ALOJZ BAMBIČ
Alojz Bambič je danes upokojeni trgovec in poslovodja, ki je Šentjernejčanom in mnogim
drugim zelo pri srcu iz vsaj dveh razlogov: ima izreden čut do sočloveka in čudovit glas.
Alojz Bambič je po tri letni vajeniški dobi leta 1951 postal trgovski pomočnik in leta 1959 že
prevzel poslovodniško delo v tedanjem trgovskem podjetju Dolenc Šentjernej. Kot
poslovodja v Mercatorju je vodil dve adaptaciji trgovine – leta 1972 in 1985. Tedaj je
Šentjernej dobil prvo samopostrežno trgovino, ki je bila vzorec za tovrstne podeželske
trgovine. S pridobljenimi dodatnimi prostori je leta 1975 dejavnost razširil tudi na področje
gradbeništva in kmalu je šentjernejski Mercator postal najmočnejša trgovina z gradbenim
materialom v tedanji občini Novo mesto. Tudi v obdobju občutnega pomanjkanja se je v
Šentjerneju dobil cement, železo, plin in še marsikaj.
Ko je gospod Alojz Bambič pričel z delom v trgovini, je imel delavni kolektiv le štiri člane:
pomočnika in tri vajence. Število zaposlenih je naraščalo in doseglo 55. Svoje delo je opravljal
vestno zanesljivo in odgovorno. Svojo uspešno trgovsko kariero je zaključil leta 1990.
Ljudje se ga radi spomnijo po njegovem odnosu do strank. Vsakemu je šel naproti, se
maksimalno potrudil zanj in tudi če kupec v tistem trenutku ni imel dovolj gotovine, je g.
Alojz zaupal, da bo to poplačano v najkrajšem možnem času. Če je bilo potrebno, je prišel
odpreti trgovino tudi v nedeljo, saj se je nekoč delalo drugače – udarniško pa tudi in
materialov ni bilo za dobiti na vsakem koraku.
Alojz Bambič je bil posebno priljubljen tudi pri mnogih direktorjih podjetij v Šentjerneju,
predvsem pri direktorju nekdanje Iskre gospodu Ludviku Simoniču, kjer je mnogokrat pokazal
svojo iznajdljivost in pomagal pri težavah v podjetju. Tesno in srčno sodelovanje s
posamezniki in podjetji je temeljilo na zaupanju in v zavedanju, da je s skupnimi močmi
možno doseči res veliko.
Veliko pa je g. Alojz Bambič naredil v okviru Šentjernejskega okteta. Bil je njegov ustanovni
član v letu 1962, v njem pa je pel vse do leta 1988. Bil je tudi soustanovitelj Vinogradniškega
okteta, kjer je pel do leta 2014. Za sabo ima torej 52 pevskih let! Ubrano petje
Šentjernejskega in vinogradniškega okteta je pritegnilo pozornost številnih poslušalcev. S
pesmijo je neutrudno širil prepoznavnost našega kraja doma in izven meja Slovenije.
Alojz Bambič je bil tudi član upravnega odbora Srečanja oktetov. Odgovoren je bil za
blagajniško poslovanje. Slovenski in zamejski okteti so radi prihajali v Šentjernej in
vsakoletno srečanje je bil pomemben kulturni dogodek ne samo za naš kraj ampak v
vseslovenskem merilu. Pevci so ga imeli radi in še danes se rad spominja svojih nastopov, ki
jih ni bilo malo.
Alojz Bambič je sodeloval na 3.500 rednih vajah in 2.500 nastopih doma in na tujem. Pel je
polnih 52 let, vse dokler mu je mati narava kot tenoristu to omogočala.
Mnogi Šentjernejčani so hvaležni Alojzu Bambiču, da jim je kot poslovodja trgovine pomagal
in jim zaupal. Tako so zrasli domovi, kjer je posredno viden tudi njegov pečat. Zagotovo pa je
še več posameznikov in skupin, ki so mu hvaležni za vse odpete pesmi ob različnih
priložnostih, saj se je vedelo, da je pesem doma v njegovem srcu.

