko Durcik nas je ob lepem sprejemu 
nagovoril in opisal njihovo kmetijo, ki temelji 
predvsem na pridelavi vina. V lepem ambientu 
terase pred hišo smo imeli degustacijo vin in 
okušali domače dobrote, kot so pršut, bržola 
in sir. Poleg najbolj prepoznavnega vina teran, 
smo poizkusili še belo sorto vitovska grganja 
in mcabTe (mešanico merlota, cabarneta in te-
rana). Za popestritev že tako odličnega vzduš-
ja je poskrbel Marjan s frajtonarico, ki nas je 
dodatno spodbudil, da smo zapeli nekaj do-
mačih. Kar težko smo se odločili za nadaljeva-
nje pohoda po načrtu, čakala na je še Pliskina 
pot. V središču vasi se začenja zanimiva krožna 
pot, ki jo označuje v kamen vklesana ovčka, 
simbol te kraške vasi. Dvourna pot nas je vodi-
la med kamnitimi zidovi, ki so se vili po tipični 
kraški pokrajini, polni rdeče obarvanega ruja. 
Pot smo zaključili pri že prej omenjeni kme-
tiji Petelin-Durcik. Med tem časom je gospa 
pripravila in nas presenetila s sveže pečenimi 
in zelo okusnimi žepki. Ob ponovnih zvokih 
frajtonarice smo se morali počasi posloviti od 
gostoljubnih domačinov in se zadovoljni od-
peljali proti domu.
V imenu pohodnikov PD Šentjernej se zahva-
ljujemo g. Andražu Rumpretu in podjetju Iskra 
Pio za izposojo kombija ter g. Marjanu Škodi, 
ki je prevzel vlogo šoferja. 
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GORJANSKI SPEV NA POHODU ZA
TA VESELI DAN KULTURE

3. decembra, ob 222-letnici rojstva 
našega velikega pesnika Franceta 
Prešerna, smo člani KUD Vokalne 
skupine Gorjanski spev prišli do 
ideje, da bi povezali društva, ki de-

lujemo na področju kulture v občini Šentjer-
nej ter njeni bližnji okolici na malo drugačen 
način. Po skupni odločitvi smo se odločili, da 
naredimo pohod, ki bo potekal v sproščenem 
in spontanem vzdušju. Našemu povabilu so se 
odzvali člani MePZ AJDA, MePZ Vlaste Tavčar, 
Šentjernejski oktet, KUD Šentjernejski rogisti 
ter Koledniki z Rake.
Vsi udeleženci smo se kljub slabi vremenski 
napovedi zbrali pri gasilskem domu v Orehovi-
ci, kjer so nas z dvema pesmima uvodno poz-
dravili člani KUD Šentjernejski rogisti ter tako 

  CIRIL MIKLIČ

    CIRIL MIKLIČ & TANJA JAKŠE GAZVODA
ustvarili svečani uvod. V našem imenu je Ciril 
Miklič, ki je bil tudi vodja pohoda, pozdravil 
vse udeležence ter nam podal prve napotke in 
predstavil potek same trase. Po zapeti uvodni 
pesmi, ki smo jo zapeli člani VS Gorjanski spev, 
smo se nato podali preko vasi Hrastje, mimo 
dvorca Vrhovo po obvozni cesti do Cerovega 
Loga, kjer smo naredili krajši okrepčilni po-
stanek, sledil pa je tudi pevski nastop fantov 
iz skupine Koledniki z Rake. Ker pa smo bili 
večinoma udeleženci pohoda pevci, smo se 
jim kmalu pridružili tudi ostali ter se nato v ta-
kem vzdušju podali po poti naprej do dvorca 
Prežek. Ob prihodu do dvorca so nas pričakali 
preostali člani MePZ Vlaste Tavčar, ki se nam 
zaradi različnih razlogov niso mogli pridruži-
ti na začetku. Tu nam je nato Ciril predstavil 
krajši opis samega dvorca ter njegove okoli-
ce. Zvedeli smo, da je v času svojega življenja 
sem, na obisk svojemu dobremu prijatelju ter 

takratnemu lastniku dvorca Andreju Smoletu, 
pogosto prihajal France Prešeren, kjer so se 
družili še z ostalimi takratnimi umetniki. Za 
kulturni del programa pred dvorcem Prežek 
pa so poskrbeli člani MePZ Vlaste Tavčar, ki so 
nam pod vodstvom nove zborovodkinje Sonje 
Krmc ubrano zapeli dve pesmi. Ker pa smo bili 
na tem mestu vsi udeleženci pohoda, tudi tis-
ti, ki so prispeli samo zaradi nastopa, skupaj, 
smo naredili skupno fotografijo ter z velikim 
ponosom ubrano zapeli slovensko himno 
Zdravljico. Pot nas je nato vodila na najvišjo 
točko pohoda vinsko gorico Kiro, kjer sta nas 
z narezkom, čajem in rujno kapljico pričakala 
ter pogostila Boris in Marija Kovačič. Da pa je 
bila pogostitev popolna, pa so poskrbele tudi 
članice Društva kmetic Šentjernej, ki so za vse 
nas spekle orehove rogljičke ter slano pecivo. 
Ker smo imeli vsi že zelo ogreta grla, smo na 
željo gostitelja Borisa zapeli še v njegovi vinski 
kleti. Najprej samostojno člani VS Gorjanski 
spev, nato pa še skupno z ostalimi udeleženci 
vse do odhoda, ko smo se gostiteljema vsi srč-
no zahvalili za vse, kar sta prispevala. Pot nas 
je nato vodila preko Mihovega, Gor. Vrhpolja, 
kjer smo se ustavili še pri Simončičevih, ter 
nato nadaljevali preko Ivanjega dola (Vajn-
dola) do Gor. Stare vasi in nazaj do izhodišča 
pri gasilskem domu v Orehovici, kjer pa nas je 
čakal tudi odlični golaž, ki ga je za nas skuhala 
domačinka Mojca, ter za popolno vzdušje še 
cviček vinogradništva Matko in belo vino Vin-
ske kleti Krško iz njihove znamke TURN – PRE-
ŠERNO. 
Kot je potekal celotni čas pohoda, se je vse 
skupaj podaljšalo še v pozno popoldne, ko 
smo se vsi udeleženci skupaj dogovorili, da bo 
od letos naprej postala prva sobota v mesecu 
decembru tradicionalna za naše skupno dru-
ženje in uvod v najbolj prazničen mesec. 
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AKTIVNOSTI V TD VRHPOLJE
JESENSKA DELAVNICA – 
GORJANCI
23. oktobra smo TD Vrhpolje pripravili tradicio-
nalno jesensko delavnico, v kateri smo združili 
prijetno s koristnim in je povezala vse genera-
cije.
Tema letošnje delavnice so bili Gorjanci. S tem 
namenom smo medse povabili g. dr. Boruta 
Križa.
Borut Križ, kustos, arheolog Dolenjskega mu-
zeja, prejemnik več nagrad, med drugim tudi 
letošnji dobitnik županovega priznanja, za-
služen za arheološko razstavo Gorjanci med 
Rimom in Bizancem, nam je približal zgodovi-
no naših Gorjancev. Najdbe kažejo na pestro 
življenje na pobočju Gorjancev v času med 3. 
in 9. stoletjem. Nad vasjo Mihovo je tedaj nas-
talo kar 5 utrjenih višinskih naselij, kamor so 
se pred plenilskimi barbari zatekli romanizira-
ni prebivalci Šentjernejskega polja. Na druže-
nju se je našel tudi kotiček za najmlajše, kjer 
so s pomočjo animatorjev iz gozdnih plodov 
ustvarjali gozdne živali.  
Poleg predavanja smo uživali v raznovrstni 
hrani, ki nam jo je pripravil naš mojster ku-
hinje Aleš Pavlič. Tudi v njej smo okusili plo-
dove Gorjanc – gobice, za najmlajše pa smo 
pripravili čudovite palačinke z dobro domačo 
marmelado in lešnikovim namazom. Kot se za 
jesensko druženje spodobi, ni manjkal pečen 
kostanj in dober mošt.
Od pripravljenih jedi nas je najbolj očarala 
obara z gobicami, le najdišča gobic nam g. Križ 
ni pokazal, zato smo se dogovorili, da gremo 
naslednjič kar na teren.

NA BLEGOŠ
V Turističnem društvu Vrhpolje smo izkoristili 
lepo jesensko vreme za druženja v naravi.
V nedeljo, 30. 10. 2022, smo se podali na drugi 
najvišji vrh Škofjeloškega hribovja, na Blegoš 
(1562 m). V zgodnji jutranji uri smo se odpeljali 
iz Vrhpolja v Žiri, od koder smo se po dobri ka-
vici podali proti vrhu. Na poti smo se pridružili 
tamkajšnjima domačinoma, ki sta nam kazala 
pot – no, vsaj prvo četrtino, ko sta ugotovila, 
da ne hodimo po pravi poti. Potem smo skupaj 
iskali stezice zametane pod barvnim jesenskim 
listjem in se srečno povzpeli na vrh. J
Na poti smo videli bunkerje Rupnikove linije 
zgrajene pred drugo svetovno vojno. Tudi lju-
bitelji gob so bili navdušeni nad terenom, saj 
smo ob poti nabrali veliko jurčkov, ki so bili 
naravnost velikanski. Spremljalo nas je vroče 
sonce in veselo razpoloženje celotne skupine, 
ki je doseglo vrhunec na travnatem vrhu, ko se 
je pred nami odprl čudovit pogled na Alpe in 
na našega velikana – Triglav. Čudovito. Sledil je 

    TD VRHPOLJE spust do koče, od koder je mamljivo dišalo po 
ocvrtih flancatih, še bolj pa nam je ob vročem 
vremenu prijala hladna osvežitev. Dobre volje 
smo se spustili v dolino – tokrat po markirani 
poti. Spoznali smo, da je Blegoš res tako čudo-
vit, kot ga je opisal Ivan Tavčar v svojem delu 
Cvetje v jeseni. 
V letošnjem letu smo bili v društvu pohodno 
zelo aktivni, v veselem decembru pa že čaka-
mo na pohod z lučkami po bližnjih, domačih 
gričih. Se vidimo!

PRESENEČENJE ZA
NOVOPRISELJENE V 
VRHPOLJU
Ker se zavedamo, da je za razvoj kraja po-
membno, da družine ostanejo ali pa se na 
novo priselijo v našo vas in da vsaka obnova ali 

novo postavljena hiša daje vasi novo življenje 
in veselje, smo tudi letos izrekli dobrodošlico 
vsem novo priseljenim v vasi. Obdarili smo jih 
s trajnico japonsko vrbo in jih z opisom naših 
aktivnosti povabili k sodelovanju in soustvar-
janju programa Turističnega društva Vrhpolje. 
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ADVENTNI ČAS
V VRHPOLJU
V Vrhpolju že leta skupaj praznujemo božič, 
letos pa smo skupaj pričeli s pripravami in pri-
čakovanjem že z adventom. Da so se na prvo 
adventno nedeljo prižgale svečke na naših 
venčkih, smo pripravili adventno delavnico, 
na kateri smo izdelovali adventne venčke, ki 
simbolizirajo večnost, novo življenje in upanje. 
Skupaj smo izmenjali naša znanja in bili nav-
dušeni nad našimi izdelki. Venčke smo v večer-
nih urah pri sv. maši v Vrhpolju tudi blagoslovi-
li. Naj nam prinesejo mir, ljubezen in upanje. 

POHOD 
GASILSKIH 
VETERANOV

K
omisija za veterane GZ Šentjernej 
je organizirala pohod gasilskih ve-
teranov na Vinji Vrh. Ob 9. uri smo 
se dobili v Dragi pod avtocesto, po 
krajšem postanku smo čez Belo 

Cerkev odšli proti Vinjem Vrhu. Ustavili smo 
se pri zidanici g. Bunška ter se pri njemu v 
prijetnem vzdušju dobro okrepčali, nato 
smo z nekaj minutnimi postajami pri zida-
nicah odšli nazaj v Drago. Po zboru smo se 

    ANTON JAKŠE

odpeljali v gasilski dom PGD Maharovec ter 
pohod zaključili z dobro malico. Pohod je 
bil kar zahteven, vendar prijeten. Z dobrim 
vzdušjem in ob lepem vremenu smo ga z 
lahkoto premagali. 

G asilci v GZ Šentjernej smo zelo dejavni,  
zavedamo pa se tudi svojih nalog in dolž-
nosti. Z veseljem priskočimo na pomoč 

  JOŽE GRUBAR, poveljnik GZ Šentjernej

    EMIL TURK
ob nezgodah, požarih in podobno. Tudi izo-
braževanja in tekmovanja so sestavni del naše 
strokovne usposobljenosti za posredovanje na 
intervencijah. V mesecu oktobru smo za bolj-
še delo gasilca pripravili kar nekaj vaj. Gasilci 
iz PGD Gorenje Vrhpolje so se 15. oktobra 2022 

MESEC POŽARNE VARNOSTI udeležili regijske vaje v Šentrupertu v tovarni 
Plasta, v kateri je prišlo do požara v proizvo-
dni hali in do poškodbe delavca, ki mu je bila 
nudena pomoč pri iznosu na varno mesto za 
zdravstveno oskrbo. V petek, 21. oktobra 2022, 
pa smo na podružnični šoli v Orehovici izvedli 
vajo evakuacija. Predpostavka vaje je bila, da v 
šolski kuhinji uhaja plin, kar je možnost poža-
ra, eksplozije ali zadušitve. Delavka je obvesti-
la šolsko osebje in poklicala za pomoč na 112. 

Takoj se je začela evakuacija učencev na zbirno 
mesto. Po nekaj minutah so na mesto dogodka 
prispeli gasilci iz Orehovice, nato še iz Cerove-
ga Loga, Stare vasi-Loka in Mokrega Polja. Po 
hitrem ogledu se je začela akcija za vstop v not-
ranjost šole, sledili so zaprtje plinske pipe, pre-
gled prostorov in prezračevanje. Gasilci pa so 
še pripravili podporo z vodo ob morebitnem 
izbruhu ognja. Po uri reševanja smo ugotovili, 
da je stanje normalno, učenci so se lahko vrnili 
v učilnice in nadaljevali s poukom. Bil je koris-
ten in poučen dogodek za učence, šolsko ose-
bje in tudi gasilce. 
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18. 10. 2022 – turnir v balinanju 
Mali Slatnik za ženske. So-
delovale so: Marianna Pelko, 
Tončka Pavlič, Kristina Za-
gorc in zasedle so 5. mesto.

Moška ekipa DU Šentjernej je bila 10. 11. 2022 
povabljena v Sevnico, tam je v okviru njihove-
ga občinskega praznika potekalo tekmovanje 
v pikadu. Nastopili smo Marko Borsan, Jože 
Župan, Milan Jakše in Frančič Slavko in osvojili 
1. mesto, posamezno pa je Milan Jakše osvojil 
2. mesto. Tam smo zapeli tudi našo pikadersko 
pesem in navezali veliko prijateljstev.
9. 11. 2022 je bilo v Škocjanu tekmovanje v 
pikadu za posameznike. Poleg tekmovalcev in 
tekmovalk iz DU Otočec in Škocjan se je tek-
movanja udeležilo tudi sedem moških in osem 
žensk iz DU Šentjernej. V prijetnem druženju je 
na tekmi v ženski konkurenci Zvonka Žnidaršič 
osvojila 3. mesto. Pri moških pa je prvo mesto 
osvojil Slavko Frančič, na 3. mesto pa se je uvr-
stil Nace Župan.
26. 11. 2022 – šentjernejski petankarji smo 
pred časom postali prepoznavni, ne samo po 
dobri volji in zagnanosti, temveč tudi po enotni 
opremi. Za to je poskrbel naš sponzor Stekland 
steklarstvo, Andrej Prah s. p. s Sel pri Šentjer-
neju.
Andrej ni samo zagnan športnik, je tudi odličen 
zasebnik, ki se že od leta 2009 ukvarja s steklar-
stvom in steklarskimi izdelki. Izdeluje steklena 
drsna vrata, pregradne stene, ogledala, tuš ka-
bine po meri, kuhinjska stekla, notranja vrata 
in še mnogo drugih izdelkov iz stekla.
Andrej je našo zagnanost prepoznal preko ob-
jav na FB in nam ponudil svoje sodelovanje.
Njegov moto je ta, da je potrebno vrniti skup-
nosti, kjer živiš. S tem dokazuje, da je človek z 
izrednim čutom za soljudi.
Ob zaključku sezone smo se tako danes vsi 

  SLAVKO FRANČIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

člani in članice srečali z njim v prostorih DU 
Šentjernej in poskrbeli tudi za nekaj fotogra-
fij v spomin. Šentjernejski petelini se Andreju 

iskreno zahvaljujemo za sponzorstvo in ob-
ljubljamo, da bomo tudi v prihodnje ostali 
»ekipa, da te skipa«. 

V torek, 15. 11. 2022, smo se zbrali v zelo 
lepem številu, sedli na avtobus in se 
odpeljali na Studenec, v nam dob-
ro znano domačo Gostilno Janc. Bili 
smo trdno odločeni, da se bomo imeli 

lepo. Tam se nam je pridružilo še nekaj naših 
članov. Najprej so nas sprejeli z aperitivom, 
praznično omizje pa je že čakalo, da se pose-
demo, v košaricah pa je dehtel domači kruh. 
Takoj za tem paše topla ocvirkova potica. Sle-
dilo je primerno kosilo za ta čas, seveda juha, 
še posebno lepi pa so bili krožniki z glavno 

jedjo. Tudi sladica ni manjkala, vse je bilo več 
kot odlično. Zabaval nas je ansambel Ocvirk, ki 
je skrbel za ples in dobro voljo. Priča smo bili 
pri krstu vina in ga tudi okušali. Na koncu se 
je prilegla vroča domača kisla juha. Bilo je res 
lepo. Za letos hvala vsem, drugo leto pa zopet 
nasvidenje. 

    DU ŠENTJERNEJ

Športni dogodki DU Šentjernej od 18. 10. do 26. 11. 2022 

MARTINOVANJE DU ŠENTJERNEJ

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

in pride čas, ko si edino zdravja zaželimo.

Ob božično-novoletnih praznikih želimo vsem članicam in članom Društva upokojencev 
Šentjernej, ter njihovim družinam, veliko radosti in veselja, v novem letu 2023 pa obilico 

zdravja, sreče in dobrega sodelovanja.
DU Šentjernej 
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V ŠENTJERNEJU 7. DRŽAVNO 
OCENJEVANJE POTIC IN RAZSTAVA POTIC

Č
lanice Društvo kmetic Šentjernej smo 
bile gostiteljice najbolj sladkega in 
dišečega dogodka v občini – 7. ocenje-
vanja in razstave potic, ki je potekala 
med 25. in 27. 11. 2022. S to priredi-

tvijo želimo opozarjati na pomen ohranjanja 
slovenske in lokalne pokrajinske dediščine, 
spretnosti in znanja naših babic ter spodbujati 
k razvijanju in dopolnjevanju z novimi okusi, 
znanji in izkušnjami. Prejeli smo 70 potic zelo 
zanimivih okusov in oblik, saj je bila ena potica 
v obliki petelina, vse bolj pa se uporablja tra-
dicionalen glinen potičnik za okroglo potico. 
Potice smo razvrstili med slane potice, potice 
iz drugih žit, orehove in ostale sladke potice 
(makove, rožičeve, pehtranove, z rozinami, ko-
kosove …). Vesela sem, da so se na naše vabilo 
odzvali tudi v Vrtcu Čebelica Šentjernej ter kar 
v dveh skupinah spekli in prinesli potici na oce-
njevanje in razstavo. Ocenjevalna komisija je 

  DANIJELA PAVLIČ

    CIRIL MIKLIČ & TATJANA RAČIČ
ocenjevala okus, zunanji videz, videz sredice in 
vonj potice ter podelila 2 zahvali, 5 bronastih, 
36 srebrnih in 27 zlatih priznanj. Štiri potice so 
dosegle vse možne točke – 38 točk in ponosna 
sem, da sta med njimi tudi dve naši članici – 
Tanja Luzar za pehtranovo potico in Jožica 
Vodopivec za potico s štirimi nadevi, ki je po-
žela veliko zanimanje, tako komisije kot tudi 
medijev. Skupaj je na ocenjevanju in razstavi s 
peko potic sodelovalo 32 članic. Priznanja smo 
podelili na slavnostni prireditvi, kjer smo si iz-
menjali tople besede in se nasmejali do solz. 
Iskrena hvala vsem članicam za vse opravljene 
prostovoljne ure, ostalim soorganizatorjem, 
sponzorjem in donatorjem, da nam je uspelo 
pripraviti tako lepo razstavo in prireditev. Poti-
ca je res kraljica!
V duhu praznovanja 30-letnice Društva kme-
tic Šentjernej, ki jo je društvo obeležilo lani, 
smo se spomnile tudi na devetnajst članic, ki 
so zveste društvu že vsa leta od ustanovitve. 
Društvo je začelo svojo pot ob osamosvojitvi 
Slovenije v letu 1991, ko je izstopilo iz aktiva 

kmečkih žena Kmetijske zadruge Krka. Prva 
predsednica je bila gospa Jožica Kastelic, ki je 
skupaj z drugimi navdušenkami orala ledino v 
šentjernejski dolini in zastavila odlične temelje 
za delovanje društva. Kmetica, ki je postavila 
standarde peke in je zgled dela v društvu. Čla-
nice so si dale sešiti tudi svojo društveno nošo. 
V tem času je bil zelo aktiven pevski zbor čla-
nic, ki so tudi s petjem popestril mnoge priredi-
tve. Gospa Mihaela Blatnik je prevzela vodenje 
društva v letu 2009. Na njeno željo in pobudo je 
društvo pričelo z razstavami in ocenjevanjem 
potic. Že v času njenega predsedovanja so se 
kmetice začele še bolj povezovati in sodelovati 
na ocenjevanjih različnih pekovskih izdelkov, 
pri telovadbi, na plesnih vajah, izletih in silve-
strovanjih. Društvo je postalo prepoznano kot 
ustvarjalnica odličnih štrukljev in kifeljcev, ki 
so postali tradicionalni del šentjernejskih pri-
reditev. Poleg obeh predsednic, so med usta-
novnimi članicami še naslednje: Rezka Franko, 
Rezka Frančič, Milena Golob, Minka Hosta, 
Slavka Judež, Jožica Kovačič, Justina Prhne, 
Jožica Premru, Milena Premru, Anica Radovan, 
Slavka Radovan, Jožica Rebselj, Vera Slovenec, 
Rezi Turk, Marija Verbič, Pepca Zagorc in Silva 
Zupančič. Vseh devetnajst in njihove sočlanice, 
ki so nekatere žal že pokojne, so zaslužne, da je 
društvo danes tako uspešno, raznoliko in pre-
poznano kot delovno društvo v domači občini 
in naokrog. Kajti hiša se gradi pri temeljih in 
te temelje so zastavile one! Hkrati pa vztrajati 
v nekem odnosu in ne odnehati ob prvi oviri, 
je znamenje odličnosti, tako članic kot tudi 
Društva kmetic Šentjernej. Želim si, da tudi še 
naprej tako z veseljem prenašale svoje znanje, 
modrosti, izkušnje na mlajše, ki s hvaležnostjo 
sledimo. Hvala vam, da skupaj ustvarjamo to 
lepo in zanimivo društveno zgodbo! ČESTITA-
MO VSEM IN VSAKI POSEBEJ! 
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Naša pot
SPOMINSKA PUBLIKACIJA

OB 150-LETNICI OŠ ŠENTJERNEJ –
OBRAZI NAŠE ŠOLE IN KRAJA

“Š
entjernejsko polje je dom 
majhnemu kraju, z veliko 
dušo. To je naš Šentjernej, ki 
se danes širi na vse strani, 
prekipeva od gospodarske, 

kulturne in športne energije, hkrati pa je poln 
spominov, ki ljudi vežejo skupaj in jih bogati-
jo. Sredi kraja stoji naša slavljenka, to je šola 
s 150-letno tradicijo. Vedno polna življenja, 
mladostnega vrveža kljubuje zobu časa. 
Otroški smeh, solze, veselje, energija jo de-
lajo veliko in čarobno,” tako se glasi uvodni 
zapis v publikacijo, ki obeležuje obletnico 
šole.
Ko smo na šoli razmišljali, kaj podariti na-
šim učencem in tudi kraju, smo se odločili, 
da pustimo pečat v času. Pripravili smo po-
sebno izdajo Naše poti z naslovom Obrazi 
naše šole in kraja, s katero se bomo skupaj 
odpravili po poti spominov. Tako vas vabi-
mo, da se sprehodite skozi oživljene foto-
grafije kraja in šole.
Razigranim učencem v šolskih klopeh, ki si 
še izbirajo svojo nadaljnjo pot, pri tem pa 
so polni načrtov, iščejo svoje vzornike …, 

  KAJA CVELBAR smo želeli pokazati, da jih ne potrebujejo iska-
ti daleč, ampak da jih imajo tudi v domačem 
kraju.
V publikaciji smo tako k besedi povabili 50 po-
gumnih ljudi različnih starosti, ki so se šolali 
pri nas in sedaj pišejo svoje navdihujoče zgod-
be na različnih področjih (politika, gospodar-
stvo, literatura, glasba, umetnost, šport …). 
Vsak nosi svoj spomin na šolo, vsakega izmed 
njih se je dotaknila na različen način, a vsi se 
strinjajo, da jim je dala dobre temelje za gradi-
tev lastne zgodbe. Njihovi zapisi kažejo, kako 
pomembno je slediti svojim sanjam, pri delu 
uživati, hkrati pa se kdaj tudi ne ozirati na dru-
ge. Uspešen si takrat, ko si pogumen in dose-
žeš svoje cilje. Naša želja je, da se teh 50 zgodb 
še dopolni, saj vemo, da vsaka nit krepi našo 
mrežo izmenjave znanja in izkušenj. Skozi 
zgodbe bomo tako rasli in se obogatili.
Upamo, da se bo kakšen zapis res dotaknil tudi 
naših sedanjih učencev, da bodo videli, kaj vse 
zmoremo Šentjernejčani, prebivalci majhnega 
kraja, ki pa vse bolj kaže svojo širino.
Na šoli smo ponosni, da so naši učenci ino-
vativni, da se udeležujejo različnih natečajev, 
projektov in tekmovanj iz znanj in športa, na 
katerih dosegajo odlične rezultate. To je naj-

boljše zagotovilo, da naša šola ostaja vital-
na in srečna. V publikaciji predstavimo tudi 
našo FLL zgodbo, športno in kulturno.
Vabljeni, da torej v roke vzamete publikaci-
jo in se potopite v šentjernejske zgodbe ter 
stopite na našo pogumno pot. 
Cena publikacije je 25 evrov, naročite pa jo 
lahko v tajništvu šole (07 33 74 910) ter tako 
pomagate našemu šolskemu skladu.
Slavnostno obeležitev obletnice in izid pu-
blikacije so nam omogočili tudi naši zvesti 
prijatelji, ki jim izrekamo posebno zahvalo.
Občina Šentjernej, Trac, d. o. o., L-Tek Elek-
tronika, d. o. o., Krka, d. d., Gallus, d. o. o., 
Iskra Pio, d. o. o., Podgorje, d. o. o., Eltas, d. 
o. o., EKW – Kremen, d. o. o., Matisa, d. o. o., 
Mizarstvo Cvelbar, d. o. o., in Bekos, d. o. o., 
Čistilni servis Danica Metelko, s. p., EDMS, d. 
o. o., Kartuzija Pleterje, d. o. o., Kobra team, 
d. o. o., Krovstvo, tesarstvo in kleparstvo 
Tršinar, s. p., Kušljan, servis in prodaja 
Kärcher, d. o. o, Gradbeništvo, fasaderstvo 
in sanacije Uroš Bratkovič, s. p., Tom Bartol, 
s. p.
Naj se še nadaljnih 150 let pišejo hrabre in 
navdihujoče zgodbe na Osnovni šoli Šen-
tjernej. 

5352

Poslanstvo šentjernejske osnovne šole je tudi 
privzgajanje etičnih vrednot, kot so medsebojno 
spoštovanje, poštenost, odgovornost, empatija …, 

zato je učiteljski zbor oblikoval vizijo šole, 
ki se glasi:

Na Osnovni šoli Šentjernej 
z medsebojnim spoštovanjem

 in odgovornostjo stremimo k znanju 
ter dobremu počutju.

Spominska publikacija 
ob 150-letnici OŠ Šentjernej

www.os-sentjernej.si

Cena: 25 eur
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Obrazi naše šole in kraja
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NAŠE JUBILEJNO LETO
V začetku preteklega šolskega leta smo si za-
dali cilj, da na različnih področjih našega šol-
skega življenja naredimo nekaj drugače. Nizali 
smo ideje in poiskali dejavnosti, s katerimi bi 
popestrili in obogatili obletnico. V lanski sep-
tember smo zakorakali v športnem vzdušju 
in si zadali izziv, da vsak razred v poklon naši 
150-letnici preteče 150 krogov, kar so učenci 
z navdušenjem sprejeli. Oktobra smo bili kul-
turno razpoloženi ter tako pripravili spletno 
prireditev Stoji učilna zidana, v kateri smo pri-
kazali šolo v razponu časa od njenega nastan-
ka. V sklopu praznovanja se je prvič oglasil tudi 
naš šolski radio na petelinovi frekvenci. Mesec 
december nas je nato odel v prijateljske bar-
ve; učitelji smo dobili skrite prijatelje, z učenci 
smo izvajali tematske dneve, leto pa zaključili z 
nastopi in novoletnimi željami. Z januarsko do-
brodelno akcijo smo našim najmlajšim za po-
pestritev odmorov podarili igrače, februarja pa 
se posvetili tradicionalnemu tednu kulture ter 
v sodelovanju z občino pripravili prireditev Naj 
kriči srce, na kateri smo podelili priznanja in 
nagrade slavček našim mladim ustvarjalcem 
na področju kulture in umetnosti. Spomladi 
smo poskrbeli za ozelenitev naših učilnic in 
drugih prostorov z lončnicami ter drevesom, ki 

  LUCIJA KUNTARIČ & MAJA REGINA

    TANJA JAKŠE GAZVODA 

V 
zadnjem koledarskem mesecu smo zaokrožili prav posebno leto, v katerem smo obeležili 290 let šolstva v ob-
čini in 150 let naše Osnovne šole Šentjernej. V jubilejno leto smo vstopili oktobra 2021 s spletno prireditvijo 
Stoji učilna zidana, moči pa združili tako učitelji in drugi zaposleni kot tudi učenci in njihovi starši ter v zad-
njem letu pripravili celo paleto raznovrstnih aktivnosti in dogodkov. Obletnico smo zaključili s slavnostno 
akademijo z naslovom Zgodba, ki je potekala 8. decembra 2022 v Kulturnem centru Primoža Trubarja.
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rastejo okoli šole, nadeli imena. Poskrbeli smo 
tudi za nestrpno pričakovan dogodek, in sicer 
smo tako na podružnični kot tudi matični šoli 
organizirali Noč knjige in prespali kar v naših 
učilnicah. V začetku novega šolskega leta je na 
šoli nastala še nova učiteljska gledališka skupi-
na, ki je v mesecu oktobru uprizorila Zvezdico 
Zaspanko in z njo razveselila učence, še pose-
bej prvošolčke, ki so se s svečano prisego prid-
ružili naši pisani mavrici. V ozadju dogodkov pa 
je počasi začela nastajati idejna zasnova nove 
šolske publikacije. Ti pred zaključno proslavo, 
tj. slavnostno akademijo, smo pripravili tudi 
dan odprtih vrat in na različne delavnice pova-
bili učence in njihove starše. Leto je minilo tudi 
v znamenju energetske prenove naše šole.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
ZGODBA
Vrhunec praznovanja smo zaključili s slav-
nostno akademijo v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja. Po uvodnih nagovorih smo bili priča 
pestremu odrskemu dogajanju. Skozi zgodbo 
o Petru Panu so se nizale podobe pleterskih 
menihov, gorjanskih vil in velikanov, kasaških 
konj in nepogrešljivega šentjernejskega pete-
lina. V iskanju rdeče niti je scenaristka in reži-
serka akademije Lucija Kuntarič našla navdih v 
bogati snovni in nesnovni dediščini šentjernej-
ske doline, v raznolikosti kulturnih dejavnosti 
na šoli in v predanih ljudeh – naših sedanjih in 
nekdanjih učencih ter učiteljih. 

Celotno podobo prireditve so pomagali obli-
kovati glasbeniki Jernej Šuštaršič, Jernej Zo-
ran, Miro Tomšič, Matic Franko ter glasbena 
zasedba Petelin (David Hočevar), pevca Nina 
Šalamon in Albin Jordan, dekliška vokalna 
skupina nekdanjih učenk, Šentjernejski oktet, 
plesna skupina Harlekin (Dušanka Požgaj), 
artista na hoduljah, mladinska gledališka 
skupina DiLeo, učiteljska gledališka skupina, 
mladinski in otroški pevski zbor OŠ Šentjer-
nej, otroška folklorna skupina Šentlora ter 
voditeljica prireditve Neža Cerinšek. Prizorišče 
kulturnega centra je bilo tako ob skupinskem 
poklonu skoraj premajhno za vse nastopajoče. 

Slavnostni dogodek je bil praznik razposajene 
mladosti in srčnega optimizma, kot nalašč za 
začetek pravljičnega decembra in zaključek 
častitljive obletnice naše šole ter celotne šen-
tjernejske doline. Želimo si, da bi se pozitivne 
stvari iz jubilejnega leta nadaljevale, hkrati pa 
se uresničile še vse tiste ideje, za katere nam 
je v množici dogodkov zmanjkalo časa. Da pa 
se je zgodilo tako veliko lepega, je bil potreben 
doprinos vsakega od nas, ki smo pri tej zgodbi 
sodelovali. Zatorej hvala vsem in vsakemu po-
sebej, ki je prispeval svoj delček v mozaik naše 
150-letnice.

Osnovna šola Šentjernej, vse najboljše! In še 
na mnoga leta, desetletja, stoletja … 
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Tržnica srednjih šol na Osnovni šoli Šentjernej

V okviru karierne orientacije smo na 
Osnovni šoli Šentjernej po dvoletnem 
zatišju zaradi covida-19 letos ponovno 
organizirali Tržnico srednjih šol. Pote-
kala je v četrtek, 1. 12. 2022, popoldan 

med pogovornimi urami v šolski jedilnici. Na-
njo so bili povabljeni učenci in starši osmega 
ter devetega razreda, seveda pa so se ob stojni-
cah ustavljali tudi ostali učenci in njihovi starši. 
Na letošnji tržnici so se predstavili Kmetijska 
šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja 
šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Šol-
ski center Novo mesto z vsemi svojimi srednje-
šolskimi programi, Gimnazija Novo mesto, 
Ekonomska šola Novo mesto, Škofijska klasič-
na gimnazija Ljubljana, Srednja šola za obliko-
vanje in fotografijo Ljubljana, Srednja vzgoji-
teljska šola in umetniška gimnazija Ljubljana, 
Gimnazija Želimlje, Biotehniški izobraževalni 
center Ljubljana z vsemi svojimi srednješol-
skimi programi, Šolski center Krško-Sevnica, 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdra-
vstvo Ljubljana ter Šolski center Rogaška Sla-
tina. Vsak srednješolski program je imel prip-
ravljeno stojnico, na kateri so obiskovalcem 
prikazali svoje izdelke in ponujali promocijske 
materiale. Profesorji in dijaki srednjih šol so 
bili obiskovalcem na voljo tudi za vprašanja. 
NAŠI UČENCI SO PO OBISKU TRŽNICE POVE-
DALI: 
Všeč mi je bilo, ker se je predstavilo več šol 
naenkrat. Lahko sem vprašala, kar me je zani-
malo. Izvedela sem nekaj stvari, ki mi pred tem 
niso bile jasne. / Zoja Jurečič, 9. b

Najbolj me je pritegnila farmacevtska šola. 
Veliko so povedali o programih in možnostih 
šolanja po končani srednji šoli. / Nina Cvelbar, 
9. a

    KATARINA ŠEPETAVC / Izjave zbrale  
                   učenke šolskega novinarstva

Najboljšo predstavitev je imela kozmetična 
šola. Odprlo se je še več idej tudi za vpis na 
druge šole. / Julija Rangus, 9. a

Na tržnici poklicev mi je bilo všeč, saj sem 
spoznal veliko šol. Sem pa vseeno še zmeden 
glede odločitve za srednjo šolo, mogoče še bolj 
kot pred obiskom tržnice. / Luka Barbič, 8. b

Najbolj mi je bila zanimiva šola iz Krškega, saj 
so imeli s seboj veliko naprav, ki so me pri-
tegnile. Zdaj mi je bolj jasno, da bom šel na 
tehnično šolo. / Matija Hodnik, 8. b

Najbolj mi je bilo všeč, da sem izvedela, kako 
se imajo na šolah. Po tržnici se bom lažje od-
ločila, na katero srednjo šolo se bom vpisala. 
/ Vita Kirar, 8. a

Všeč mi je bilo, kako so se srednje šole 
predstavile, in da smo dobili veliko zloženk. 
Tržnica mi je bila v pomoč, saj sem se zdaj bolj 
osredotočila na farmacevtsko šolo. / Nika Ko-
mljanec, 8. c

Na tržnici sem spoznal veliko srednji šol, ven-
dar pa sem bil že prej odločen, da bom šel na 
klasično ali splošno gimnazijo. / Vid Beguš, 
8. a

Všeč mi je bila srednja lesarska in gradbena 
šola. Tam imajo najboljši program. / Lovro Ko-
želj, 9. a

Pritegnil me je program avtokaroserist. Ta 
poklic me zelo zanima in tudi dela je veliko. / 
Primož Grubič, 9. b 
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GOZDNA 
UČILNICA

S
kozi koprenasto oblačnost so se že 
kazali prvi sončni žarki, ki so nas v 
svežem jenskem jutru prijetno greli 
na poti proti učilnici zunaj šole. 
Šolske klopi in šolski zvonec smo za-

menjali kar za učilnico v gozdu. Na robu Bre-
zoviškega gozda smo prav vsi učenci prvih 
razredov poiskali svoj kotiček, ki je za eno 
dopoldne postal naša učilnica. Skupaj z uči-

    MARTINA DOLAR & KATJA GAŠPERIČ

teljicami in učiteljem smo iskali skriti zaklad 
in spoznavali drevesne vrste, kajti pod hitri-
mi koraki nam je ves čas šelestela preproga 
iz listja. Natančni opazovalci so odkrili delo 
gozdarjev, ki so označili drevje za posek, in ko 
smo za trenutek razigrani vrvež otroškega ve-
selja, objetega v zavetrju visokih krošenj, us-
peli utišati, smo prisluhnili še ubranemu petju 
ptic, ki jih je sonce prav tako zvabilo v nov dan. 
Da čas v naravi res prehitro mine, smo ugoto-
vili, ko so nas sredi zamišljenega načrtovanja, 
sestavljanja in oblikovanja najboljšega izdelka 
iz naravnih materialov po svoji zamisli, pred-
ramile učiteljice s stavkom: »Učenci gremo.«
Verjamemo, da se bomo v učilnico, ki ponuja 
toliko prostora za raziskovanje, igro in ustvar-
janje, še vrnili, morda takrat uspemo biti čisto 

tiho in srečati še kakšnega prebivalca, ki se 
je tokrat zaradi nenapovedanega obiska raje 
potuhnil v skriti kotiček, kamor otroški koraki 
niso pridrobencljali. 

V katerem letnem času je gozd najlepši? 
»Jeseni.« / Gal, Leon
Zakaj?
»Ker so v njem jurčki in ostale gobe.« / Aleksej
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu od naravo-
slovnega dne na temo gozd?
»Lov na zaklad.« / Višnja
»Ko smo iskali liste.« / Gal
»Ko smo iskali liste in palice.« / Tilen
»Ko smo nabirali listje.« / Eva
»Želodi, ki sem jih našla.« / Julija
»Gobe.« / Nika. 

Dan slovenske hrane in 
Tradicionalni slovenski zajtrk

O
b dnevu slovenske hrane, 18. novem-
bra 2022, smo v šentjernejskem vrtcu 
in osnovni šoli izvedli že dvanajsti Tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Letošnji 
slogan je bil »Zajtrk z mlekom – super 

dan!«
Glavni cilj razglasitve dneva slovenske hrane 
je podpora slovenskim pridelovalcem in pre-
delovalcem hrane ter spodbujanje samooskr-
be s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. 
V projekt Tradicionalni slovenski zajtrk so 
vključeni slovenski vrtci, osnovne šole in 
druge institucije oz. javni zavodi. Če je zajtrk 
sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in ja-
bolk, ki so bila pridelana oziroma predelana v 
Sloveniji, so javni zavodi upravičeni do pavšal-
nega nadomestila, letos 0,73 EUR za vsakega 
otroka oziroma učenca.
Zaščitna znaka Ekološki in Izbrana kakovost 
– Slovenija omogočata takojšnje prepozna-
vanje živil s posebnimi lastnostmi. Izbrana 

    MOJCA KODELIČ, organizatorica 
                    prehrane OŠ Šentjernej in
                   Vrtca Čebelica Šentjernej

kakovost zagotavlja slovensko pridelavo in 
predelavo. Za zajtrk otrok v šentjernejskem 
vrtcu in šoli so domači kruh spekli v Pekarni 
Pepe iz bližnjega Škocjana, ekološko maslo je 
bilo narejeno iz slovenskega nehomogenizira-
nega mleka v mlekarni Krepko, za šolo so od 
tam pripeljali tudi ekološko mleko, za vrtec 
pa iz lokalne mlekarne turistične kmetije Pr 
Martinovh – Krhin iz Gorenjega Gradišča. Vrtec 
je ves med nabavil pri Čebelarskem društvu 
Šentjernej, šola pa ga je morala dokupiti še pri 
Čebelarstvu Pislak Bali. Jabolka so bila s kme-
tije Karlovček z Vrha pri Šentjerneju.
Tradicionalni slovenski zajtrk nas opominja, 
da je hrana, pridelana in pripravljena na naših 
kmetijah in v živilskih podjetjih, prehransko 
varna, bolj kakovostna, sveža in okusnejša 
od hrane, ki ima za seboj na stotine ali celo 
na tisoče kilometrov. Sporočilo o pomenu lo-
kalnega je bilo letos predano več kot 270.000 
otrokom in mladostnikom.
Pobudnica Tradicionalnega slovenskega zaj-
trka je bila leta 2011 Čebelarska zveza Slo-
venije. Tega leta se je projekt v obliki, kot ga 
poznamo danes, tudi prvič izvedel. Na ta dan 



Šentjernejsko glasilo   |   december 2022

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

že leta prej otroke šentjernejskega vrtca obiš-
čejo čebelarji Čebelarskega društva Šentjer-
nej in jim predstavijo, kako s čebelo priti do 
slastnega medu. Letos pa so bili obiska čebe-

larjev deležni tudi učenci 1. razreda osnovne 
šole na matični šoli in na podružnici, za kar 
se društvu iskreno zahvaljujemo z željo, da 
učence naslednje leto spet obiščejo. Ob krat-

kem druženju pri zajtrku smo se predstavniki 
vrtca in šole tudi dogovorili, da bomo v pri-
hodnje več sodelovali z lokalnim čebelarskim 
društvom. 

OBISK 
ČEBELARJA

N
a podružnični šoli v Orehovici nas je 
tretji teden v novembru obiskal če-
belar Sandi. To je bilo 18. 11. 2022, ko 
smo obeleževali dan slovenske hrane 
in jedli tradicionalni slovenski zajtrk. 

Čebelarja smo bili veseli. Povedal nam je nekaj 
o oskrbi čebel in pridelavi medu. Ob posluša-

  ŠPELA LONGAR, 5. d

    MOJCA KRUH 

nju nas je o vsem podučil in nam pokazal pri-
pomočke. Nato smo dočakali in dobili medeni 
zajtrk. Za zajtrk smo dobili med, kruh, maslo, 
mleko in jabolko. Vse sestavine so bile domače 
z okoliških kmetij. S temi zdravimi sestavinami 
nas spodbujajo k zdravi in domači hrani, po-
leg tega pa tako dokazujemo, da znamo ceniti 
domačo pridelavo in predelavo. Dajemo tudi 
spodbudo kmetom, na katere smo lahko po-
nosni, saj so sestavine boljše kakovosti, sveže 
in okusnejše, kot tiste, pripeljane iz tujih držav.                                                                                                                                        
Bilo nam je v veselje poslušati vse o čebelah 
in domače pridelani hrani ter seveda pojesti 
tradicionalen medeni zajtrk, poln vitaminov 
in mineralov, ki nam pomagajo pri imunskem 
sitemu in zdravem načinu življenja. Želim si še 
veliko takih obiskov.  

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

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 2022

V
sak tretji petek v mesecu novembru 
v vseh slovenskih vrtcih, osnovnih 
šolah, zavodih za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladine prirejamo 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Skupaj 

z njim smo 18. 11. 2022 praznovali tudi dan slo-
venske hrane.
Dan slovenske hrane je dan, ko naj bi se spom-
nili in premislili o našem načinu prehranjeva-
nja, o tem, kašno hrano izbiramo ali pripravlja-
mo ter kaj jemo. Projekt Tradicionalni slovenski 
zajtrk naj bi nas spomnil, da je hrana, ki so jo 
pridelali in pripravili ljudje na naših kmetijah, 
v kmetijskih in živilskih podjetjih ter zadrugah, 
bolj sveža in okusnejša. Tudi otrokom razloži-

mo, da je takšna hrana kakovostnejša od hra-
ne, ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na 
stotine ali celo na tisoče kilometrov. 
Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz 
kruha, masla, medu, mleka in jabolk ali dru-
gega svežega ali suhega sadja brez dodanega 
sladkorja, pri čemer so vse sestavine pridelane 
in predelane v Sloveniji.
Pri Kozličkih smo se že nekaj dni pripravljali na 
ta dan. Pogovarjali smo se o čebelah, čebelar-
jenju, zdravi hrani, o čebeljih pridelkih in njiho-
vih koristih za človeka. Prebirali smo pravljice, 
ogledovali slikanice, se igrali različne didak-
tične igre, čebele poskušali narisati … V petek 
zjutraj smo skupaj s skupino Sovice pričakali 
čebelarje iz društva čebelarjev Šentjernej in g. 
župana s spremstvom. Zapeli in zaigrali smo 

jim v pozdrav, potem pa z velikim zanimanjem 
poslušali gospo čebelarko, ki nam je predstavi-
la zelo zanimiva dejstva o čebelah in čebelarje-
nju ter nam pokazala satje iz voska, propolis, 
cvetni prah, zanimive slike iz življenja v panju. 
Nekateri otroci so dobili tudi priložnost po-
meriti čebelarsko opremo. Ob slovesu smo g. 
županu s spremstvom in ge. čebelarki podarili 
naši risbi čebel, oni pa so nas presenetili z me-
denjaki in voščeno svečko, ki nam je razsvetlje-
vala in odišavila igralnico med počitkom.
Hvala Čebelarskemu društvu Šentjernej za ču-
dovito predstavitev in obogatitev dneva naših 
otrok. Hvala tudi Občini Šentjernej in vodstvu 
vrtca za organizacijo tega dne ter našim pri-
jateljem – Sovicam za skupno prepevanje ter 
prijetno druženje.  

    NEJA ANTONČIČ & VESNA ŽUPEVC
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Tradicionalni 
slovenski zajtrk
pri Slončkih

V petek, 18. novembra 2022, je v našem 
vrtcu potekal Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Otrokom smo postregli tradici-
onalna živila, poleg mleka še maslo, 
domači med in jabolka. Projekt spod-

buja, da po lokalnih živilih posežemo tekom 
celega leta in jih kupujemo na najbližji kmetiji 
ali zadrugi. Z letošnjim sloganom »Zajtrk z mle-
kom – super dan!«, poudarjamo tudi pomen 
kakovostnega mleka.
V skupini Slončki so otroci skozi cel teden 
ustvarjali na temo čebelic (izdelava panja, če-
belic). Naučili so se tudi nekaj znanih pesmi, hi-
mno Vrtca Čebelica Šentjernej – Mi smo čebele 
in pesem ansambla Lojzeta Slaka – Čebelar. 

    URŠKA BRATUŠA

DAN V NARAVI

»N
ekdo danes sedi v senci, ker 
je nekdo, nekoč, posadil dre-
vo.« (Warren Buffett)
Skupina Rdeče žoge veliko 
časa preživimo na pros-

tem. Vsakodnevni sprehodi nam ponujajo 
raziskovanje in odkrivanje raznolikosti ter 
lepote narave. Opazujemo barve, ki nam jih 
ponuja narava, vremenske pojave, posluša-
mo petje ptic, šumenje potoka, šelestenje 
listov … Najraje pa se v senci dreves igramo 
z naravnimi materiali. Ti v nas zbujajo željo 
po eksperimentiranju in ustvarjanju, hkrati 
pa spodbujajo našo radovednost.
V času evropskega tedna mobilnosti (16. 
9.–22. 9. 2022) smo otroke in starše spod-
bujali in seznanjali z okolju prijaznejšimi 
načini mobilnosti. Odločili smo se, da bi 
preživeli en dan v naravi in otroci so bili nad 
idejo navdušeni. V sredo smo se po zajtrku 
odpravili iz vrtca. Hodili smo ob glavni cesti, 
opazovali promet, prometne znake in pozd-
ravljali mimoidoče. Pot nas je vodila do 
manj prometnih poti. Prepevali smo in se 
veliko pogovarjali. Prispeli smo do Volčkove 
vasi, kjer smo premagali prvi vzpon in med 
zasluženim počitkom pojedli pest rozin, po-
pili malo vode in navdušeni nadaljevali pot. 
Na pašniku smo srečali krave, teličke in osle. 

    SLAVICA SMOLIČ & TINA VRTAČIČ

Dvignili smo se skozi vinske gorice, opazovali 
prečudovito pokrajino, poslušali melodije klo-
potcev in petje ptic. Ko smo prispeli do Malega 
Bana, smo že opazili prvega jelena in le nekaj 
korakov stran smo prišli do doma deklice, kjer 
so nas prijazno sprejeli in nam pripravili malico 
za jelene. Komaj smo čakali, da jih nahranimo 
in vidimo od blizu. Zahvalili smo se družini za 
to priložnost in se skozi gozd odpravili do Drče, 
od koder smo se spustili proti Pleterjem. Ot-
roci so bili navdušeni nad drevesi, petjem ptic 
in mirom, ki nam ga ponuja narava. Spustili 
smo se do pleterskega obzidja in se pogovar-

jali o ljudeh, ki živijo in delajo v samostanu. 
V vodnjaku smo si v hladni vodi umili roke 
in se odpravili proti cilju pohoda. Prispeli 
smo na parkirišče, kjer smo v senci dreves 
pojedli kosilo. Starši so nam prijazno poma-
gali in nam dostavili omizje. Po kosilu, ki je 
bilo posebno doživetje, so otroci počivali v 
senci dreves, se igrali s kamenčki, vejicami, 
plezali, tekali in risali doživetja v Planinske 
dnevnike. Starše smo pričakali utrujeni, pa 
vendar polni vtisov. 
»To je bil najlepši dan v vrtcu,« je rekel deček 
mamici od odhodu domov. 



16. NOVEMBER – SVETOVNI DAN STRPNOSTI

V skupini Žabe smo ga obeležili z zgod-
bico in razstavo likovnih del na temo 
strpnost. Temi smo posvetili cel me-
sec časa in tudi v prihodnje se bomo 
trudili spodbujati strpnost med odno-

si. Priključili smo se tudi projektu Izobraževal-
nega centra Eksena v človekoljubnem nepri-
dobitnem projektu z naslovom MEDNARODNI 
DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRI-
JATELJSTVO 2022/2023, s temo projekta LEPA 
BESEDA LEPO MESTO NAJDE.
Namen projekta je ozaveščanje otrok o različ-

nih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strp-
nosti, medsebojnega spoštovanja, prijatelj-
stva in sodelovanja.
Z otroki smo ugotovili, da je strpnost po-
membna za odnose, da lahko sodelujemo, se 
igramo, ustvarjamo, se imamo radi … Izvedli 
smo več dejavnosti in skozi igro spoznava-
li bistvo, pomen in namen teme. Naključno 
smo žrebali prijatelje in jim tako namenili lepe 
besede. Nekaj primerov: »RADA TE IMAM.«; 
»BI SE IGRAL Z MANO?«; »BI Z MANO GLEDAL 
KNJIGICO?«; »POVABIM TE K MENI NA KMETI-
JO.«; »BI Z MANO SKUPAJ RISAL?«; »TI SI MOJ 
NAJBOLJŠI PRIJATELJ.«; «BI ŠLI SKUPAJ V ŽI-

VALSKI VRT?«; »TVOJ PRIJATELJ BI BIL RAD.«; 
»ZA VEDNO BOŠ BIL MOJ PRIJATELJ.«; »RADA 
TE IMAM.«; »RAD TE IMAM, BI SE IGRALA Z 
MANO?«; »A SE BOŠ Z MANO IGRAL?«; »OBJEL 
BI TE.«; »BI PRIŠEL NA MOJ ROJSTNI DAN?«; 
»VŠEČ MI JE TVOJA MAJICA.«; »BI ŠLA POLETI 
SKUPAJ NA SLADOLED?«; »PRIDI K MENI NA 
OBISK.«; »BODI VEDNO MOJ PRIJATELJ.«; »BI 
SE IGRAL Z MANO NA IGRIŠČU?«; »BI BIL ZME-
RAJ MOJ PRIJATELJ?«; »BODI VESEL.«; »VABIM 
TE NA ROJSTNI DAN.«
Likovno smo poustvarili občutke. Skupinsko 
pa smo z zapisi in ilustracijami ustvarili zgodbi-
co z naslovom Lepa beseda lep srček najde.  

    SONJA KRALJ & ANDREJA PERŠE

JESEN PRI PIKAPOLONICAH

T
udi letošnjo jesen nas je narava ob-
darila s svojimi plodovi, ki smo jih 
izkoristili pri načrtovanju dejavno-
sti. Otroci so se z naravnimi plodovi 
in materialom igrali in ustvarjali, jih 

opazovali s pomočjo svetlobne kocke ter z 
njimi pridobivali gibalne izkušnje. Hkrati so 
jesenske plodove razvrščali po velikosti, barvi 
ter istočasno utrjevali velikostne odnose (maj-
hen, velik, večji, največji).
Ker je mesec oktober tudi mesec požarne var-
nosti, smo del načrtovanih dejavnosti nameni-

li razgovoru o delu reševalnih služb, si ogledali 
gasilni dom v Orehovici in se preizkusili v gaše-
nju z gasilsko cevjo.
Tudi brez izrezljanih in pobarvanih buč ni šlo. 
S prižigom le-teh smo otrokom predstavili sta-
rodavni keltski običaj svetlobe in luči. 

    DAMJANA NESTOROVIĆ

Šentjernejsko glasilo   |   december 2022

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



Šentjernejsko glasilo   |   december 2022

35   |   B E S E D A  O B Č A N O V

ODPRTJE MARJANOVEGA IGRIŠČA NA SELAH 

S
ela so ena od manjših vasi v občini 
Šentjernej. V vasi ima svoj dom dob-
rih 100 prebivalcev. Kakšne pol leta 
pred izbruhom epidemije koronaviru-
sa so se na začetku vasi zbrali sosedje 

in začeli modrovati, da bi potrebovali igrišče, 
saj se je vas močno pomladila in otroci potre-
bujejo prostor za gibanje.
Marjan Pirkovič je takrat ponudil svoj travnik 
za nogometno igrišče. Dobra volja, skupno so-
delovanje in konkretno delo so hitro pokazali 
prve spremembe in obrise novega prostora.
Potem se je zgodil drugi epidemični val, ki je 
zahteval tudi življenje Marjana Pirkoviča. So-
seska je bila v šoku. To je torej koronavirus? 
Zastoj pri gradnji igrišča, ki je sledil šoku, je bil 
logičen. Vsak na svoj način smo se spraševali, 
kako preko strahu, skozi omejitve stikov in kaj 
je pravzaprav smisel življenja??? 
Karantenski način življenja nas je opomnil, 
kako dragoceno je, da živimo na podeželju, 
kjer poznamo drug drugega, kjer smo lahko v 
naravi in ob upoštevanju omejitev - med seboj 
spregovorimo. Pripravljenost na sodelovanje 
pri delu za igrišče se je še povečala, čeprav je 
koronavirus temeljito mešal 'štrene'. 
Pirkovičevi domači so podprli, naj se igrišče 
dela naprej. Organizacijo del in povezovanje 
je v veliki meri prevzel Marjan Hosta. Začelo se 
je planiranje, pobiranje kamenja, kultiviranje 
nerodovitne navožene zemlje, setev trave in 
vztrajno zalivanje ob lanski hudi suši. Za vse 
je bilo potrebno usklajeno sodelovanje in do-
govarjanje. In moški del ekipe se je oblikoval v 
dobro usklajen tim. Sami so izdelali gole, pos-
tavili drogove za zaščitno mrežo, da je igrišče 
ob cesti varno. Ob delih smo združili delovno 
praktičnost in prijetno medsebojno druženje. 
Večino sredstev smo zbrali vaščani sami, dela 
pa so podprli tudi sponzorji v materialu, op-
remi in svojem delu: Iskra PIO d. o. o., Občina 
Šentjernej, Silvo Vodopivec s. p. – Šmarje, Ro-
bert Golob s. p. – Vrbovce, Rok Gorenc s. p. – 
Raka, Tine Golob – Sela, Marko Luštek s. p. – 
Ledeča vas, LERO d. o. o. – Šmarje, Matisa d. o. 
o. – Šentjernej in drugi posamezniki …
15. 10. 2022 smo imeli za našo vas velik pra-
znik – otvoritev Marjanovega igrišča. Zazve-
nela je prijateljska pesem Šentjernejskega 
okteta, ki je z ubrano pesmijo pletel rdečo nit 
prireditve. Z vzpodbudno besedo je Marjan 
Hosta predstavil potek del in vse sodelujoče 
pri nastajanju igrišča. Sledila je naklonjena 
beseda sponzorjev in županov pozdrav, vmes 
pa se je sprehajal naš velik šentjernejski pete-
lin.
Za vse je bilo ganljivo razkritje table z napisom – 
Marjanovo igrišče in simbolom nogometne 

    JANA HOSTA

žoge. Lojze Hosta je predstavil zasnovo te spo-
minske table, ki jo je narisal akademski slikar 
Lojze Čemažar. Dva različno dolga droga se-
gajoča proti nebu, ponazarjata roki segajoči v 
višave, v duhovni svet. V središču je narisana 
nogometna žoga, ki naj igrivo povezuje v dina-
mično sodelovanje in vabi vse v gibanje. 
Enako ganljiva je bila zahvala Teje Pirkovič za 
vztrajanje pri izgradnji igrišča, ker je bila taka 
Marjanova želja. Sledil je blagoslov igrišča, 
ki ga je s človeško toplo besedo, izvedel naš 
župnik Anton Trpin. Poudaril je, da se ob tem 
odprtju spomnimo Marjana Pirkoviča, ki ga 
zaradi karantene nismo mogli pospremiti ob 
pogrebu. S poklonom v srcu in tihim zaupa-
njem – vero, da je duhovno z nami.
Namesto striženja traku ob otvoritvi, so otro-
ci iz sredine igrišča vodili več žog proti golu in 

zabili gole. Otrok in mladih je dovolj, da bodo 
lahko še mnogokrat brcali žogo in se učili so-
delovanja in vztrajanja.
Sledila je pogostitev in vaške tekme v nogo-
metu. Presenetljivo je bilo kar nekaj vaških 
ekip – otroška, mladinska in odrasla. 
Karantenski časi so izzveneli (upajmo), a tudi 
prihodnji časi niso ravno obetavni. Prej nego-
tovi in s pridihom tesnobnosti. Ne moremo 
spremeniti in vplivati na velike odločitve. V 
našem realnem času in prostoru pa lahko pri-
našamo košček povezanosti, naklonjenosti in 
varnosti drug z drugim. Z notranjo pripravlje-
nostjo, da sodelujemo in se podpiramo.
Odprtje Marjanovega igrišča se mi zdi kot mali 
košček zdrave pozitivnosti v mikro prostoru, 
z veliko željo naj se ta dobri 'virus' – človeške 
zdrave povezanosti širi. 

Blagoslovna molitev

Najlepše napolnjen gol

Tabla z napisom Nogometni turnir
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SLOVENSKI OKTET V ŠENTJERNEJU

L
etos praznuje Slovenski oktet, pevska 
zasedba, ki je ponesla slovensko pesem 
na visoki nivo, 70- letnico delovanja. To 
je bil nov mejnik slovenske pevske kul-
ture sploh. Posebno pomembno pa je, 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
da je oktet s svojim kulturnim poslanstvom 
doprinesel k nastanku posameznih pevskih 
osmercev po celi Sloveniji, kar pomeni nepre-
cenljivo vrednost za ohranjanje in nastajanje 
nove slovenske pevske kulture. Tako je na teh 
spodbudah leta 1962 nastal Šentjernejski ok-
tet, ki v svojem neprekinjenem delovanju tudi 
letos praznuje visoki jubilej.

Vsa ta širitev pevske kulture pa je dobila še en 
pomemben mejnik v širjenju slovenske pesmi, 
to je Srečanje oktetov v Šentjerneju, ki je na 
pobudo člana Slovenskega okteta Toneta Koz-
levčarja zaživelo v letu 1972. 
Na srečanjih oktetov v Šentjerneju se je v po-
sameznih letih zbralo preko 90 oktetov, največ 
nastopajočih je bilo leta 1981 – kar 50 oktetov. 
Nastopili so tudi okteti iz zamejstva iz Koro-
ške, pa tudi zdomski oktet iz Švice. Padla je 
tudi ideja, da bi ta srečanja vsako leto prestav-
ljali v drugi kraj prizorišča. Vendar so to Šen-
tjernejčani zavrnili, rekoč: »V Šentjerneju konji 
slavni šli v galop so njega dni. Danes so okteti 
»glavni«, vse poslušat jih hiti, pa nekdo idejo 
najde, da bi zbrali se drugod, predlog ta naj 
mirno zajde, tu Šentjernej je »gospod.« 
Čeprav je bil pobudnik srečanja oktetov v Šen-
tjerneju član Slovenskega okteta, ta oktet na 
srečanju, kjer bi lahko njihovi pesmi prisluhnili 
tudi pod košatimi lipami prireditvenega pros-
tora, simbola slovenskega naroda, ni nikoli 
sodeloval.
Zdaj bom pa posegel nekoliko v zgodovino, v 
obdobje leta 1957. Takrat je Slovenski oktet 
v tisti prvi legendarni sestavi nastopil konec 
julija 1957 v Šentjerneju. Spomnim se, da so 
prišli iz dopoldanskega koncerta v Mokrono-

Podpis članov Slovenskega okteta v spominski knjigi Pleterje.

Slovenski oktet na Trgu revolucije v Ljubljani leta 1952, zadaj poslopje Slovenske filharmonije.
Od leve: Dermota, Lipušček, Kogoj, Grošelj, Kozlevčar, R. Petrovčič, Šulc, T. Petrovčič.

Podpis opernih pevcev ob obisku Kartuzije Pleterje.



BOGKOV KOT

»S
redi prostora vsakdanjih skrbi, 
sredi žilavega življenja ljudi, 
sklonjenih k zemlji, da tudi sre-
di naših grehov, čebelnjak mi-
lost – božji kot nad mizo.

Čez vso hišo razteza križani Bog roke, kakor da 
bi hotel z njimi povezati hišne stene, kakor da bi 
želel v svojem objemu združiti naše maloverne 
duše, vso naše početje, vse, kar napolnjuje in 
dopolnjuje naše življenje. Vse posvečuje, naše 
delo in zemljo, polja in življenje ohranjujoče stu-
dence.
Oljčna vejica z blagoslovom zadnje cvetne ne-
delje je zataknjena za ramena križa ‒ varuje nas 
pred hudo uro in odganja bolezen od hiše. 
Na prtičku pod križem kljujeta bela golobčka 
klas in grozd ali pa napis: Bog blagoslovi našo 
hišo. 
Gledam in čutim, kako me prevzema dobra mi-
lost.«
(Emilijan Cevc: Preproste stvari, Bogkov kot).

Ko sem prebral tole misel, pri tem duhovno bo-
gatem človeku, sem se spomnil na svoj dom. 
Misli so mi pohitele daleč nazaj, prav v ta skriv-
nosten kot (bogkov kot). Na lesenem podstav-
ku (trikotni) je stal križ – staro razpelo. Ob njem 
sta stala dva angelčka in Marijin kip. Vse to je 
bil »družinski oltar« nad veliko javorjevo mizo, 
kamor se je družina zbirala k obedovanju. Še 
danes je tako, le da je miza nova, bolj moder-
na, ostal pa je »bogkov kot«. Kadar stopim v to 
svojo rojstno hišo in zagledam to znamenje v 
hišnem kotu mi je prijetno pri srcu. In si rečem: 
»To je moj dom, tukaj sem bil rojen, tukaj sem 
prejel vso dediščino, ki me spremlja v življenju.«
V tem bogkovem kotu smo pripravljali tudi 
jaslice. Tudi leta 1954, ko nam je pogorel ves 
dom. In to v mesecu decembru, na Miklavžev 
večer. Sneg je že pobelil naravo in ni bilo mo-
goče nabrati mahu. Toda jaslice morajo biti. Iz 
bogkovega kota smo postavili na mizo križ in 

na poličko nadevali mrvo (mehka otava) ter 
na to postavili papirnato štalico in prav tako 
papirnate ovčke in pastirje. Lučk sploh ni bilo. 
Skromna smrečica je stala pot jaslicami, brez 
okraskov. Da bi vsaj malo »dišalo« po belini, 
smo potresli drevesce z belo moko. Mamin prt, 
ki je krasil bogkov kot in jaslice, je razodeval 
božično skrivnost: »Slava Bogu na višavah.« 
Tako so jaslice v bogkovem kotu sporočale, da 
se je približal praznik – Jezusovo rojstvo, božič. 
Bilo je skromno, težko, le toplina krušne peči, 
molitev in prazničnost svetega večera so nam 
približali prazničnost v življenje. 
Bogkov kot ima svojo moč in pomen. Star pre-
govor pravi: »Pozdravljen bod, ko v hišo stopiš, 
in Bog s teboj ko spet odideš.« To je bilo krščan-
sko sporočilo bogkovega kota. Moderni domo-
vi in hiše ostajajo brez verskih znamenj, brez 
molitev in pa tudi brez blagoslova. Lepi urejeni 

    ANTON TRPIN

domovi, krasne hiše, ki že bolj spominjajo na 
vile, so nekaj lepega in razodevajo velik mate-
rialni napredek. In če se za temi stenami skriva 
skrivnost lepe ljubezni, če prevladuje družin-
ska sreča, če se otroci počutijo doma, potem je 
to »košček raja na zemlji«. 
Kakorkoli, vsak dom, vsaka družina, če že nima 
znamenja križa na steni ali v bogkovem kotu, 
ga nosi na sebi. In prav božični prazniki pri-
hajajo k nam z rojstvom Jezusa Kristusa zato, 
da bi vsak človek začutil njegovo ljubezen, da 
bi bil srečen vsak človek, da bi osmislil svoje 
življenje, da bi v luči Križanega lažje prenašal 
svojo življenjsko zgodbo. 
Zato so božični prazniki tako lepi, ker so bo-
žanski, ker Bog stopa med nas. So topli, ker 
je božja ljubezen izlita v naša srca. So polni 
nežnosti in miline, ker jih osrečuj Božji otrok. 
So skrivnostni, ker nikoli ne moremo do konca 
doumeti božje ljubezni. So veličastni, ker pre-
segajo našo majhnost. So božanski, ker preu-
stvarjajo novega človeka in novo stvarstvo.
Vsem želim blagoslovljen božič in leto gospo-
dovo 2023! 
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gu. Zvečer so imeli nastop še v Šentjerneju, v 
Lesjakovi dvorani. Prenočili so v Šentjerneju, 
pa ne skupaj kot celota, ampak so bili po ve-
čerji razdeljeni med tri šentjernejske gostilne – 
Recljevo, Majzljevo in Šebeletovo (zanimivo – 
med gostilne, ki jih danes ni več v Šentjer-
neju). Vse tri gostilne so premogle skromne 
prenočitvene možnosti. Vendar smo se jim  
Šentjernejčani oddolžili za ubrano izvajanje 
programa, kjer je prevladovala vsebina lepih 
domačih slovenskih pesmi, ki gredo posebno 
v uho domačemu preprostemu človeku. Zah-
valili smo se jim tako, da smo jim podarili lese-

no »banco«, ki je bila napolnjena z domačim 
vinom – cvičkom. Na banci je pisalo: »Kol'kor 
kapljic, tol'ko let, želijo Slovenskemu oktetu 
Šentjernejčani!« Darilo so izdelali mizarji iz 
podjetja Podgorje.
Naslednji dan so šli oktetovci na obisk in ogled 
samostana Pleterje, kjer so bili prijazno spre-
jeti pri priorju dr. Edgarju Leopoldu, pri pro-
kuratorju p. Janezu Drolcu in magistru p. Ciri-
lu Zveru. S svojimi podpisi v spominski knjigi 
samostana so to potrdili: Artur Šulc, Gašper 
Dermota, Božo Grošelj, Janez Lipušček, Marij 
Kogoj, Roman Petrovčič, Tone Kozlevčar, Tone 

Petrovčič in spremljevalec iz Šentjerneja Mar-
jan Močivnik.

PRIPIS: Tukaj moram napisati en popravek 
iz prejšnje številke Šentjernejskega glasila pri 
sestavku o opernih pevcih v Šentjerneju. Na-
mreč operni pevci iz Ljubljane so v Šentjerne-
ju nastopili v februarju 1957. leta, kar potrjuje 
tudi fotokopija podpisov v knjigi spominov 
v Kartuziji Pleterje. Prav je, da so posamezni 
dogodki pravoverno imenovani in datirani. 
Imena njih sem opisal v prejšnji številki Šen-
tjernejskega glasila. 



ČAROBNI ČAS

Adventni venček mizo krasi,
v farni cerkvi zvon zvoni. 
Dočakali smo december,

za mnoge mesec pomemben.
Prelepe smrekice in jelke,

na njih vidimo bleščeče izdelke.
To poseben je praznični čas,

ko ne moti nas niti mraz.
Lažje brezskrbno posedimo,

svoje misli podelimo
in se v družbi poveselimo.

Če pa zunaj bo snežilo,
bo pokrajino z belino prekrilo. 

Sneg naredil bo svoj čar,
to za nas nebesni bo dar.

Vsem duhovno bogate praznične dni,
naj ljubezen usmerja vaše poti.
Novo leto le dobrote naj deli,

miru in sreče pa želim za vse ljudi.

Sonja Simončič

PRAVI PRIJATELJ

Koliko prijateljev resnično imamo?
Koliko izmed njih resnično poznamo?

S tabo se smejijo, 

NOVO LETO

Naj bo veselo,
saj nič ne bo bolelo,

vsaj za božič, novo leto imejmo se lepo
in ne sekirajmo se, kako jutri bo.

Saj vemo, da krizni je čas,
a vse dojemamo počas'.

Ukrepali bomo vsak po svoje,
da rešili se krizne bomo nevolje.

a ti res dobro želijo?
Zaupaš jim svoje skrbi,

zaupaš kaj te veseli.
Pomembne trenutke z njimi deliš,

jim svoj dragoceni čas podariš.
Zaupanje pa se lahko izgubi

in prave naveze več ni.
Tvoje besede pomen izgubijo,

si pa izkušenj novih pridobijo.
Pravi prijatelj ne beži 

in se ne oddalji.
On ne obsoja,

ne skače od cveta na cvet,
pri njem vedno boš sprejet.

Takšen, kot si!
Brez olepšav in brez laži.

Sonja Simončič

SRCE

Srce je predal za spomine,
vanj spraviš vse, da ne mine,

lepe in slabe stvari,
presenečenja in neiskrenosti.

Ko pa zapreš veke,
in izpustiš vse obleke, 

takrat začne ljubezen živeti
in v popolnosti ne zna umreti.

Eva Hosta

Malo bomo šparali,

elektriko čim manj tratili

in se v mraku pomenili.

Pri mesu bomo škrti,

odrekli se kdaj hrani ocvrti.

Ko pritisnil bo mraz,

toplo se bomo oblekli,

le za k počitku se slekli 

in tople pižame oblekli.

V peč naložili bomo drva,

to zjutraj misel bo prva.

Počasi navadili se bomo varčno živeti

in tudi brez razkošja bomo znali potrpeti.

Vera Žabkar
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POSVETOVALNICO ZA UČENCE IN STARŠE
NOVO MESTO OBISKALA DOBRA VILA ELI

P
rihajajo dnevi, ko že malce nestrpno 
in z veliko radovednostjo pričakujemo 
obisk dobrih mož. Posvetovalnico za 
učence in starše pa je že pred decem-
brskimi dobrimi možmi obiskala dob-

ra vila Eli. Nadvse prijetno nas je presenetila s 
celo »čredo« slončkov, ki jih je podarila otro-
kom, ki obiskujejo Posvetovalnico za učence in 
starše Novo mesto. Slončki so nastali z dobrim 
namenom in pod spretnimi prsti gospe Eliza-
bete Kušljan Gegič. Eli, kot jo kličemo vsi, je 
prepoznala poslanstvo naše posvetovalnice in 
se je zato odločila, da nam podari čredico spre-
tno in lično sešitih slončkov, ki bodo lahko od-
igrali več velikih in pomembnih vlog. Prav vsi 
slončki so unikatni in v nečem posebni. Sešiti 
so z ljubeznijo, veliko mero pozornosti, truda, 
pozitivne energije in predvsem veliko dobre 
volje. Ker so bili ustvarjeni z ljubeznijo, skrivajo 
tudi slončki v sebi dobro srce, ki bo znalo čutiti 

skupaj z njihovimi novimi lastniki, otroki. Ima-
jo pa tudi velika ušesa, ki bodo otrokom znala 
prisluhniti takrat, ko bodo najbolj potrebovali 
nekoga, ki bi jih poslušal in seveda tudi slišal. 
Če pa bodo potrebovali otroci varnost in to-
plino, pa bodo slončka lahko stisnili k sebi. Ta 
pa jih bo »začutil« in jim pomagal pri lajšanju 
stiske. Spet drugič pa bodo lahko tudi otrokovi 
slončki »pomagalčki«, če in kadar bodo potre-
bovali pomoč pri opravljanju šolskih in doma-
čih obveznosti. Z vsemi temi nameni in lepimi 
željami jih je gospa Eli ustvarila za »naše« ot-
roke in nam jih podarila. Takih preprostih, a 
ljubečih slončkov ni moč poplačati, saj imajo 
neprecenljivo vrednost. Zato velika in iskrena 
hvala dobri vili Eli v imenu vseh zaposlenih v 
posvetovalnici in hvala tudi v imenu »naših« 
otrok, ki bodo postali njihovi novi lastniki.
Naj kar najbolje služijo svojemu namenu in naj 
čim uspešneje odigrajo svoje številne in različ-
ne dobre ter koristne vloge. Srečno dobri vili in 
srečno vsem. 

    MATEJA PETRIC



V decembru, ki je čas obdarovanja, 
hvaležnosti, radosti in pričakovanj, za 
del prazničnega vzdušja zagotovo po-
skrbijo darila, še posebej, če so lično 
zavita in skrbno izbrana z mislijo na 

obdarovanca.
Zato najprej nasvet, če želite resnično razvese-
liti osebo, ki jo obdarujete, jo bo najverjetneje 
najbolj razveselilo dejstvo, da ste se potrudili 
in s premislekom izbrali darilo, pa tudi, da ste 
si vzeli čas in unikatno zavili darilo. Darilne 
vrečke so sicer lepe in enostavne rešitve za hit-
ro zavijanje daril, a šumenje darilnega papirja, 

odvezovanje pentlje in prebiranje voščila ima 
še vedno poseben čar.

UJEMANJE MATERIALOV 
IN DODATKOV
Izberite torej papir, trakove, pentlje, škatle in 
dekoracijo, ki govorijo isto zgodbo in se med 
seboj ujemajo. Naj gre za naravne materiale 
ali bleščeče okraske. Prevladujejo naj zlata, 
zelena, rdeča in bež. 

NE PRETIRAVAJTE Z
RAZLIČNIMI TEHNIKAMI
Ne pretiravajte z različnimi barvami in tehni-
kami zgibanja papirja. Naj prevladuje minima-
lizem. Če je oblika darila zelo neharmonična, 

je lažje, če darilo položite v darilno škatlo, ki jo 
nato dekorirate. 

NALEPKE IN
LEPILNI TRAKOVI
Nalepke so lahko zelo uporabne, običajno so 
okrogle in jih uporabljamo zato, da zapremo 
paket in ga še dodatno polepšamo. Lepilni 
trak z vzorci ima podobno funkcijo in nado-
mešča običajni lepilni trak. 

BISTVO JE V DEKORACIJI
Nikar ne pozabite, da je darilo predvsem plod 
vaše domišljije. Dodajte vrvice, smrekove veji-
ce, storže, zvezdice, bunkice in ne pozabite na 
ročno izdelano voščilnico z lepimi željami. 

NAJ VAŠE DARILO LETOS PRIČARA RADOST 
IN TOPLINO! 

  TANJA BRATE

    PINTEREST
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PRAZNIČNI RECEPTIPRAZNIČNI RECEPTI
Božična sočna

čokoladna torta
SESTAVINE

Biskvit
• 200 g čokolade za 

kuhanje
• 200 g masla
• 8 jajc
• 150 g sladkorja
• 50 g mletih rožičkov
• naribana lupina 1 

pomaranče
• sok od 1 (srednje) 

pomaranče

Premaz
• 4 žlice marmelade ali 

džema (marelična ali 
višnjeva ali kakijeva ali 
pomarančna …)

• 2 žlici ruma

Čokoladna glazura
• 100 g čokolade za 

kuhanje
• 100 ml sladke smetane

PRIPRAVA
Čokolado in maslo stopimo. Jajca zmiksajmo s sladkorjem, tako da dobimo gosto maso. V maso ume-šamo stopljeno čokolado in maslo. Dodamo sok in lupino pomaranče in na koncu rožičke, ki jih s kuhalnico nežno vmešamo, da dobimo gladko maso. Maso vlijemo v pekač za torte (26 cm), ki ga pred tem obložimo s papirjem za peko. Torto pečemo 25 minut na temperaturi 170 °C. 

Marmelado zmešamo z rumom, segrejemo na nizki temperaturi in premažemo po ohlajeni torti (bi-skvitu). Čokolado s sladko smetano segrejemo na nizki temperaturi in s tako pripravljeno čokoladno glazuro premažemo torto. 

OKRASITEV TORTE
Torto lahko okrasimo z božičnimi okraski oz. piškoti in/ali srebrnimi perlicami. Lahko okrasimo tudi s sladko smetano in z rezinami poma-ranče in/ali po želji posujemo man-dlje ali lešnike. Naslednji predlog, ki čokoladni torti tudi zelo pristoji, je okrasitev z rafaelo kroglicami.

Priprava torte je zelo preprosta in ne zahteva veliko časa.

Recepta je preizkusila Andreja Topolovšek.
Fotografije so simbolične.

PRIPRAVA

V skodelici gladko razmešamo prašek za puding, 

sladkor in 10 žlic mleka. Preostalo mleko zavremo. 

Ko zavre, temperaturo znižamo na najnižjo, vanj 

med mešanjem z metlico vmešamo pudingovo 

zmes. Mešanico kuhamo 10 minut med pogostim 

mešanjem. Kuhan puding hladimo nekaj minut.

Maslo narežemo na kocke in jih stresemo v puding. 

Mešamo da se stopi, potem pa dodamo 200 g ko-

kosove moke. Zmešamo v gladko zmes, ki jo polo-

žimo v hladilnik za 30 minut. Da se dobro ohladi.

Preostalo kokosovo moko stresemo v krožnik. 

Iz ohlajene kokosove mase zajemamo tolikšno 

količino mase, da lahko oblikujemo posamezno 

kroglico. Vanjo potisnemo 1 mandelj (ali lešnik), 

potem pa kroglico povaljamo po kokosovi 

moki. Podobno pripravimo druge kroglice.

Nasvet: Mandlje lahko nadomestimo z lešniki. 

Kroglice so bolj okusne in cenejše od izvirnih in 

zelo preproste za pripravo. 
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Domače kokosove 

kroglice

SESTAVINE

• 250 g kokosove moke

• 10 žlic sladkorja

• 5 dl mleka

• 200 g masla

• 2 zavitka vanilijevega pudinga

Za nadev
• 100–150 g olupljenih mandljev



PRIPRAVA

V skodelici gladko razmešamo prašek za puding, 

sladkor in 10 žlic mleka. Preostalo mleko zavremo. 

Ko zavre, temperaturo znižamo na najnižjo, vanj 

med mešanjem z metlico vmešamo pudingovo 

zmes. Mešanico kuhamo 10 minut med pogostim 

mešanjem. Kuhan puding hladimo nekaj minut.

Maslo narežemo na kocke in jih stresemo v puding. 

Mešamo da se stopi, potem pa dodamo 200 g ko-

kosove moke. Zmešamo v gladko zmes, ki jo polo-

žimo v hladilnik za 30 minut. Da se dobro ohladi.

Preostalo kokosovo moko stresemo v krožnik. 

Iz ohlajene kokosove mase zajemamo tolikšno 

količino mase, da lahko oblikujemo posamezno 

kroglico. Vanjo potisnemo 1 mandelj (ali lešnik), 

potem pa kroglico povaljamo po kokosovi 

moki. Podobno pripravimo druge kroglice.

Nasvet: Mandlje lahko nadomestimo z lešniki. 

Kroglice so bolj okusne in cenejše od izvirnih in 

zelo preproste za pripravo. 
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ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
    DANIJELA PAVLIČ

P
rikorakali smo do zadnjega meseca v 
letu, meseca, ko narava počiva, naši 
domovi pa se odenejo v lučke. Prav iš-
čemo svetlobo, saj je dan zelo kratek. 
Adventni venčki že naznanjajo, da je 

konec leta blizu.
V naši rubriki smo se sprehodili skozi vse letne 
čase, bili smo marljivi na vrtovih in njivah, se-
daj je čas za počitek in za nove načrte. Premis-
lite, kaj vam je zelo dobro uspevalo – brez tega 
drugo leto na vrtu ne boste. Kaj ni obrodilo po 
vaših načrtih, mogoče je potrebno dodati no-
vega komposta, ali pa ste prepozno sadili in 
je sadika rastla v neugodnem času? Mogoče si 
želite na vrtu novo vrsto paprike ali paradižni-
ka, sedaj so pravi trenutki za te premisleke. Naj 
vam povem, da najbolj zagriženi »paradajzarji« 
posejejo svoje prve paradižnike že okrog boži-
ča in jih potem crkljajo pod umetnimi lučmi … 
gre bolj za poskuse. Vendar, če pomislim, kako 
hitro se leto vrti in kako se letni časi spreminja-
jo, bomo zelo hitro pri semenski banki tudi mi.
Sedaj nam zelo prijajo juhice, ki pobožajo dušo 
in nas segrejejo. Izkoristite vse liste in pridelke, 
ki jih še najdete na vrtu ali njivi – zelje, ohrov-
te, špinačo, blitvo, por, jesenske buče … Tudi 
kislo zelje in repa sta odlična v tem času. Vrtni-
ne lahko še pokrijemo z zimskimi koprenami. 
Lahko si podaljšamo dobo rastline tudi tako, 
da npr. por ne izpulimo, ampak ga odrežemo 
1 cm nad zemljo in bo rastel naprej. Vmes ras-
te še kakšna črna redkev, z medom je odličen 
pripravek za boleče grlo. Pobiramo motovilce, 
endivije, radiče in si pripravljamo okusne so-
late, poskusite dodati granatno ali navadno 
jabolko, ki jih je sedaj v izobilju in že imate 
nov krožnik na mizi. Malo ovela jabolka lahko 
porabite za pečena jabolka v pečici z medom 
ali orehi, ostanki pa bodo služili na nov kom-
post, ali za posladek kokoškam. Kokoške vam 
bodo v tem času zelo hvaležne za svežo travo, 
mi smo letos sejali lucerno na zelo ozkem pasu 
njive – izkazala se je za odličen posevek, ki ga 
stalno kosimo, našim živalim pa pomenijo po-
memben vir sveže hrane. Na dan svete Lucije 
(13. 12.) ste si posejali božično žito, lahko tudi 
par semen običajne pšenice ali kakšnega dru-
gega žita, in vam je lep okras. Ko jo porežete, 
si jo lahko zmeljete v sokovniku in pridete do 
dragocenih vitaminov. Decembra še preglejte, 
ali je potrebno nabrusiti motike, nabaviti novo 
folijo za rastlinjak, da bo začetek nove vrtnar-
ske sezone čim lepši. Naredite si načrt, kar na 
list papirja, in ga vsak dan malo dopolnite, do 
prvih setev bo nastal odličen pripomoček tako 
zaradi nakupov semen in sadik kot tudi zaradi 
izkoristka prostora in možnosti kolobarjenja. 
Sedaj si lahko spočijete. J Novo leto je pred 

vrati. V tem času ne pozabite na svoje sosede, 
posebno ostarele, ki so sami, ali pa si mogo-
če niso zmogli pridelati zelenjave. Pojdite na 
obisk in jim odnesite tisti »glažek vložene lju-
bezni«, oba bosta imela polepšan dan. J
Naj vam zaželim veliko dni zelenih prstov, 
odličnih semen in sadik, rahlega komposta, 
ravno pravšnjo mero vode in sonca, da bomo 
imeli odlične pridelke. Da bodo mize bogate 
in shrambe polne, da bomo še naprej lahko 
jedli svojo zdravo naravno pridelano hrano. 

Da bomo čim bolj samooskrbni, tako na balko-
nu kot tudi na njivi. Dovolite si rasti in razpreti 
krila, tudi pri vrtnarjenju, naj vas vaše misli ne 
omejujejo, dovolite si nekaj novega. Ker nara-
va nam daje moč in upanje, da za temo pride 
luč, in ko se konča ena vrtnarska sezona, je na 
pragu nova – še bolj zanimiva, pisana in rasto-
ča – z ljubeznijo do zemlje se vse zmore! 
Želim vam VESEL & SR(E)ČEN sprehod v nove 
čase in ZDRAVJA za vse vaše podvige! SREČ-
NO! 
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K
ardamom (Elettaria cardamomum) 
prištevamo med najstarejše in 
najdragocenejše začimbe. Ima več kot 
5000-letno zgodovino. Njegova domo-
vina je jugozahodna Azija. Na Javi, Šri 

Lanki, Tanzaniji, Vietnamu, Papui Novi Gvineji, 
Gvatemali in drugih tropskih predelih ga danes 
gojijo v nasadih, divje pa raste v deževnih 
gozdovih južnoindijske države Karnataka, 
predvsem na hriboviti planoti Zahodni Gati, ki 
ji pravijo tudi Kardamomovo gričevje. V Evropo 
so ga prinesli po karavanških poteh. Vikingi, 
ki so pluli med 8. in 11. stoletjem, naj bi ga po 
morju iz Konstantinopla (današnji Istanbul) 
prenesli v svojo domovino Skandinavijo, kjer je 
do danes zelo priljubljena začimba. Karda-
mom je bratranec začimbe ingver, saj izvirata 
iz iste vrste družine začimb. Rastlina zraste do 
približno dvajsetih metrov, listi so vijolične 
barve, začimbo pa pridelujejo iz plodov. Kar-
damom je ena izmed sestavin zloglasnega cur-
ryja in velja kot pravi afrodiziak. Ni čudnega, 
da je tretja najdražja začimba na svetu, takoj 
za vaniljo in žafranom. Kot zanimivost, vam 
sporočamo, da ga uporabljajo tudi pri ayuverdi 
in njenemu tipu zdravljenja.

KAJ PA ZDRAVJE?
Kardamom ima mnogo pozitivnih vplivov na 
zdravje. Ima antiseptične lastnosti, pomaga 
pri prebavi, pomaga pri napetem trebuhu, 
zdravi zadah iz ust, deluje proti depresiji, ima 
moč, da z njim lahko shujšate, uničuje proste 
radikale, krepi koncentracijo, pozitivno vpliva 
na boleče in razboleno grlo, pomaga pri krčih 
in ima lastnosti diuretika. Pri tem opozarjamo, 
da ni priporočljiv za nosečnice in matere, ki 
dojijo. Uporabljamo ga kot začimbo, kot čaj, v 

varianti eteričnega olja in tudi žganja. Dodate 
ga tako tako slanim kot sladkim jedem.

VSESTRANSKI KARDAMOM
Prebava
Kardamom je v sorodstvu z ingverjem in se 
ga lahko tako kot ingver uporablja v primeru 
prebavnih težav. Povečajte njegovo uživanje, 
če imate težave s slabostjo, napenjanjem, 
zgago, zaprtostjo, pomanjkanjem apetita, ki-
slino v želodcu ali vas mučijo druge prebavne 
nevšečnosti.

Razstrupljanje
Uživanje kardamoma bo pomagalo ledvicam, 
da iz telesa izločijo strupene in odvečne snovi.

Svež zadah
V Indiji po vsakem obroku žvečijo kardamom v 
zrnih, lahko pa ga uporabljate kadarkoli želite 
osvežiti zadah.

Diuretik
Del razloga, zakaj kardamom tako učinkovito 
razstruplja, so njegove diuretične lastnosti. 
Uživanje kardamoma čisti mehur, sečne poti, 
odstranjuje odpadne snovi, sol, odvečno 
vodo, toksine in patogene.

Depresija
Sodobna znanost učinka kardamoma na 
depresijo še ni raziskala, a ajurveda prisega 
na čaj iz kardamoma, ko je treba zdraviti 
brezvoljnost in depresijo.

Ustno zdravje
Kardamom prežene slab zadah, hkrati pa 
zdravi razjede v ustni sluznici.

Prehlad in gripa
Če boste kardamom redno dodajali v čaj, zaj-
trke, sladice in druge obroke, lahko popolno-
ma preprečite simptome sezonskih obolenj. 
Pomaga tudi, ko se vas je prehlad že lotil. Blaži 
kašelj in se uporablja tudi pri bronhitisu.

Rakava obolenja
Raziskave na živalih so dokazale, da lahko 
kardamom zavira rast rakavih celic, v nekateri 
primerih pa jih celo uniči.

Krvni tlak
Ker deluje diuretično in vsebuje veliko vlaknin, 
vpliva tudi na krvni tlak. V primeru povišanega 
pritiska ga redno uživanje kardamoma zniža.

Krvni strdki
Kardamom preprečuje nastanek krvnih 
strdkov, tako da zavira kopičenje krvnih telesc 
in preprečuje, da bi se prilepila na krvne žile.

Antioksidant
Številni vitamini, fitohranila in eterična olja 
v kardamomu delujejo kot antioksidanti. 
Odstranjujejo proste radikale in preprečujejo 
celično staranje.

Patogeni
Eterična olja v kardamomu preprečujejo rast 
virusov, bakterij, glivic in plesni.

Protivnetno delovanje
Tako kot ingver in kurkuma (vsi trije so v 
sorodstvu) ima tudi kardamom protivnetno 
delovanje, ki blaži bolečine in otekline, še 
posebej v sluznicah ust in grla.

Kolcanje
Če se vam veliko kolca, lahko kardamom 
pomaga. To velja tudi za druga krčenja mišic, 
ki niso pod našo kontrolo, na primer želodčne 
krče ali krče v črevesju.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

KARDAMOM –
eksotična 
začimba

ZDRAVILNE
RASTLINE
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Afrodiziak
Tradicionalna medicina uvršča kardamom 
med afrodiziake. Pomaga lahko pri težavah z 
erekcijo in impotenci.

LJUDSKA MEDICINA
IN SODOBNA ZNANOST
Kardamom sta hvalila tudi največja zdravnika 
starih časov, Hipokrat in Dioskorides, do da-
nes so o njem ohranjeni zapisi iz starodavnih 
vedskih besedil. Med zdravilci in izvajalci sta-
rokitajske medicine velja kardamom za zel za 
spodbujanje prebave in kot krepčilo za telo in 
duha. Odpravlja menda krče, varuje poškodo-
vano želodčno sluznico, spodbuja proizvodnjo 
želodčnih sokov in izločanje žolča.
Učinek kardamoma kot poživila je dobro znan 
med zdravilci. Podobno kot kofein podpira 
presnovo možganov in spodbuja koncentra-
cijo, pa vendar je njegovo delovanje bistveno 
drugačno od kofeina. Pitje močne kave 
povzroča pospešen utrip srca, kardamom pa 
ravno to neprijetnost odpravlja! Odlična čajna 
mešanica proti napenjanju, ki dvigne trebuš-
no prepono in olajša srčne težave (strokovnja-
ki jim pravijo Roemheldov sindrom), vsebuje 
tele sestavine:
• 20 g kardamoma,
• 20 g kumine,
• 20 g sladkega janeža.
Pripravimo ga tako, da semena stremo, 
prelijemo z 250 ml vrele vode, jih pokrijemo 
in pustimo stati 10 minut, nato čaj precedimo. 
Po potrebi spijemo skodelico. Ravno zaradi 
preprečevanja močnega, neprijetnega bitja 
srca Arabci in Indijci, v Evropi pa predvsem 

Skandinavci dodajajo kavi na skodelico za 
noževo konico sveže mletega kardamoma. 
Takšna kava ima polno aromo in je boljša za 
uživanje.

RAZNOVRSTNA UPORABA
V Evropi je največja porabnica kardamoma 
Skandinavija (za kavo), v Nemčiji in Rusiji pa 
ga uporabljajo za pripravo pikantnih kolačev, 
drobnega peciva, kruha in občasno celo ham-
burgerjev in mesnih štruc.
Z na grobo zdrobljenimi plodovi lahko odiša-
vimo riževe jedi, poširane in dušene jedi ter 
zelenjavno-mesne jedi. Indijci dodajajo cele 
plodove za pripravo počasi dušenih mesnih 
jedi (korma) in kremasti omaki, ki jo pripravijo 
iz goste tekočine za mariniranje.
Kardamom oplemeniti okus pečenim jabol-
kom, hruškam in sadnim solatam. V sladicah 
se dobro dopolnjuje z okusom pomaranč in 
kave, pečeni raci daje omamen vonj in pripo-
more k boljši prebavi tega mastnega mesa. 
Nepogrešljiv je pri pripravi raznih marinad, 
pri pripravi pikantnih pijač iz sadja in vina. 
Zanimiv vonj da tudi tekočinam za vlaganje in 
razsolom, predvsem za slanike. V Indiji je ne-
pogrešljiva začimba pri pripravi pilava. Indij-
ske pilave začinjajo z nezmletimi začimbami, 
ki jih dodajo rižu malo pred koncem kuhanja. 
Med temi začimbami nikoli ne smejo manjkati 
zeleni kardamomovi plodovi, cimet v kosih, 
klinčki, kumina in zrna črnega popra.
Zeleni kardamom je pomembna sestavina 
curryja v prahu, etiopske začimbne zmesi 
berbere, masale, pilavov, indijskega riževega 
pudinga – kheera in kašaste zmesi zhug. Dob-

ro se poda hruškam, jabolkom, pomarančam, 
stročnicam, topinamburju in večini druge 
korenaste zelenjave. Dopolnjuje pa se s cime-
tom, čiliji, ingverjem, jogurtom, kavo, klinčki, 
koriandrovimi semeni, kumino, paprikami, 
poprom in žafranom.

RECEPT ZA ČAJ
V hladnim dneh si pripravite čaj in pogrel vas 
bo kot močno poletno sonce. V vrelo vodo 
(pol litra do liter) dajte tri žlice kardamoma, 
ščepec cimeta in ingverja. Pustite, da se zade-
va malce ohladi, nato pa dodajte prav toliko 
mleka in pustite stati dodatnih pet minut. 
Mešanici lahko dodate tudi malo medu in 
vanilje ali pa kavo (in si tako privoščite zimsko 
različino latte macchiatta).
Viri: bodieko.si, vizita.si 
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DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI 
GLAVE DELUJE ŽE 30 LET

P
oškodbe glave so civilizacijski davek 
sodobnega časa in eden največjih zdra-
vstveno – socialnih problemov v večini 
razvitih zahodnih dežel. Razvoj tehnike 
in prometa, spremenjen način življe-

nja, ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki 
nezgodnih možganskih poškodb. Prizadenejo 
vsa področja človekovega delovanja: gibanje, 
čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, odzi-
vanje nanj, sporazumevanje, vedenje, čustvo-
vanje. Pogosto so trajne in ne spremenijo le 
življenja poškodovanega, ampak prizadenejo 
celotno družino. 
Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev 
poškodovanih otrok in deluje že okroglih 30 
let. Poškodovanim nudimo socialnovarstvene 

  DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO
           NEZGODNI POŠKODBI GLAVE

programe za vključevanje v družbo, aktivno 
preživljanje časa, razvijanje in ohranjanje soci-
alnih veščin, miselnih sposobnosti ter fizičnih 
in psihičnih sposobnosti. 
V Ljubljani deluje dnevni center kjer se naši 
člani družijo, se udeležujejo delavnic, organi-
ziramo pa tudi fizioterapijo in masažo. Vsak 
mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo 
lepote Slovenije in pridobivamo nova znanja, 
dvakrat letno pa za naše člane organiziramo 
tabor. Svojci poškodovanih pri nas lahko dobi-
jo nasvete in se vključijo v podporno skupino. 
Poleg socialno varstvenih programov izvajamo 
tudi program osebne asistence, ki je namenjen 
vsem vrstam invalidnosti. V ta program se lah-
ko vključijo invalidne osebe, ki preko oddaje 
vloge na Centru za socialno delo pridobijo 
odločbo o pravici do osebne asistence. V letu 
2023 se bomo vključili v izvajanje obnovitvene 

rehabilitacije, katero financira Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje. Ker pa želimo, da bi bilo 
nezgodnih poškodb čim manj, je pomembna 
dejavnost društva tudi preventiva na področju 
cestnega prometa. Največ poškodb možganov 
se namreč zgodi zaradi prevelike hitrosti, upo-
rabe mobilnih telefonov med vožnjo ali hojo, 
vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, neu-
porabe varnostnega pasu in čelade, slabe vid-
nosti pešcev na cesti in neupoštevanja cestno 
prometnih predpisov. V ta namen, s podporo 
Agencije RS za varnost prometa, redno izvaja-
mo predavanja s katerimi ozaveščamo javnost 
o tovrstni problematiki.
Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte 
boste našli na spletni strani http://www.vita-
-poskodba-glave.si/ in družabnem omrežju 
Facebook pod imenom Društvo Vita (https://
www.facebook.com/d.vita.novicke). 
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BRINA IN ANGELA – PRIJETNI PRESENEČENJI MRNTZ

V soboto, 19. nov. 2022, je v OŠ Rakek 
potekal drugi letošnji MRNTZ turnir 
v namiznem tenisu, ki ga je izvrstno 
pripravil in izpeljal tamkajšnji domači 
klub. V novi šolski telovadnici se je v 

šestih kategorijah v ženski in moški konkuren-
ci pomerilo okoli 200 slovenskih mladih igralk 
in igralcev iz 10 klubov, med njimi tudi deset 
otrok: iz NTK Šentjernej − dve deklici in osem 
dečkov.
Najprej so se pomerili starejši fantje. V katego-
riji 6.–7. razred je klub zastopal Anže Vodopivc, 

  DUŠAN PEZELJ
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ki vadi šele nekaj mesecev. Kljub temu se je 
Anže izvrstno izkazal, v svoji skupini osvojil 2. 
mesto, in se uvrstil na glavno tekmovanje na 
izpadanje. Brez izkušenj, saj mu je bilo to sploh 
prvo tekmovanje, se je v prvem krogu nasprot-
niku dobro upiral in srečanje izgubil z 1 : 3 ter si 
razdelil 9. do 16. mesto.
V kategoriji 8.–9. razred so tekmovali Anže Bre-
gar, Gašper Glavan, Nik Bojc, Luka Bevec in 
Martin Grubar, ki pa jim kljub solidnim nasto-
pom ni uspel preboj v tekme na izpadanje. Še 
najbližje uvrstitvi med 16 sta bila, Luka in Mar-
tin, ki sta v skupini premagala vsak po enega 
tekmovalca.
Več uspeha smo vaditelji Marjan Kovačič, Miha 

Klemenčič in Dušan Pezelj pričakovali od naj-
mlajših. Niso nas razočarali, še več, zelo so 
presenetili z igro in borbenostjo. Mlajši od 10 
let ne smejo tekmovati, zato so igrali samo tre-
ning tekme in tudi niso dobili točk za lestvice 
MRNTZ, prejeli pa so spominske medalje za 
udeležbo. Urban Vodopivc je v svoji skupini 
2.–3. razred kljub dobri igri samo enkrat zma-
gal, ob tem pa je treba reči, da fant vadi šele 
slabe tri mesece. Nejc Koželj je v svoji skupini 
(učenci do 10 let) premagal vse svoje nasprot-
nike, se uvrstil v nadaljnje tekmovanje in v 1. 
krogu izločil vrstnika iz Logatca. V boju za med 
štiri najboljše pa je po zelo dobri igri klonil 
proti poznejšemu zmagovalcu. Izvrstno pa sta 

Gašper, Anže, Luka, Anže, Nik, Martin, Marč, Dule in Miha
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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 na Gore-
nji Brezovici, se zahvaljujemo JERNEJI ŽAGAR 
POVHE.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE BILA POSNETA 
FOTOGRAFIJA IN KAJ JE NA NJEJ. Vaše odgo-
vore pričakujemo do ponedeljka, 13. februarja 
2023, na naslovu: Uredniški odbor Šentjernejske-
ga glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 
a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernejsko.
glasilo@sentjernej.si. 

PREGOVORI ZA DECEMBER
Če grudna bliska, grmi, za drugo leto vetrove budi. / Grudna mraz in sneg, žita dosti 
prek in prek. / Ako prvega dne v adventu na Barbaro (4. 12.) je mraz, trajal bo ves 
zimski čas. / Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. / Ako se zmrzlina grudna 
ne otaja, še prosinca hujši mraz postaja. / Grudna suh veter piska, poleti po suhi 
pomladi nato suša pritiska. / Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi. / 
Kakršen adventni mošt, takšen post. / Dnevi od Lucije do božičnega dne (13. 12.–25. 
12.) vreme vseh mesecev za drugo leto povedo. / Grom in blisk o zimskih kvatrih, 
huda zima bo pri vratih. / Če na božič (25. 12.) dežuje, prihodnje leto močo oznanjuje. 
/ Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati. / Kolikor bliže 
božič mlaja, toliko hujši mraz prihaja. / O božiču se spodobi malo snega in belega 
kruha. / Po božiču gre dan gori, sneg doli. / Polna luna blizu božiča južno zimo nam 
da. / Zelen božič, bela velika noč. / Če Štefana (26. 12.) burja prinese, vinogradniku 
pridelek odnese. / Dež na Štefanje obeta le malo žita drugo leto. / Tepežki dan (28. 
12.) oblačen, k letu ne boš lačen.

VICI
Jezni delodajalec
Ravnokar me pokliče delodajalec ter me okrega in vpraša: »Zakaj ste poleg prošnje 
poslali še uro brez kazalcev?«
Odgovorim: »Hočem izrecno pokazati, da me zaposlite za nedoločen čas.«

Čakam tajnico
V šoli so učenci dobili nalogo naj napišejo spis z naslovom »Kaj bi naredili, če bi bili 
direktor?«. Vsi učenci pridno pišejo, le Janezek sedi in čaka križem rok. Učiteljica ga 
jezno vpraša:
»Janezek, zakaj pa ti ne pišeš?«
»Čakam tajnico, da mi natipka!«

R A Z V E D R I L O

PRIJATELJSKI DVOBOJ NTK Šentjernej : NTK Metlika

V dvorani Kobra Team se je 25. oktobra 
odvijal prijateljski namiznoteniški 
dvoboj med igralci NTK Šentjernej in 
gostov iz NTK Metlika, ki sta jih vodila 
Boris Govednik in Robert Brajković. 

Trinajst letniki so se pomerili vsak z vsakim iz 
nasprotnega kluba in odigrali 16 dvobojev na 
dva dobljena niza. Naši igralci, ki vadijo šele 
dobro leto, so se dobro upirali vrstnikom iz 
Metlike, saj nekateri njihovi fantje trenirajo že 
dve ali tri leta. Na koncu so zasluženo slavili 
Belokranjci z izidom 10 : 6. Za domače moštvo 
sta Luka Bevec in Nik Bojc dobila po dve tekmi, 
po eno zmago pa sta prispevala Martin Grubar 
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in Gašper Glavan. Pri gostih se je izkazal Patrik 
Macele s štirimi zmagami, h končnemu uspe-
hu pa sta pripomogla še Gabrijel Juratović in 
Gašper Nemanič s po tremi zmagami, Roku 
Žlogarju pa ni uspelo dobiti niti enega dvobo-

ja. Naši mladi igralci so preizkus z vrstniki odi-
grali borbeno, pozna pa se, da imajo premalo 
tekmovalnih izkušenj. Za nabiranje izkušenj in 
dokazovanje bo potrebno več treninga in prija-
teljskih tekem. 

Skupna fotografija po koncu prijateljskega srečanja kadetov NTK Šentjernej in NTK Metlika.

se odrezali obe deklici. Tudi onidve sta igrali v 
kategoriji učenke do 10 let in sta vsaka v svoji 
skupini brez poraza osvojili 1. mesto. V prvem 
polfinalu je Brina Glavan s 3 : 0 ugnala vrstnico 
iz Rakeka, v drugem pa je Angela Jakše prema-
gala kolegico iz Zaloga in tako sta se obe uvrsti-
li v finale. V šentjernejsko finale! Po ogorčenem 
boju je s 3 : 2 slavila Brina, zadnji peti niz se je 
končal na razliko 12 : 10. Za prikazano igro sta 

dobili zaslužen aplavz, še posebej pa sta bili 
glasno nagrajeni, ko sta se na kocu dvoboja 
objeli.
Kaj reči, vsi trije, ki smo na turnirju vodili naše 
otroke, smo s prikazanim naših naraščajnikov 
zadovoljni, saj vadijo šele dobro leto in nima-
jo tekmovalnih izkušenj. Vidi se napredek od 
spomladanskih tekmovanj, z več treninga in 
odigranih prijateljskih dvobojev bodo pridobili 

prepotrebne izkušnje, da se bodo lahko kosali 
z vrstniki na teh med-regijskih in drugih tek-
movanjih.
Letošnje leto bomo v NTK Šentjernej zaključili 
z božično-novoletnim turnirjem, kjer se bomo 
tudi poslovili od leta 2022. Na turnir ste vablje-
ni vsi člani kluba in seveda tudi donatorji, ki se 
jim bomo zahvalili za njihovo pomoč. SREČNO 
2023! 



NAJ BODO BOŽIČNI PRAZNIKI
BLAGOSLOVLJENI IN RADOSTNI IN NAJ VAS
VESELJE PONESE V SVEŽE IN SVETLO NOVO

LETO. NAJ BO POVEZOVALNO IN VZTRAJNO V
DELU, ZA DOBRO VSEH.

 

Naj vas v teh praznikih vodi ljubezen do
domovine in vseh tistih, ki jih nosite v srcih.

Vesel božič in srečno novo leto vam želi 
OO SDS Šentjernej. 

HVALA, ker ste pripomogli, 
da je bilo to leto izjemno. 

Želimo vam, da bi bilo leto 2023 še 
boljše, bolj uspešno, čisto in zdravo.

POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna



HVALA, ker ste pripomogli, 
da je bilo to leto izjemno. 

Želimo vam, da bi bilo leto 2023 še 
boljše, bolj uspešno, čisto in zdravo.
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Najlepši čas 
v letu je tu, čas, ko se 

voščila in želje po sreči, 
zdravju in uspehu selijo 

iz srca v srce. Naj se vam 
želje uresničijo in naj 
vam služita zdravje 

in sreča.

Mirne božične praznike 
in vse dobro v novem letu vam želi

Ob vstopu v
novo leto vam želimo

uspešne korake,
izpolnjene cilje in

zmagovalne odločitve.

Srečno, zdravo in
uspešno 2023.

Trg gorjanskega bataljona 9, Šentjernej / Tel.: 07 33 16 411

Želimo vam vesel božič,
v novem letu pa poln 
nahrbtnik zdravja, sreče
in zadovoljstva, predvsem
pa varen korak.

Želimo vam vesele praznike,
v prihajajočem letu veliko veselja, sreče in

zdravja – za dober vid pa bomo
z veseljem poskrbeli mi.

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



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

VULKANIZERSTVO 

KOVAČIČ

Vesel in srečen naj bo božič,
leto 2023 naj Vam prinese

mir in blagostanje,
srečo in zdravje ter uspehe

na vseh področjih.

Ob vstopu v
novo leto vam želimo

uspešne korake,
izpolnjene cilje in

zmagovalne odločitve.

Srečno, zdravo in
uspešno 2023.

Oglas_Šentjernejsko glasilo_DEC 2022_v002
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V božičnih praznikih
odkrijmo radost, toplino,
ljubezen in solidarnost.
Želimo vam, da jih preživite
v krogu družine in zdravi.
Novo leto pa naj nam
prinese pogum ter moči za
dobra dejanja in odločitve.

Vsem občankam in občanom,
ki ste nam zaupali svoj glas
na lokalnih volitvah,
se najlepše zahvaljujemo.
Še naprej bomo ravnali
odgovorno in v
dobro vseh.

LISTA ZA CELOSTNI RAZVOJ 
in župan Jože Simončič
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In srečno na vaših poteh v 2023.

Vesele
praznike!
Ko se leto bliža koncu, je čas, da se za trenutek 
ozremo nazaj po poteh, ki smo jih v preteklih 
mesecih prepotovali. Vsi trenutki, odnosi, občutki, 
vsa znanja in izkušnje, ki smo jih na teh poteh 
doživeli, so dobra popotnica za nove poti v letu, ki je 
pred nami. So dobra priložnost, da smo lahko boljši, 
prijaznejši ter drug drugemu v oporo in navdih.
 
V 2023 vam želimo veliko zdravja ter 
lepih, edinstvenih in predvsem varnih 
trenutkov na vaših novih poteh.

Kolektiv
Avto Krka


