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Uvodnik Šentjanški glas            XIII/27       
 

Spoštovane bralke in bralci Šentjanškega glasa! 
 

Zima nam je, 
sedaj pa zares, 
pokazala zobe 
in nas ovila v 
spodobno 
zimsko odejo. 
Vse je že 
kazalo, da 
tako, kot si mi 
sami velikokra
ne dovolim
poštenega 
počitka, tudi 
narava zadnja 
leta ne zna 
prav počivati 
in se ustaviti 
ter si ne do
nabrati novih 

pozitivnih energij za leto, ki prihaja. Ko so zvončki že mislili, da je čas za pomlad, pa 
je vseeno zapadlo nekaj snega in pobelilo poljane ter ohladilo zemljo in živo v njej. 
In tako je tudi prav … Čas za mirovanje, razmislek in tišino je koristen čas.  

t 
o 

voli 

Kot ste najbrž opazili, smo se tudi člani uredniškega odbora vašega najljubšega 
časopisa malo ustavili in tole številko izdajamo z enomesečno zamudo. Pravzaprav 
moramo priznati, da se tudi mi kar tako ne ustavimo. V svoje kolesje nas je namreč z 
vsem dobrim in slabim ujel veseli december, tako da je zmanjkalo časa za družbeno 
koristno delo. Danes izpolnjujemo svoj dolg za nazaj in v rokah imate najnovejši 
izvod krajevnega časopisa. 
Od zadnjega pisanja je minila jesen in se prelomilo staro ter začelo novo leto, ki v 
svojih številkah po mnogih prepričanjih nima skrite srečne številke. A najrazličnejši 
»večvedneži« pravijo, da je tokratna trinajstica v splošnem pravzaprav težko slabša 
od prejšnje dvanajstice. Bi lahko držalo … V časih, ko marsikdo živi iz dneva v dan, 
ko mati ne ve, kaj bo jutri dala jesti svojemu otroku, ko je pesimizem na pohodu in 
moralne ter etične vrednote na psu, se človek res lahko vpraša, kaj še lahko 
pričakujemo. Zagotovo pa je eno – za dežjem in točo prav vedno posije sonce!  
Zaprimo oči, ustavimo se, globoko vdihnimo svež in čist zrak ter začnimo misliti 
pozitivno. Bodimo pošteni in dobri do sebe in svojih najbližjih. Nasmejmo se 
svojemu sosedu, podajmo roko znancu. Postanimo dobri ljudje! 
Eno res srečno in nasmejano trinajstico vam želiva! 

Petra in Vesna 
 
 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

Objava Vašega oglasa v 
posameznem izvodu - eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 
številkah ŠG letnika 2013   

NUDIMO POPUST! 
Zadnja stran, barvna  Zadnja stran, barvna  
1/1………………………………..250€ 1/1………………………………..650€
1/2………………………………..150€ 1/2………………………………..400€
1/4………………………………..100€ 1/4………………………………..250€
1/8…………………………...…….80€ 1/8…………………………...…..180€ 
Zadnja stran, barvna               ČB Zadnja stran, barvna               ČB 
1/1……………..200€…….….….150€ 1/1……………..500€……..…….350€
1/2……………..150€……..…….100€ 1/2……………..400€………..….250€
1/4……………..100€…….…...….80€ 1/4……………..250€…….…..…200€
1/8…………..…..60€…….….…...40€ 1/8……………..150€…….….....100€ 
Prva stran, barvna  Prva stran, barvna  
1/8………………………….…….150€ 1/8………………………....…….400€ 

 

Šentjanški glas  
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž 
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž 
Uredniški odbor:  
Petra Majcen (odgovorna urednica), 
Vesna Perko (glavna urednica), 
Simona Razpet (lektoriranje), 
Jože Puc (oblikovanje), Boštjan Repovž, 
Milan Sotlar (oblikovanje) in Jože 
Repovž. 
Prispevki:  
zunanji sodelavci 
Slika na naslovnici: 
Jože Puc 
Naslov:  
Šentjanški glas – uredništvo,  
Šentjanž 22,  
8297 Šentjanž 
E-mail: info@sentjanz.si, 
www.sentjanz.si 
Šentjanški glas je vpisan v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
RS pod zap. št. 1557. 
Oglasno trženje: 
Turistično društvo Šentjanž 
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče  
Naklada: 500 izvodov 
Cena: 0,01 EUR 

Oglasna sporočila niso lektorirana. Za 
vsebino oglasa je odgovoren naročnik.  
 
Pridržujemo si pravico do krajšanja in 
oblikovanja gradiva. Fotografij in 
rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki 
niso del člankov, so iz arhiva TD 
Šentjanž. 
______________________________ 
Zahvaljujemo se Mladinskemu društvu 
Šentjanž za dodatno tehnično pomoč in 
uporabo njihovih prostorov. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XIII/27       
 

CENJENE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

Novo leto nam je prineslo veliko zaželenih želja, polnih sreče, 
zdravja, uspehov … A žal se je za vse nas začelo s slabimi 
novicami.  
V lanskem letu smo se trudili in spodbujali Občino za prijavo 
na razpis za obnovo šolske telovadnice. Žal nismo bili izbrani 
zaradi premalo doseženih točk. Ali je naša telovadnica še 
vedno v zelo dobrem stanju za določene občinske veljake? 

Očitno! Zagotavljam vam, da se bom trudil naprej, saj tudi 
našim otrokom pripada prostor za normalno športno vzgojo. 
Gospod župan mi je zagotovil, da bodo uprli vse sile za 
pripravo dokumentacije za nov razpis, ki izide sredi leta. 
Upam, da nam takrat uspe, kajti izgubili smo že Upravno enoto 
v Šentjanžu, saj je naša pritožba naletela na gluha ušesa, in 
nočem, da se slabe stvari ponavljajo. 
Dobili pa smo novo avtobusno postajo in ekološki otok v 
Podborštu, za kar se ponovno zahvaljujem g. Zupanu za 
zemljišče, ki ga je odstopil v javno dobro. V letošnjem letu 
bomo dokončali izgradnjo še preostalih ekoloških otokov.  
Komunala zagotavlja, da bo v najkrajšem času dokončala 
vodovodni sistem v Murncah, s čimer bo celotna KS Šentjanž 
oskrbljena s pitno vodo. 
Pozivam vas, krajanke in krajani, da morebitne predloge za 
izboljšanje standarda v krajevni skupnosti podate meni osebno 
ali krajevnim svetnikom in skupaj bomo lažje prišli do rešitev. 
Hvala vam za zaupanje in želim vam uspešno leto, ki je 
pred nami, in naj bo polno modrosti. 
 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

 
 

SPOŠTOVANI! 
 

Krajevno skupnost Šentjanž zaznamuje bogato in vsestransko 
družbeno delovanje, ki je odraz nenehnega dela in 
ustvarjalnosti krajanov z željo, da skupaj ustvarjate prijetno 
bivanjsko okolje. Z roko v roki svet krajevne skupnosti, 
posamezna kulturna, športna, turistična in mladinska društva, 
osnovna šola in druge ustanove skrbite, da življenje v vaših 
krajih nikoli ne miruje – temveč raste ter bogati okolje in 
skupnost.  
Sorazmeren razvoj krajev in celotne občine v časih, ki so pod 
vplivom velikim investicijam ne ravno naklonjene ekonomske 
situacije, zahteva veliko angažiranja in pozornosti. V preteklih 
mesecih smo z željo po napredku in izboljšavah tudi na 
območju krajevne skupnosti Šentjanž skupaj uspešno izvedli 
nekaj pomembnih premikov. Pri tem izpostavimo predvsem 
investicije v vodooskrbne sisteme z namenom zagotavljanja 

zadostnih količin pitne vode kot osnovne življenjske dobrine, 
pa tudi gradnjo optičnega omrežja. Ta projekt se z 
dokončanjem primarne, hrbtenične trase, nadaljuje z gradnjo 
hišnih priključkov.  
Obnova in vzdrževanje cestnega omrežja poteka v skladu z 
zmožnostmi, ena od usmeritev pa je zagotovitev urejenih 
odsekov javnih poti in lokalnih cest do najbolj oddaljenih 
krajev, s čimer želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Na 
področju urejanja državnih cest od direkcije za ceste v letu 
2013 pričakujemo pričetek aktivnosti pri projektu 
rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika na odseku Šentjanž–
Glino. 
Potrebam bomo tudi v bodoče sledili na področju predšolskega 
varstva in šolstva. Z aktivnostmi za postopno sanacijo objektov 
osnovnošolskega izobraževanja v Šentjanžu bomo, kljub temu 
da je bil nedavni državni razpis za sanacijo osnovne šole in 
telovadnice neuspešen, nadaljevali v luči iskanja optimalnih 
rešitev.  
Z delavnostjo, v dobrem sodelovanju in stalni povezanosti med 
krajani, Krajevno skupnostjo in Občino, bomo skupaj še naprej 
izboljševali bivanjski standard in bomo tako kos izzivom, ki jih 
prinaša kriza.   
 
Spoštovane krajanke, cenjeni krajani. V novem letu 2013, 
ki je vsem nam že široko odprlo svoja vrata, naj vas 
spremljajo zdravje, sreča in uspehi. Naj nas dobro 
sodelovanje povezuje tudi na vseh nadaljnjih poteh.  
 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

 

Bliža se 8. februar − slovenski kulturni praznik. Ob prazniku 
kulture vam zato želimo, da ga preživite čim bolj kulturno; 
udeležite se proslave, preberite kakšno knjigo ali pesem … 

Uredniški odbor 
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Intervju Šentjanški glas            XIII/27       
 

Jože Repovž ml. 
 

Uredništvo Šentjanškega glasa je tokrat obiskalo Gostilno in 
ekološko kmetijo Repovž. V delo v gostilni in na kmetiji so 
vpete tri generacije Repovževih. S svojim kakovostnim delom, 
katerega rezultat so čudoviti ekološki izdelki in krožniki, 
postreženi v sami gostilni, so si pridobili že veliko priznanj. Še 
posebej pohvalno je, da Repovževi na lovorikah ne zaspijo in 
svojo dejavnost razvijajo vedno znova in naprej. Zadnje v vrsti 
priznanj je tudi priznanje KS Šentjanž za leto 2012, ki nas je 
pri razmišljanju, komu naj tokrat zastavimo nekaj vprašanj, 
pripeljalo do njihovih vrat. Pogovarjali smo se z Jožetom 
Repovžem ml. 
Gostilna Repovž ima v Šentjanžu že stoletno tradicijo. Vaši 
začetki segajo v leto 1965 (upam, da je prav, če ni, me 
popravite). Takrat ste bili še majhen deček. Ali vas je 
vodenje gostilne privlačilo že tedaj?  
 

 
 

Naša gostilna je odprta od leta 1966, vendar ima na tem mestu 
tako gostinstvo kot tudi trgovina in kmetija precej globlje 
korenine. S to dejavnostjo so se tukaj namreč ukvarjali že kar 
nekaj generacij pred menoj. Letnice niso popolnoma jasne, z 
gotovostjo pa lahko trdim, da so se z gostinstvom tukaj 
ukvarjali že pred več 100 leti. Delo so prekinili samo med 
vojnama. 
Kot majhen nisem nikoli resno razmišljal o delu v domači 
gostilni, to je bilo takrat predvsem nujno zlo. Šel sem v šolo, se 
poročil ter uspešno opravljal delo v službi. V to jabolko sem 
zagrizel kasneje, morda zaradi neke obveze do staršev in doma, 
morda pa kot izziv. 
 

 
 

Danes so v delo na kmetiji in v gostilni zelo vpeti tudi že 
vaši otroci. Priznate, da je tudi ta družinska povezanost in 

predanost delu iz roda v rod ključ do uspeha družinskega 
podjetja, kot je vaše? Kako vam je potomce uspelo 
navdušiti nad delom na kmetiji in jih prepričati, da tako 
rekoč ostanejo doma? 
Seveda, povezanost in predanost delu vseh družinskih članov 
je glavni ključ do uspešnega družinskega podjetja. Če moji 
otroci v tem trenutku ne bi kazali niti malo posluha do dela 
doma, ne bi s tako vnemo rinili naprej, se razvijali ter širili. Ne 
bi imelo smisla! Otrok nisem nikoli silil, da ostanejo doma. Da 
otroke naučiš, da je delo velika vrednota, da znajo to ceniti in 
sami spoznajo, koliko je to vredno, je verjetno uspeh vsakega 
starša. Potem rezultati pridejo sami.  
Domače jedi in domači izdelki, pripravljeni iz surovin, ki 
jih v pretežni meri pridelate doma, so le ena izmed mnogih 
stvari, ki vašo ekološko kmetijo bogatijo. Kaj menite o 
kakovosti na področju ekološke pridelave živil in o 
samooskrbi v Šentjanžu oz. v naši občini danes ter kakšne 
so vaše želje za prihodnost? 
V prvi meri je treba priznati, da je tak način delovanja kmetije 
in gostilne trenutno v trendu in število kupcev v porastu. 
Vendar, ali ni to edini pravi način? Prehranjevati se sezonsko s 
produkti, ki rastejo v tvoji okolici, pridelani na naravi prijazen 
način. 
  

 
 

To ni nekaj, kar je ugotovila naša generacija in sodobni svet, to 
so vedeli že veliko pred nami. Kmetijskih površin je v našem 
okolju dovolj, tudi perspektivnih kmetij, ki bi lahko zalagale 
vse javne zavode. Stvari se v zadnjem času razvijajo v pravo 
smer, tako da upanje je. Potrebno pa bo preliti še veliko 
»mleka«, spremeniti miselnost odgovornih, kmetje pa bodo 
morali spoznati, da morajo dodano vrednost iskati v svojem 
znanju, inovativnosti ter prodornosti. Konkurenca je huda! 
Ponudba vaših domačih izdelkov je pestra. Kateri izdelek 
vam je najbolj v ponos in po katerem najraje posežejo vaše 
stranke?  
Težko bi rekel, da nekaj dotičnega. V ponos mi je vse, kar 
pridelamo doma in nam uspe prodati na trgu. Seveda je jabolko 
Topaz produkt, s katerim smo začeli in na njem gradimo ostalo 
proizvodnjo ter pridelavo. Vendar vsako leto dodamo v 
ponudbo več in več izdelkov, da je naš trg kar se da razpršen.  
Vaša gostilna ni znana le po kakovostni kuhinji, ampak 
tudi po dobri zbirki vin, ki jo plemenitijo številna 
priznanja. Kaj menite o uživanju vina pri jedi ali kot 
dodatek jedem? Katero vino je vam osebno najljubše?  
Pri vinu se je kot prvo potrebno zavedati, da smo v ogromnem 
globalnem trgu, da naša vina niso edina in najboljša, da je 
okrog nas neskončna paleta različnih okusov, stilov, arom …  
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Intervju Šentjanški glas            XIII/27       
 

Ko to jemlješ kot zakladnico znanja, in ko zraven dodaš še 
zavedanje do okolja in spoštovanje naše tradicije ter stalno 
strmiš k boljšem, pridejo rezultati. Mislim, da je jed brez vina 
kot dan brez sonca. To misel skušamo predati tudi našim 
gostom. Trenutno je na vinski karti poleg vseh naših vin še 120 
drugih, katerim vseskozi dodajamo nova. Ob pestrosti, ki jo 
ponujajo vina, je najboljše vino tisto, ki je danemu trenutku in 
družbi samo še pika na i. 
Velik ponos krajanom Šentjanža in verjamemo, da tudi 
vam, je naziv Gostilna Slovenija, ki ste ga prejeli v letu 
2011. Za to prestižno priznanje sta potrebni tudi velika 
delovna vnema in volja, saj uspeh ne pride čez noč, kajne? 
Kaj mislite, s čim ste si po vašem mnenju zaslužili zaščitni 
znak – bakreni zvon? 
Smernice, ki so začrtane v pogojih dodeljevanja naziva 
Gostilna Slovenija, so bile začrtane že pred desetletjem. Z dr. 
Janezom Bogatajem, ki je eden izmed idejnih vodij tega 
projekta, smo sodelovali že pred leti. Vsi kulinarični večeri, 
vsa izobraževanja skozi preteklo desetletje, ves trud in 
razmišljanje v pravo smer je privedlo do tega, da smo v 
trenutku, ko je blagovna znamka Gostilna Slovenija tudi 
uradno zaživela, enostavno padli noter brez nekega dodatnega 
napora v tistem trenutku.  
Vemo, da je za prijeten vonj iz vaše kuhinje največkrat 
»kriva« vaša žena Meta, pa vendar nas zanima, ali se tudi 
vi kdaj prelevite v kuharja? 
Moram priznati, da kuhinja ni moje področje. Tam ni prostora 
zame, niti nisem nikoli imel velike želje. Seveda poprimem 
kdaj tudi jaz za kakšno delo v kuhinji, vendar moram priznati, 
da je to v večini primerov le pomivanje posode. Kakšno bolj 
odgovorno delovno mesto v kuhinji si še nisem zaslužil.  
Vemo, da mojstri kuhanja ne povedo svojih receptov, zato 
naj vas vprašamo takole: »Kako se pripravi vaša najljubša 
jed?« 
Za mojo najljubšo jed recept in način priprave skrbno skriva 
žena Meta. 
Vemo, da ste tudi močno povezani s svojim okoljem, v 
katerem živite in delate, ter da ste domala vsi družinski 
člani precej dejavni v mnogih delujočih društvih v kraju. 
Kako vidite šentjanško društveno življenje danes in kako v 
primerjavi s preteklostjo? 
 

Število društev, odmevnost delovanja ter delovna vnema 
posameznikov v šentjanških društvih je zagotovo svojevrsten 
fenomen. Ravno tako, kot je po drugi strani fenomen 
medsebojno rivalstvo, obtoževanja, poniževanja, posmeh … 
Vsako društvo ima svoje poslanstvo, način delovanja, 
razmišljanja in nenazdanje tudi publiko. Vsem pa je skupno, da 
delajo v dobro krajanov ter popestrijo vsakdanje družbeno 
življenje na vasi. Tako je bilo v preteklosti in je tudi danes. In 
verjetno tudi glavni razlog za moje bolj pasivno vključevanje v 
društva v zadnjih letih. In ja, vem, da tudi to ni prav. 

Najbrž redno prebirate Šentjanški glas, saj ste bili pred leti 
eden najbolj glasnih pobudnikov oživitve našega 
krajevnega časopisa. Ker ste vedno polni pobud in idej, nas 
zanima, kaj bi izboljšali in kaj vam je posebej všeč, ko 
prebirate naš in vaš časopis? 
Vaša delovna vnema, čas, ki ga prostovoljno namenite 
Šentjanškemu glasu kljub marsikateremu polenu, je vredna 
vseh pohval. Vedno se razveselim, ko vidim poštarja s 
Šentjanškim glasom v roki. V prihodnosti pa bi morda morali 
strmeti k bolj trendovskemu videzu, boljšim fotografijam in še 
večji kritičnosti do aktualnega dogajanja v kraju. V Šentjanžu 
je veliko mladih, potencialnih ljudi, ki vam lahko pomagajo v 
teh segmentih. Treba jih je nekako vzpodbuditi k vključevanju 
v družbeno življenje kraja.  
Lepa hvala za pogovor in želimo vam uspešno delo tudi v 
prihodnje. 

Z Jožetom Repovžem se je pogovarjala Vesna. 
 

KUD Budna vas 
  

LITERARNO-DRUŽABNI VEČER V KAMENŠKEM 
 

V soboto, 17. novembra, je bil zelo lep dan in še lepši večer. 
Ob 17. uri smo se v Kamenškem v Bregarjevi zidanici zbrali 
ustvarjalci in obiskovalci Literarno-družabnega večera v 
počastitev praznika občine Sevnica, ki ga je organiziralo 
Kulturno umetniško društvo Budna vas. Na prijetno 
presenečenje smo Bregarjev hram lepo napolnili. 
Po pozdravnem nagovoru predsednice nas je v tem prijetnem 
ozračju pozdravil in nam čestital ob občinskem prazniku 
podžupan Janez Kukec. V svojem nagovoru je izrazil 
presenečenje in veselje, da kultura nastaja in se odvija tudi v 
zidanicah na podeželju, in ne le v velikih dvoranah v mestih. 
Program je povezovala Veronika Sigmud, ki se je tudi 
pogovarjala z našimi pesniki. 
Svoja občutja ob ustvarjanju in kaj jih vodi, so nam opisali 
ustvarjalki iz društva Marija Bajt in Eva Keber ter gosta 
Marjetka Erman in vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar, 

ki so nam predstavili tudi nekaj iz njihovega opusa. Rudi je 
poudaril, da nastaja poezija v srcu in je njegov odsev. Tega pa 
naj vidi in občuti še kdo drug, ne le ustvarjalec. Za to so 
potrebna druženja, tudi takšna, kot je bilo v Kamenškem. 
Kadar se k besedi pripne še melodija, pa nastane pesem, zato 
so Ljudske pevke Solzice zapele nekaj ljudskih pesmi, ki so 
nam razveselile srca. 
Po končanem kulturnem programu smo se zadržali še v 
prijetnem druženju ob besedi in pesmi. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
 
 

Šentjanški glas         
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Društva poročajo Šentjanški glas            XIII/27      
 

Turistično društvo Šentjanž 
  

3. POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA 
Letošnji Pohod po poteh Milana Majcna, ki ga organizira 
Turistično društvo Šentjanž, je bil najprej predviden za soboto, 
27. oktobra, a je bil nato zaradi slabega vremena prestavljen na 
soboto, 17. novembra. Naključje ali višja sila je dala dogodku 
še posebno težo. 17. november je namreč datum rojstva Milana 
Majcna, ki bi letos praznoval 98. rojstni dan.  
Ob 9. uri se nas je zbralo 75 pri spomeniku Milanu Majcnu in 
Jančiju Mevžlju v Šentjanžu. Podali smo se na ne pretežko pot, 
ki nas je vodila po prijetno razgibani pokrajini okoli Šentjanža. 
V Birni vasi in Hinjah so nas pričakali domačini z okrepčilom, 
da korak ni bil preveč težak. Na tem mestu se jim za odziv in 
njihov prispevek najlepše zahvaljujemo. Na poti smo postali še 
pri mejnem kamnu v Hinjah in seveda v Murncah, kjer sta 
junaka leta 1941 tudi izgubila svoje življenje. Na teh dveh 
mestih smo namenu predali informacijski tabli, na kar smo v 
društvu še posebno ponosni. Da nam je v času krize uspelo to, 
kar smo načrtovali že kar nekaj let, je zagotovo velik dosežek. 
Iz Murnc smo se spustili v dolino proti Šentjanžu, kjer smo 
druženje zaključili v kulturni dvorani ob partizanski klobasi in 
kozarčku rujnega.  
Večina pohodnikov z najrazličnejših koncev Slovenije je bila 
nad lepoto naše krajevne skupnosti in prijaznostjo ljudi 
navdušena. Zatrdili so, da se bodo k nam še vrnili. Upamo in 

želimo si, da bo na pohodih, ki sledijo, tudi udeležba 

domačinov številčnejša, saj smo turizem ljudje, kajne? Do 
takrat pa najlepše povabljeni, da se po pohodni poti ali njenem 
delčku sprehodite sami in si ogledate tudi novopostavljeni 
informacijski tabli. 

Petra Majcen
 

IZLET ČLANOV TD ŠENTJANŽ NA RAKO 
 

 

V torek, 6. 11. 2012, smo se člani TD Šentjanž skupaj z 
nagrajenci za najlepše bučne aranžmaje odpravili na izlet v 
bližnjo okolico. Letos smo si za naš cilj izbrali Rako. Najbrž se 
sliši čudno, ampak dejstvo je, da nas kar nekaj pot še nikoli ni 

zanesla na Rako. Glede na to, da s TD Lovrenc Raka zgledno 
sodelujemo in so njihovi člani naši zvesti prijatelji, odločitev 
»kam« ni bila težka. PGD Veliki Cirnik in Šentjanž sta nam 
posodila kombija in šoferja, ki sta tudi naša člana, pa smo šli 
novim dogodivščinam naproti.  
Na Raki nas je z raško č´bulo, ocvirki in kruhom velikodušno 
sprejel Alojz Kerin, predsednik TD Lovrenc Raka in nekoč 
tudi predsednik KS Raka. Predstavil nam je kraj in nas popeljal 
v mogočno raško cerkev, katere značilnost sta dva zvonika. 
Popotovanje smo nadaljevali do lončarstva družine Kržan v 
Zalokah, kjer nam je mojster Jože predstavil delo lončarja in 
nas popeljal skozi celotno proizvodnjo lončenih posod ter 
ostalih izdelkov iz gline. Sledil je še ogled prve ambasade 
cvička in seveda pokušina žlahtne kapljice. Izlet smo prijetno 
zaključili v zidanici družine Pečarič, kjer sta nam gospodar in 
gospodinja pripravila zelo okusno kosilo, ki smo ga použili ob 
zvokih harmonike.  
Polni prijetnih vtisov smo se vrnili domov in si obljubili, da na 
Rako še večkrat zavijemo. Lepa hvala gostiteljem, predvsem 
Kerinovemu Lojzu, za krasen dan. 

Petra Majcen 

 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
  

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 2012 
 

Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta je pod taktirko 
Franca Lipovška z Uverturo 1812 in domačima 
pritrkovalcema, Stanetom in Barbaro Erman, pričela 
tradicionalni božično-novoletni koncert.  
Z dvema pesmima se nam je predstavil OMPZ Kresnica. 
Godbeniki so nadaljevali koncert s skladbo III. stavek iz suite 

za klarinet v izvedbi solista Jurija Martinčiča. Da je bilo še 
malo konjeniško obarvano, so solisti Sergej Sumrak, Rok Pelc 
in Rok Turnšek odigrali skladbo Galop za tri trobente. Sledili 
sta skladbi Rezervistova uspavanka iz suite v solistični izvedbi 
Nejca Zahrastnika ter Cik-cak za ksilofon, ki jo je več kot 
odlično izvajal Ernest Kramar. 
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Prešerno razpoloženo publiko je v leta slovenske popevke 
popeljala odlična solistka Jana Mrežar. Zapela je pesmi Med 
iskrenimi ljudmi in vsem dobro znano Zato sem noro te ljubila. 
Za vrhunec večera pa je ponovno poskrbel Jani Krivec. Kar 
prehitro so se končale skladbe Vrača se pomlad, Mati, bodiva 
prijatelja, Suspicious Minds An American Trilogy.  
Nastop mlade violinistke Ane Zec s skladbo Čardaš je bil 
prijeten za oko in ušesa. Ob njenem nastopu se je orosilo 
prenekatero oko. 
S Silvestrskim poljubom so godbeniki zaključili koncert.  
Ob dobrih željah za prihodnje leto predsednika KS Šentjanž 
Boštjana Krmelja in župana Srečka Ocvirka smo zaključili 
dvourno prireditev.  
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž se zahvaljuje vsem 
nastopajočim, povezovalcema programa Jožici Pelko in 
Boštjanu Repovžu, ki sta svoje delo opravila več kot odlično, 
cvetličarni Zelena pika za cvetlični aranžma, vsem, ki ste se 
odzvali našemu vabilu, predvsem pa vam, spoštovani krajani in 
ostali obiskovalci. 

 

BLAGOSLOV KONJ 
 

Kljub slabi vremenski napovedi se je na parkirišču KS Šentjanž 
zbralo veliko število rejcev konj, ki so s svojimi štirinožnimi 
prijatelji prišli po božji blagoslov. Tega je tako kot vsako leto z 
veseljem opravil domači župnik.  
Po končanem blagoslovu se je predsednik društva in KS 
Šentjanž, Boštjan Krmelj, zahvalil konjenikom za udeležbo, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred in vsem navzočim, 
vsako leto večjemu številu sokrajanov, ki s svojo prisotnostjo 
bogatijo konjeniški praznik. 
 

Brigita Blas 
 
 
 

Organizacija rdečega križa Šentjanž 
  

AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA ŠENTJANŽ 
V nedeljo, 27. 5. 2012, je bila sv. maša, h kateri je g. župnik še 
posebej povabi ostarele, bolne in invalide. Po tej sv. maši smo 
v kulturni dvorani člani organizacije RK Šentjanž pripravili 
srečanje naših starejših krajanov, kjer smo imeli kratko 
prireditev in srečelov.  
Nastopili so učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž in mi krajani z 
dobro voljo, ker mislimo, da je tako druženje prisrčno in 
koristno. Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo OŠ Šentjanž 
za program in pripravo ozvočenja.  
Hvala tudi vsem donatorjem, ki so nam omogočili dobitke za 
srečelov, KORK Sevnica za prispevke in Gostilni Repovž za 
pogostitev. Hvala gostoma, predsednici RK občinske zveze in 
podpredsedniku krajevne skupnosti, ki sta s svojo prisotnostjo 

in z nagovorom našim krajanom polepšala dan. Predsednik 
krajevne skupnosti in g. župnik pa sta se zaradi drugih 
obveznosti opravičila, čeprav se nam je g. župnik proti koncu 
dogodka tudi pridružil. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali in 
sodelovali pri tem srečanju in prireditvi, pa tudi vsem 
prisotnim, ki ste se vabilu odzvali, kajti –  
 

»Nikoli ne dovoli, da bi 
kdorkoli odšel od tebe, 

ne da bi bil srečnejši in boljši!« 
 

Organizacija RK Šentjanž 

 
 

Gasilsko društvo Šentjanž 
  

SREČANJE GASILSKIH VETERANOV V ŠENTJANŽU 
 

Šentjanški gasilci smo letos organizirali srečanje veteranov 
Gasilske zveze Sevnica. Zbrali smo se v soboto, 24. novembra, 
ob 14. uri na parkirnem prostoru v Šentjanžu. Bilo nas je kar 
95, zato smo se razdelili v tri skupine in podali na pot 
degustacij in ogledov.  
Bil sem v skupini, ki se je najprej ustavila v Gostilni Repovž, 
kjer smo poskušali njihove dobrote iz kuhinje, sadovnjaka in 
vinograda. Nato smo se peljali do Murnc, kjer smo prisluhnili 

opisu spominskega obeležja Milanu Majcnu in Jančiju 
Mevžlju, ki ga je pripravila Cvetka Jazbec. Pot smo nadaljevali 
na Leskovec, kjer smo si ogledali vas, ki nosi naziv Najlepše 
urejena hribovska vas v letu 2005. Okrepčali smo se z 
dobrotami, ki sta jih pripravili Tina Starina in Jožica Urbančič. 
Po krajšem postanku smo se spustili čez Bržane in Gaj na 
Brunk, kjer nas je z zvoki harmonike sprejela družina Škoporc 
Zavrl. Duška nam je predstavila znamenitosti bližnje cerkve
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Prisluhnili smo njeni predstavitvi in namesto aplavza se je 
zaslišalo ubrano prepevanje cerkvenih pesmi. Po končani 

predstavitvi smo poskusili še njeno ocvirkovo potico in kuhano 
vino. Ob zvokih harmonike Škoporčevega ata smo še zapeli in 
se polni lepih vtisov odpravili v Kulturno dvorano Šentjanž, 
kjer so nas že čakali učenci in učenke OŠ Milana Majcna in 
Šentjanški jurjevalci z zanimivim kulturnim programom, ki sta 
ga oblikovali Jožica Pelko in Alja Felsar. Cvetka Jazbec nam je 
v dvorani na kratko predstavila še nekaj zanimivosti iz 
zgodovine Šentjanža. V dvorani sta se nam pridružila tudi 
predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Toni Koren, in 
predsednik Gasilske zveze Sevnica, tovariš Zvone Košmerl. 
Vse navzoče sta pozdravila in nagovorila.  
Druženje gasilskih veteranov se je nadaljevalo do večernih ur 
ob sproščenem kramljanju in prepevanju ob zvokih harmonike, 
katero je z velikim veseljem raztegoval Luka Repše. Ob 
pozdravu in stisku rok smo prejeli veliko pohval in zahval za 
lepo speljano sobotno popoldne.  
Vsem sodelujočim se ob tej priložnosti še enkrat najlepše 
zahvaljujem. 
 

Boštjan Repovž  
 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

PREDNOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DU ŠENTJANŽ 
Tretjo nedeljo v decembru smo se člani Društva upokojencev 
Šentjanž zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na prednovoletnem 
srečanju. Prostor smo napolnili do zadnjega kotička. Prav 
prijetno nas je presenetila skupina Kulturnega društva Šentjanž, 
ki je pod vodstvom mentorice in režiserke Anice Groznik 
pripravila prijeten skeč in prav posebno voščilo. Program je 
popestril mladi harmonikar Luka. 

Ob koncu programa sta nam predstavnici Ljubljanske banke 
predstavili njihovo delo, kako varne so naložbe, pa tudi o 
najemanju posojil. Člani so imeli kar nekaj vprašanj in 
pripomb, na katere so dobili tudi odgovore. 
V nadaljevanju druženja je sledila skromna zakuska, ki so jo 
pripravili Repovževi. 
Vsem sodelujočim v programu, povezovalki Olgi in Toniju za 
ozvočenje ter Gostilni Repovž, se lepo zahvaljujemo. 
Ob koncu leta in v januarju 2013 so praznovali svoje obletnice 
naslednji naši člani: 
80 let sta dopolnila Franc Gorenjc in Julij Žganjar; 
90 in več let pa: Marija Krese, Julka Štih, Marija Zupet in 
Amalija Keber. 
Vsem še enkrat iskrene čestitke in obilo zdravja v prihodnje. 
V decembru smo obiskali vse člane stare nad 80 let, tudi tiste, 
ki živijo v domovih za starejše, in jim izročili skromna darila. 
Kot vse leto smo v okviru projekta »Starejši za višjo kakovost 
življenja doma« obiskovali ljudi, ki so starejši od 69 let. 
Ker smo že zakorakali v novo leto 2013, želimo vsem članom 
veliko zdravja, sreče in zadovoljstva, da bi dostojno živeli in 
preživeli še veliko lepih trenutkov. 

Fanika Rupar, DU Šentjanž 

V SLOGI IN PRIJATELJSTVU JE MOČ 
Da je to res, smo dobro prepričani člani TD in DU Šentjanž. 
Lepi dnevi v začetku januarja so bili kot nalašč za sanacijo poti 
proti Tk pavu. Sneg, ki nam jo je zagodel 28. oktobra 2012, ni 
prizanesel nikomur, kajti v gozdovih se je naredila zelo velika 
škoda. Ni bilo potrebno veliko prositi. Peščica prostovoljcev se 
je skrbno lotila dela. V dobrih dveh urah je ekipa uredila pot in 
večstoletna pravljica je zopet zaživela.  
Mi, ki smo ljubitelji lepih poti, se dobro zavedamo, da je 
bodočnost našega turizma prav v pohodništvu in smo na vse to 
veseli ter ponosni.  

Cveta Jazbec 
 

Šentjanški glas  
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Mladinsko društvo 
 

VESELI DECEMBER Z MLADINSKIM DRUŠTVOM ŠENTJANŽ 
Člani Mladinskega društva Šentjanž smo v soboto, 8. 12. 2012, 
zopet organizirali zimsko prireditev, ki se je odvijala v 
Kulturnem domu Šentjanž. Pripravili smo sproščen večer, poln 
glasbe in smeha. Kot vsako leto smo namreč medse povabili 
stand-up komike. Tokrat so bili z nami Ranko Babić, vsem znan 
iz oddaje Kursađije, Klemen Mauhler in Stefan Šumanac. Po 
veliki «dozi« smeha so na oder prišli še fantje iz skupine Liquf, 
ki so nam v akustični verziji predstavili njihovo prvo ploščo. Ob 
tem pa smo pripravili tudi fotografsko razstavo z naslovom 
Majsko jutro v Šentjanžu avtorja Borisa Vrabca. Obiskovalcev 
sicer ni bilo veliko, so pa bili tisti toliko bolj zadovoljni. 
S tem smo člani društva zaključili še eno uspešno leto, sedaj pa 
že pripravljamo nove načrte, s katerimi bomo tudi letos 
popestrili dogajanje v Šentjanžu. Vsi tisti, ki bi se nam želeli 
pridružiti, pa nas poiščite na facebook-u in nas kontaktirajte. 

Saša Tominc, MD Šentjanž 

OMPZ Kresnica 
 

KRESNICE V DECEMBRU 
Morda je navidezno zatišje skozi preteklo leto Kresnicam 
prineslo zagona ali pa novih želja po aktivnejšem nastopanju 
tudi izven nedeljskih maš, pri katerih le redkokdaj manjkamo. 
Tradicionalno Miklavževanje v decembru je bilo s pomočjo 
društev prav prijetno izpeljano in 156 otrok se je razveselilo 
prihoda Miklavževega spremstva in daril, ki so bila pripravljena 
s pomočjo Občine Sevnica, KS Šentjanž, staršev, družine Repše 
in trgovine z živili v Šentjanžu. Razsvetljeno božično drevo 
konjenikov se je zasvetilo tudi v malih navdušenih očeh in že 
smo se lahko družili na trgu ob pogostitvi, ki so jo pripravili 
motoristi, vinogradniki in aktiv kmečkih žena. 
Še enkrat se zahvaljujemo tudi gasilcem in vsem, ki se radi 
odzovete našemu vabilu, da lahko z vašim sodelovanjem in 
odzivi kljub težkim časom oživljamo običaje, ki so jih skozi 
stoletja kot otroci doživljali že naši pradedki in babice. 
Veseli december je hitel dalje, a do obljubljenega bowlinga je 
bilo potrebno še veliko resnih vaj. 
Povabilo na koncert v Tržišče je bilo nenadno in pokazati je bilo 
treba, koliko več zmoremo, kot je načrtovano. Prijazni gostitelji 
so bili navdušeni, kajti večer z različnimi izvajalci smo 
zagotovo popestrili z energijo pesmi ob spremstvu kitare. 
Vse naše resne vaje so bile namenjene božičnemu večeru. 
Zanimiva izkušnja nastopa z Godbo slovenskih železnic nam bo 
ostala še dolgo v lepem spominu. 
 
 

Zaslužen bowling nas je malo sprostil, misel pa nas je že peljala 
v Postonjsko jamo, kjer smo letos sprejeli poseben izziv. Kot 
edini zbor v sobotni predstavi živih jaslic smo ob čudovitem 
opernem baritonistu in sopranistki, seveda vsak na svoji 
lokaciji, odpeli 9 predstav okoli 2000 obiskovalcem. Bojazen, 
kako izpeljati skorajda 3-urni nastop, se je manjšala z vsakim 
nastopom. Zdelo se nam je, da postajamo vse boljši, kajti 
začetno soočenje s takšno akustiko je bilo na trenutke prav 
zabavno in osupljivo. Zadnji skupini smo se pridružili kot gostje 
tudi mi in uživali v izjemnih svetlobnih efektih, predstavah 
igralcev in solistov. 
Letošnje doživetje je bilo prav posebno in še se želimo vrniti.  
Večje število pevcev, ki uživajo v prepevanju pri Kresnicah, pa 
rojeva nove ideje. 
Že sedaj bi vas radi povabili, da skupaj z nami doživite čudovito 
harmonijo zvoka v Lutrovi kleti. Poletna izkušnja obiska 
Lutrovske kleti nas je zelo navdušila, zato ob materinskem 
dnevu skupaj z nadvse zanimivimi glasbenimi gosti 
pripravljamo koncert, za katerega obljubljamo, da vam ne bo 
žal, če boste z nami. 
Torej nasvidenje pod sevniškim gradom na cvetno nedeljo 
popoldne, kamor vas vabimo Kresnice z gosti in balzam za 
pevsko dušo – Lutrovska klet. 

Renata Kuhar 

KUD Budna vas 
 

DELAVNICA KVAČKANEGA CVETJA 
Kulturno umetniško društvo Budna vas je 20. 10. 2012 
pripravilo na Brunku pri družini Skoporc Zavrl delavnico 
kvačkanega cvetja.  
Po pozdravu predsednice društva Magde Sigmund je gospa 
Silva Gorenjec predstavila posebno tehniko kvačkanega cvetja. 
Te tehnike se je naučila od svoje mame. Povedala je, da so 
včasih ženske veliko kvačkale na tak način, medtem ko je 
danes to šlo v pozabo. In tudi pripomočka, ki so ga včasih 
dobili v Trstu, se ne da več kupiti. Udeleženke smo razmišljale, 
kako bi se ga dalo nadomestiti in kar nekaj koristnih rešitev 

smo našle, doma pa bomo preizkusile, katera bo najboljša. 
Gospa Silva je naredila nekaj osnov, ki smo jih potem 
obkvačkale, da so nastale rožice. Pokazala je tudi, za kaj vse se 
to cvetje lahko uporabi; od okrasnega cvetja, prta, zapestnice, 
okrasnega zglavnika, brezrokavnika in še kaj.  
Udeleženke smo se razšle bogatejše za znanje še ene 
pozabljene spretnosti, ki so jo obvladale naše mame, tete in 
babice, sedaj pa tone v pozabo. Mogoče pa nam jo uspe 
ohraniti. 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
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Šentjanški jurjevalci 
 

Šentjanški jurjevalci smo se odzvali povabilu in 7. 12. 
sodelovali kot glasbeni gostje na 2. Evropskem večeru Lojzeta 
Peterleta sezone 2012/13 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Evropski poslanec g. Lojze Peterle je bil prav presenečen, ko 
smo z našo himno  Pijmo šentjanževca začeli ta večer, ker nas 
ni bilo v njegovem scenariju, bil pa je prav vesel, da smo prišli, 
kot je rekel, njegovi Dolenjci. Za naš nastop sta krivi asistentka 
v njegovem kabinetu Jasmina Podlesnik in ga. Maja. Osrednji 
gostji večera sta bili Slovenki leta, ilustratorka ga. Jelka 
Reichman in kardiologinja dr. Metka Zorc. Večer je minil v 
prijetnem vzdušju, saj sta obe imenitni sogovornici. Izvedeli 
smo mnogo zanimivosti o nastajanju ilustracij, posebej pozorno 

smo prisluhnili dr. Zorčevi, ki nam je predstavila svoje delo iz 
sveta kardiologije. Seveda nismo mogli obiti komentarjev na 
trenutno stanje v naši Sloveniji, saj so ravno v času prireditve 
pred parlamentom potekale demonstracije. Po končanem 
programu smo se še osebno srečali in pogovorili z obema 
gostjama in moramo reči, da sta zelo preprosti, dostopni. 
Gospod Peterle je moral kmalu oditi zaradi drugih obveznosti, 
mi pa smo odpeli še nekaj pesmi, spoznali nekaj naših rojakov 
iz Mirnske doline, ki živijo v Ljubljani, med gosti je bilo tudi 
nekaj znanih Slovencev. Večer je hitro minil, z dr. Zorčevo 
smo se dogovorili, da se še srečamo. Hvala Jasmini, da nam je 
omogočila sodelovanje na tem večeru. 

 
 

 

  

V župniji Šentjanž vsako leto tradicionalno pred polnočnico 
poteka kratek koncert domačih pevskih skupin. Letošnje leto je 
ta čast doletela Šentjanške jurjevalce. Skupina goji ljudski 
način prepevanja slovenskih, pretežno ljudskih pesmi. Sestavlja 
jo osem moških pevcev v zrelih letih. Ime si je skupina nadela 
po domačem kraju in po starodavnem ljudskem običaju – 
jurjevanju, zaradi katerega je skupina pravzaprav pričela 
delovati.  
 

 

Letošnji program so sestavljale štiri božične pesmi v priredbi g. 
Jožeta Koresa. Koncert se je začel z umirjeno pesmijo 
Prečudna je nocojšnja noč, v nadaljevanju pa so pevci 
predstavili še Nocoj ne morem spati, Pastirčeki na paši, za 
konec pa še pesem Jožef prileten mož. Program je povezovala 
ga. Jožica Pelko, ki je vsako pesem predstavila z nekaj verzi. 
Ta kratek koncert je bil lep uvod v polnočnico v polni farni 
cerkvi, ki jo je kot že vrsto let vodil župnik Janez Cevec.  
 

 
R.T. in S.M. 
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Prvo leto Kulturno umetniškega društva Budna vas 
 

 
Ustanovni sestanek 

 
Otroške poletne ustvarjalne delavnice 

 
Ob ustanovitvi društva so bile prisotne tudi televizijske kamere. 

 
Računalniško opismenjevanje starejših 

 
Prvi večer veselega decembra se je v Kulturni dvorani Šentjanž 
s kulturno prireditvijo predstavilo Kulturno umetniško društvo 
Budna vas. 
Po pozdravu povezovalke Veronike Sigmund je predsednica 
Magda Sigmund predstavila društvo. Trenutno je včlanjenih 24 
članov in članic, ki delujejo v treh sekcijah: Ljudske pevke 
Solzice, likovna sekcija ART lipa in kulturno-umetniška 
sekcija KUS. Prvo leto delovanja je bilo zelo pestro, saj je 
društvo pripravilo kar pet delavnic, koncert ljudskih pesmi, tri 
razstave in dva kulturna dogodka. Sodelovali so tudi na 
prireditvah drugih društev v občini in drugod po Sloveniji. 
Predsednica se je zahvalila vsem članom za članstvo, delovanje 
v društvu in oblikovanje programov. Vsem obiskovalcem 
prireditev za moralno podporo. Za pomoč pri delovanju pa se 
je zahvalila tudi Občini Sevnica in njenemu županu, Občini 
Radeče in njeni županji, Krajevnima skupnostma Šentjanž in 
Vrhovo, podjetjema ARMAT in Lisap iz Šentjanža, podjetju 
SAVAAVTO iz Boštanja, Osnovni šoli Šentjanž, TD Šentjanž, 
PGD Šentjanž, AKŽ Budna vas, JSKD izpostava Sevnica, 
KŠTM Sevnica, župniku župnije Radeče Miru Berglju, družini 
Skoporc Zavrl z Brunka, družini Musar iz Šentjanža, 
zakoncema Bregar iz Hinjc, gospodu Janezu Repovžu, 
gospodu Janezu Levstiku iz ČD Sevnica, gostilni Repovž in 
predstavnikom medijev: Posavski obzornik, Dolenjski list, 
Grajske novice, Šentjanški glas, Šentjanž.si, Družina in Vaš 
kanal. 
Poudarila je, da bo društvo še naprej delovalo na področju 
ljubiteljske kulture in umetnosti. 
V imenu sevniške občine se je prireditve udeležil podžupan 

Janez Kukec, v imenu KS Šentjanž pa njen predsednik Boštjan 
Krmelj. Oba sta pozdravila in pohvalila delovanje mladega 
društva, ki združuje različne generacije in dejavnosti na 
področju ljubiteljske kulture na podeželju, in mu zaželela 
uspešno delovanje še naprej. 
V kulturnem programu so se s prepevanjem ljudskih pesmi 
predstavile Ljudske pevke Solzice, ki bodo kmalu praznovale 
15. obletnico delovanja. S prepevanjem bodo še ohranjale in 
posredovale ljudsko pesem, je zatrdila predstavnica Marta 
Pelko. 
Likovna sekcija ART lipa je pripravila za ogled dela članov, ki 
so vse leto ustvarjali pod vodstvom Elene Sigmund. Ta je tudi 
povedala, kako je vse skupaj potekalo in kaj še načrtujejo. 
V kulturno-umetniški sekciji se združujejo člani, ki ohranjajo 
veščine in spretnosti rok, kar smo podedovali od svojih 
prednikov, ustvarjajo poezijo in vse to poskušajo podajati 
drugim. Po besedah predstavnice Mojce Musar bo tako še 
naprej.To so potrdili z recitacijami najmlajši člani društva – 
Matija, Neža in Aleksandra – in ustvarjalke poezije Marija, 
Eva in Marjetka, ki so nam predstavile svojo poezijo. 
Elena in Franci Sigmund sta pripravila kratko diaprojekcijo 
utrinkov delovanja društva. Trije obiskovalci večera pa so 
domov odnesli simbolično nagrado.   
Čisto za konec je bilo prihranjeno presenečenje ob prvi 
obletnici delovanja društva. Veliko torto iz straniščnega 
papirja, ki jo je naredila članica Marija Oven, so na oder 
pripeljali najmlajši člani in skupaj smo upihnili prvo svečko. 
Po končanem kulturnem programu je bilo na vrsti prijetno 
druženje ob ogledu razstave. 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
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Prvo leto Kulturno umetniškega društva Budna vas 
 

 
Koncert v cerkvi na Brunku 

 
Delavnica izdelave kvačkanega cvetja 

 
Gostji literarnega večera Marjetka Erman in Marija Bajt 

 
Razstava Art Lipa ob prvem rojstnem dnevu društva 

 
Razstava v cerkvi na Brunku 

 
Literarno-družabni večer v Kamenškem 

 
Rudi Stopar na literarnem večeru 

 
Praznovanje ob prvi obletnici društva 
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Naj pot Posavja 2012 
 

 
 

 

Trdo delo in vnema sta vedno poplačana. V soboto, 26. 
januarja, smo se člani Turističnega društva Šentjanž in otroci 
OŠ Krmelj skupaj s svojo maskoto knapcem odpravili v 
Ljubljano po zasluženo priznanje za Naj pot Posavja 2012. Ta 
prestižni naslov si je tokrat prislužila tematska pot Tk pav oz. 
Turistično društvo Šentjanž kot njen snovalec. Otroci 
krmeljske osnovne šole so se pred podelitvijo priznanja, ki se 
je odvijala v okviru Sejma turizem in prosti čas, predstavili s 
kratkim programom, kjer so predstavili našo pot. Izlet v 
Ljubljano smo popestrili s kratkim ogledom prestolnice 
Ljubljane. Veseli in polni dobre volje ter s priznanjem v roki, 
smo si zadali cilj, da pot Tk pav ne bo zamrla.  

TD Šentjanž 
 

Ogled jaslic na Kiju 
 

 
 

Učenci, ki obiskujemo izbirni predmet turistična vzgoja, smo 
po novoletnih počitnicah obiskali domačijo Orešnikovih na 
Kiju pod Osredkom. 
 

Ob prihodu se nam je pogled zaustavil ob prelepi kapelici, ki jo 
je postavil g. Janez Orešnik na mestu, kjer je bil star pil, v 
zahvalo Mariji po uspešni operaciji. Nato smo vstopili v hišo in 
si ogledali jaslice domačega mojstra Janeza Orešnika. Jaslice je 
izdelal iz naravnega in odpadnega materiala. Delal je več 
mesecev, postavitev pa je trajala več kot teden dni. Objekte – 
makete hiš in cerkvic – je izdelal iz siporeksa, hlevček in 
figurice je kupil. Mah so nabrali otroci, moralno podporo pa 
mu je dajala žena. 
V času našega obiska je zmanjkalo elektrike. Katjina mamica 
je takoj poskrbela za agregat in jaslice so zasijale v vsej svoji 
lepoti. Sosedska pomoč še deluje, lepo. 
Zahvaljujemo se Orešnikovim za prijazen sprejem in 
gostoljubje. 

Katja, David, Lucija, Maruša, Evelina in Klara 

Kulturni dan – Ogled gledališke predstave Pikica in Tonček 
Prvi petek v novem letu je bil lep zimski dan, čeprav brez 
snega. Za učence OŠ Šentjanž je bil nekaj posebnega, saj smo 
ga preživeli v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, kjer 
smo si ogledali gledališko predstavo Pikica in Tonček. Bila je 
zabavna, poučna in zanimiva. Prav vživela sem se v dogajanje 
na odru. 
Najbolj sta mi ostala v spominu Pikica in Tonček, glavna 
junaka, ki sta na ulici prodajala vžigalice in razne drobnarije. 
Med seboj sta se razlikovala, a sta vseeno postala prava 
prijatelja. Pikica je razvajena in otročja deklica, ki se venomer 
pači in kriči. Živi v bogati družini; ta pa bi skoraj razpadla, če 
ne bi bilo nje. 

Tonček je njeno pravo nasprotje, saj živi v zelo revni družini. 
Očeta nima, mama pa mu je hudo zbolela, zato sam kuha in 
skrbi, da se z mamo preživljata. 
Za Pikico je poleg debele Berte večino časa skrbela varuška 
Roženkrančeva; prav z njo je imela Pikica veliko skrivnost, a k 
sreči je bila preko različnih zapletov razkrita in vse se je 
uredilo. Tončkova mama je ozdravela in prišla s Tončkom 
živet k Pikici in njeni družini. Pikičina starša sta zdaj vsaj 
nekaj svojega časa posvetila Pikici, njena nova varuška pa je 
postala prav Tončkova mama. 
Celo predstavo sem zelo uživala, zato je bil to eden mojih 
najljubših dni. Želim si, da bi bilo takih še veliko. 

Danijela Bec, 6. razred 
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Tekmovanje v oddaji Male sive celice 
 

Bil je lep oktobrski dan. Trije učenci iz 7. razreda so bili na 
področnem tekmovanju prvi, zato so šli na snemanje oddaje 
Male sive celice na RTV Slovenija, ostali sedmarji in učenci 6. 
razreda pa smo šli zanje navijat. Snemanje je bilo šele ob pol 
štirih popoldne, zato smo imeli dopoldne kulturni dan. 
Zjutraj smo se iz Šentjanža z avtobusom odpeljali proti 
Ljubljani, kjer smo se z vzpenjačo odpravili na grad. Nekateri 
smo se z njo peljali prvič. Na gradu smo si ogledali film o 
zgodovini gradu, nato pa smo šli v grajski stolp, od koder je bil 
čudovit razgled – videli smo celo Ljubljano. Ogledali smo si 
tudi grajsko kapelo in muzej. 
Z vzpenjačo smo se vrnili na tržnico in se od tam preko 
Tromostovja odpravili na Prešernov trg ter v Frančiškansko 
cerkev. Bilo je zelo zanimivo. Nato smo imeli nekaj prostega 
časa za ogled tržnice in drobno nakupovanje, kmalu pa je bila 
ura že toliko, da smo se odpravili proti RTV Slovenija. 
V studiu, kjer smo bili vsi prvič, so nam povedali nekaj pravil, 
ki smo se jih morali držati med snemanjem. Naši tekmovalci so 
zasedli svoja mesta. Njihovi nasprotniki so bili učenci z 
Vrhnike. Tekmovanje se je začelo. 
Obema skupinama je šlo zelo dobro, mi pa smo glasno navijali. 
Čeprav so nas na koncu učenci z Vrhnike premagali, smo bili 
zelo ponosni na naše tri sedmošolce, saj so veliko znali. 

Pozno popoldne smo se z avtobusom odpeljali proti domu. Dan 
je bil naporen, a poučen in zanimiv. Želim si še veliko takih 
dni.  

Danijela Bec, 6. razred 
 

V torek, 9. 10. 2012, smo učenci 6. in 7. razreda odšli v 
Ljubljano navijat za Francija, Romana in Roka, ki so zmagali 
na predtekmovanju za oddajo Male sive celice v Škocjanu.  
V Ljubljani so imeli snemanje prave televizijske oddaje Male 
sive celice. Pred stavbo RTV Slovenija smo čakali pol ure, saj 
so bile garderobe zasedene. Ko smo končno lahko vstopili, 
smo po dolgem hodniku, okrašenem s plakati, odšli v 
garderobo, kjer smo malicali in vadili navijanje. Med tem 
časom so stilisti odpeljali naše tri tekmovalce in jih uredili, mi 
pa smo si oblekli zelene majice, na katerih je bilo zapisano ime 
naše šole in naš znak. Po nas je prišel voditelj oddaje Male sive 
celice, g. Pavle Ravnohrib, in nas odpeljal v studio, kjer so čez 
čas posneli, kako so fantje in dekle odgovarjali na vprašanja. 
Naši fantje so tekmovali z OŠ z Vrhnike. V oddaji so na žalost 
izgubili, čeprav smo mi za njih močno navijali. Kljub temu 
smo vsi nanje ponosni, saj naša šola še nikoli ni tekmovala v 
oddaji Male sive celice. Bravo fantje iz 7. razreda. 

Ana Štirn, 6. razred 
 

 
 

Naravoslovni dan – Ogled Kmetijske šole Grm 
 

V četrtek, 10. 1. 2013, smo se učenci 8. in 9. razreda OŠ 
Šentjanž ter učenci 8. razreda iz Tržišča odpravili v Novo 
mesto na ogled Kmetijske šole Grm. 

Že zjutraj smo bili učenci na trnih – predvsem fantje, saj smo 
od učiteljev izvedeli, da bomo tam vozili tudi traktor. Okoli 
osme ure je prispel avtobus in vožnja je bila kar dolga. 
Ko smo prišli tja, nas je že čakala njihova socialna delavka. 
Pospremila nas je v predavalnico, kjer nam je predstavila 
njihovo posest. Po končanem predavanju smo učenci devetega 
razreda šli v gospodinjsko delavnico, kjer smo spekli piškote. 
Po malici smo šli na ogled kmetije, po tem pa je sledil najbolj 
pričakovan del dneva. Vožnja s traktorjem!  
Bilo mi je zelo všeč, škoda le, da nismo smeli voziti hitro, 
poleg tega pa je bil z nami v kabini tudi inštruktor. Kakšna 
groza! 
Ko je vsak od nas odpeljal svoj krog, smo morali iti domov. 
Dan mi je bil zelo všeč in upam, da se bo še kdaj ponovil. 

Jan Starina, 9. razred 
 

Zahvala  
Mesec december je mesec obdarovanj, sreče, veselja … 
Učenci 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž smo bili zelo 
delavni. Izdelovali smo voščilnice in organizirali božično-
novoletni srečelov. Imeli smo kar 327 zanimivih dobitkov, s 
katerimi smo razveselili učence, seveda pa si ob tem prislužili 

kar nekaj sredstev za lažjo izpeljavo načrtov zadnjega leta 
obiskovanja osnovne šole. Uspešno smo vse prodali.  
Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nakupom podprli naša 
prizadevanja, še posebna zahvala pa vsem donatorjem in vsem, 
ki ste kakor koli pripomogli k srečelovu. Še enkrat najlepša 
hvala.                                                                     Učenci 9. razreda  
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Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 
 

 

Učenci 8. in 9. razreda so poglabljali znanje iz teme 
Tehnološke spremembe na Slovenskem v 19. in začetku 20. 
stoletja ter njihov vpliv na življenje. 
Tekmovalo je 13 učencev. Bronasto priznanje so osvojili: 
LUCIJA KOS, JAN STARINA, MARUŠA ZIDAR, 
TOMAŽ LINDIČ IN LUKA REPŠE. 
Na področno tekmovanje, ki bo 5. februarja, so se uvrstili 
Lucija, Jan in Maruša.  
Za dosežene rezultate jim iskreno čestitam in želim veliko 
znanja in sreče na področnem tekmovanju.  

Mentorica: Stanislava Dežman 
 

 
Glasbeni koncert učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Na začetku šolskega leta smo učenci od 4. do 9. razreda v 
okviru šolskega parlamenta izbirali tri teme, ki nas najbolj 
zanimajo. To so spolnost in ljubezen, računalniki in FB ter 
glasba.  
V četrtek, 20. 12. 2012, je tako šolski parlament organiziral 
glasbeni koncert. Nastopajoči so bili seveda učenci in učenke 
naše šole, ki so nam pokazali svoje skrite talente. Prisluhnili 
smo lahko prečudovitim glasovom naše šole, brenkanju kitar 
ter zvokom harmonike in flavte. Videli smo tudi nastop 
odličnih plesalk, program pa so popestrile akrobacije na 
monociklu in ples mažoretke.  
Spoznali smo, koliko neverjetnih  talentov imamo na šoli, a 
zanje sploh nismo vedeli. 

Lucija Kos, 9. razred 
 

 

Decembrski direndaj 
 

Jutranja pravljica 
Vsak dan v mesecu decembru so učenci 1. triade začeli pouk 
tako, da so poslušali pravljico. Pri tem so zelo radi sodelovali 
tudi nekateri učenci iz 8. in 9. razreda. Učiteljice smo izbrale 
knjigo, ki so jo le-ti učenci prebrali najmlajšim. S tem smo 
želeli vzpodbuditi veselje do branja. Ob tem so bralci 
pridobivali izkušnje z mlajšimi učenci, mlajši učenci pa so jih 
imeli za vzgled, kaj pomeni biti dober bralec. 

 
Obisk dedka Mraza 

V mesecu decembru nas radodarno obiščejo dobri možje. V 
petek, 22. 12. 2012, so učenci gledališke skupine Klopotec 
pripravili igrico Zmešana pravljica, s katero so priklicali dedka 
Mraza. Najprej je povabil otroke, da mu zapojejo pesmice, nato 
jim je razdelil darila in se z njimi tudi fotografiral. Letos je 
obdaril 142 otrok.  

 

 

Prireditev za dan samostojnosti in enotnosti 
Zadnji šolski dan pred novoletnimi počitnicami so učenci 2. in 
3. triade pripravili kulturni program ob prazniku dan 
samostojnosti in enotnosti. S prireditvijo smo se spomnili na 
čas, ko smo bili Slovenci še posebej enotni in složni ter 
ponosni na našo Slovenijo.  

Helena Hribar 

 

www. sentjanz.si 
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Novoletni nastop 
 

 
 

 
 

 
 

V torek, 18. 12. 2012, so učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž 
na povabilo Univerze za tretje življenjsko obdobje nastopili v 
Gasilskem domu Sevnica z dramsko predstavo Pr’ nas doma; 
Egi. V igri so nastopali učenci od 2. do 8. razreda.  
Skozi igro se je prepletala zgodba dedka Egija, ki ga je odlično 
odigral Vid Žganjar. »Penzijonist« Egi je doma in pomaga zelo 
zaposleni hčerki (Danijela Bec) in zetu (Grega Krmelj) pri 
vzgoji njunih treh otrok (Anže Repovž, Luka Lazar, Ema 

Potočnik). Najstarejši Jure je ob začetku igre dediju s pomočjo 
Power pointa natančno predstavil svojo seminarsko nalogo o 
Šentjanžu. Oče in mama sta ves dan v službi, otroci pa poleg 
šole obiskujejo razne dejavnosti. Vsem se ves čas nekam mudi 
in v tej naglici ves čas nekaj pozabljajo. Še sreča, da je tu dedi 
Egi, ki vse postavi na pravo mesto. Tudi dedek je še vedno 
aktiven; skupaj z očetom v večernih urah obiskujeta pevske 
vaje.  
Pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž ter plesna skupina so 
še popestrili komično igro. Ob zaključku naše igre so bili naši 
gledalci presenečeni in iskreno ganjeni. 
Vtisi nekaterih gledalcev so več kot zgovorni: 
»Vedeli smo, da šole pripravijo pester in raznovrsten program, 
ta pa je presegel vsa pričakovanja. Otroci so se ob nastopanju 
izkazali na različnih področjih: igralskem, pevskem in 
plesnem, ki so se prepletali z duhovito pripovedjo o 
vsakdanjem življenju treh generacij. Otroci so suvereno in 
sproščeno nastopali, kot da bi imeli priložnost vsak dan javno 
nastopati. Bili so izjemno prisrčni. Babice in dedki, kot 
študenti, smo ves čas izjemno uživali, nekateri celo s solzami v 
očeh od ganjenosti. 
Zahvala gre seveda tudi ekipi treh mentoric. Ni bilo mogoče 
spregledati, da je vsaka s svojo ekipo delovala kot 
sinhronizirana enota, ki ji je cilj visoka kvaliteta. Pripravile so 
scenarij in režijo predstave, ki bi se lahko brez zadrege 
predstavila na večjem odru.  
Scenarij ste uspeli pripraviti namensko za nas – babice in 
dedke, ki pa tudi še hodimo v šolo, saj se je treba učiti vse 
življenje. Gledalci in poslušalci smo bili ob vašem nastopu, 
vašem znanju, talentu, samozavestnosti in prisrčnosti 
navdušeni in ganjeni. Mnogim so pritekle solze sreče, ko smo 
vas gledali in poslušali. 
Pridni ste bili, da ste se toliko naučili, pridne in sposobne so 
tudi vaše učiteljice, ki so vas pripeljale do tako uspešne 
predstave. Škoda, da takih prireditev in seveda vsega ostalega 
dela učencev in učiteljev majhnih podeželskih šol ne vidijo 
odgovorni politiki, saj v tem primeru ne bi razmišljali o 
združevanju in ukinjanju le-teh. Mi vas pri vaših prizadevanjih 
vsekakor podpiramo. 
Učenci in učitelji Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, hvala 
za vaš trud. Še bi vas radi videli. 
Vsi smo bili presenečeni, kako sproščeno, ganljivo in 
vsestransko znanje ter spretnosti imajo vaši učenci v igri, plesu 
in petju. Skratka bili so zelo prisrčni, tako da se je nam dedkom 
in babicam orosilo oko od ganjenosti. 
Zelo ste nam polepšali dan, saj smo videli, kaj učitelji – 
profesorji in vi ravnateljica zmorete posredovati otrokom; ne 
samo obveznega znanja, ampak še veliko več, kar bo otrokom 
še kako koristilo v življenju. Še enkrat prisrčna hvala, z željo, 
da bi nastopali še večkrat in pokazali občinstvu, kaj znate in 
zmorete.« 

Mentorici: Gordana Bregar in Nada Jazbec

 

Dinozavri v cirkusu 
 

V petek, 14. 12. 2012, smo učenci 1. triade imeli kulturni dan. 
Z avtobusom smo se odpeljali v Novo mesto. V Kulturnem 
centru Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Dinozavri v 
cirkusu. Nastopali so dinozavri, klovni in akrobati. Ko smo 
gledali, nas je bilo strah. Dinozavri so bili grozni, strašni. 

Klovna sta bilo zelo smešna. Na tla sta jima padala rdeča 
noska. Po končani predstavi smo se odpeljali domov. 
 

Smiljan Podlogar, 3. razred 
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Prenovljena pošta 8297 Šentjanž 
 

 
 

Kar nekaj let je že preteklo od otvoritve Pošte 8297 Šentjanž v 
prostorih Krajevnega doma. 
Lansko leto se je Pošta Slovenije PE Novo Mesto z Občino 
Sevnica in Krajevno skupnostjo Šentjanž odločila prenoviti 
prostore pošte v Šentjanžu.  
Zidarska in električna dela sta zaključila domačina Vlado 
Odlazek in Mihael Jazbec, slikopleskarstvo ter montažo 
opreme pa so izvajali zunanji izvajalci. Prenova je potekala 
hitro, profesionalno in kakovostno. Prostori so na novo 
opremljeni z omarami, pulti, mizico za stranke, regali … Tako 
smo pridobili prijaznejše okolje za zaposlene kot tudi za 
stranke.  
Za potrpežljivost ob obnovi se zahvaljujemo! 

Prenovljena pošta v Šentjanžu ne ponuja samo poštnih storitev, 
ampak tudi različne izdelke, ki jih je tam mogoče kupiti. Tudi 
pismonoši delata z vami na terenu in nudita sprejem položnic v 
plačilo, kartice za mobilne telefone (mobi, izimobil, tuš, 
simobil), srečke, uredita vplačilo lota, pripeljeta sveče po 
naročilu, skratka uporabljajte ju.  
Vabljeni vsi k ogledu in uporabi novih prostorov.  
Na Pošti 8297 Šentjanž delujemo: upravnica Jožica Čot in 
pismonoši Drago Kramžar in Franci Sigmund. Delovni čas 
pošte je vsak delovni dan od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 
17.00 ter vsako soboto od 9.00 do 11.00.  

Kolektiv pošte Šentjanž 
 

 

 

Marica Kukec Krese praznovala 90 let 
 

 
 

»Hitro, hitro mine čas, mine tudi lep obraz. 
Življenje je kot rožni cvet, en čas cveti,  
se oveni, nazadnje pa popolnoma izgine. 
Moje življenje ni bilo posuto z rožicami.  
Bila so leta veselja, trpljenja, pa tudi veliko žalosti in kljub 
vsemu temu sem dočakala častitljivo starost, 90 let.« 
 

To je le nekaj misli prepisanih iz vabila, ki ga je napisala gospa 
Marica Kukec Krese ob praznovanju njenega rojstnega dne. 
Praznovala ga je v nedeljo, 25. novembra 2012. 

Ob prihodu je vse lepo pozdravila, se zahvalila za obisk, nato 
pa vsem namenila nekaj misli iz njenega bogatega življenja ter 
zahvale za pomoč. Praznovala je kar dve okrogli obletnici, svoj 
90. rojstni dan in 50 let odkar se je preselila v Šentjanž. Kljub 
častitljivi starosti so bile njene misli skrbno izbrane, vedre in 
polne optimizma. Poskrbela je za smeh, petje in klepet. Ob 
slovesu smo si bili vsi enotni, da se naslednjič dobimo na 
praznovanju 100. rojstnega dne. 
   

 
 

Boštjan Repovž 

 
Gospa Marica, iskrene čestitke tudi v imenu uredniškega odbora. 
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Doživeli smo lepo jesen 
 

Mineva deveto leto našega druženja v Skupini starejših 
občanov za samopomoč. V tem času smo doživeli mnogo lepih 
trenutkov, ki se jih radi spominjamo. Jesen 2012 se nam je 
zdela posebno lepa in barvita, bila je obogatena s prijetnimi 
dogodki, ki smo jih doživeli v prijaznem domačem okolju. 
Nekoliko oblačnega, ampak za nas lepega oktobrskega dne, 
smo se v času »Bučariade« sprehodili po domačem Šentjanžu. 
Ogledali smo si slikovite podobe izdelane iz buč. Vsi 
aranžmaji so bili prav izvirni in domiselni. Z veseljem smo si 
ogledali simpatičen lik oranžne gosenice, ki je gledala iz trave. 
Bili smo presenečeni, ko smo v njeni bližini zagledali še eno 
gosenico, ki se je skrivala na drevesu … 
V novembru smo se odpeljali v Sevnico, kjer smo si pod 
vodstvom mlade in prijazne vodičke Katje ogledali sevniški 

grad. Najprej smo si ogledali zanimiv film, ki nas je popeljal 
skozi zgodovino sevniškega gradu, nato pa še sam grad ter 
kapelo. Prijetno smo bili presenečeni nad lepo podobo in 
urejenostjo gradu. Všeč nam je bila sobana Štirje letni časi. 
Zdela se nam je zelo očarljiva in smo se v njej najdlje zadržali. 
Bili smo zadovoljni, tako da smo se domov vračali polni lepih 
vtisov. 
Lep in razvedrilen novembrski dopoldan smo doživeli v Domu 
upokojencev Sevnica. Tam so za stanovalce in za skupine 
starejših za samopomoč pripravili »Uro presenečenja«. V Dom 
so povabili humorista, zakonca iz Blance, Štefko in Janeza 
Vedriha, ki sta nas prijetno zabavala. S svojim nastopom sta 
vse zbrane razveselila in nasmejala. V besedi, pesmi, petju in 
ob zvokih harmonike sta nam na humorističen način 
predstavila precej vsakdanjih prizorov iz življenja starejših 
zakonskih parov. 
Kljub kriznemu času, ki nam prazni in tanjša denarnice, smo se 
odločili, da bomo konec leta zaključili s kosilom pri 
Repovževih. In prav smo naredili. Toplo smo občutili 
prijaznost gostiteljev. Zadovoljni smo bili z njihovo ponudbo 
in postrežbo ter okusom jedi, ki jih pripravljajo iz doma 
pridelanih živil. Ker smo bili radovedni, s čim so nas postregli, 
nam je njihova prijazna natakarica predstavila posamezne jedi. 
Prav presenečena sem bila nad njeno odlično predstavitvijo 
jedi. Take predstavitve zasledimo in videvamo le v nekaterih 
oddajah, ki jih predvajajo na televiziji.  
Prijetno smo se poslovili od starega leta. Poslovili smo se s 
stiskom dlani in si zaželeli vse dobro v letu, ki nam prihaja 
naproti. 

Eva Keber, voditeljica Skupine starejših občanov za samopomoč 

 

 

Jani Orešnik pripravil jaslice z maketo domačega okolja 
 

V predbožičnem času se tradicionalno bolj posvetimo 
domačim, Jani s Kija nad Šentjanžem pa se je še posebej 
potrudil in iz miniaturnih objektov, ki jih ustvarja in nadgrajuje 
že več let, sestavil jaslice. Posebnost teh je v tem, da postavi 
božji hlevček v reliefno pomanjšano domače okolje.  
Temu primerno je pripravil podlago terena v zgornjem delu 
stanovanjske hiše in nanj razporedil razpoznavne objekte iz 
širše okolice. Tako lahko opazujemo vrteče se mline, ki so 
včasih delovali na potokih proti Šentjanžu, in tamkajšnjo farno 
cerkev. Gričke proti Šopu Jatne krasijo posestva in domačije, 
nad katerimi se bohoti cerkev sv. Primoža in Felicijana, ki je 
postavljena najvišje nad vasjo Osredek.  
Jaslice si je letos ogledalo veliko domačinov in znancev, 
domači so povabili tudi širšo okolico in bili razočarani, da je 
nekaterim zmanjkalo časa za ogled. So bili pa neredki obiski 
tudi iz Mirnske doline in Zasavja, kar daje Janiju energijo in 
voljo, da bo s postavljanjem še nadaljeval. Ob tem mu želimo 
veliko idej, navdiha in razumevanja ter pomoči domačih.   

 
Zdravko Remar, TD Šentjanž 

 

 

Ustvarjalne delavnice na OŠ Šentjanž 
 

V sredo, 12. 12. 2012, je bil prav poseben dan za učence nižje 
stopnje Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Učence je 
obiskala pisateljica Petra Likar-Logar, ki je napisala že štiri 
svoje knjige. Po njeni kratki predstavitvi del pa so potekale 
ustvarjalne delavnice. Otroci so s pomočjo staršev, učiteljic in 
gospe Mojce Musar delali novoletne okraske. Tudi sama sem 
se udeležila dogodka s svojim vnukom Žakom in ohranila lepe 

spomine na ta dan, ki je bil obarvan s polno ustvarjalnosti in 
dobrega vzdušja. 

Marija Gorenjc 
 

www.sentjanz.si 
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HLEBČEK 
 

Ko je vnuček zbolel,  
so težki oblaki zasenčili 

nebo nad nami, 
takrat nas je obdajala 

le nemoč in tema. 
 

Obrnilo se je na bolje. 
In ko ti drobtina sreče 
povrne kanček upanja, 

človek ponovno  
začenja verjeti v življenje. 

 
Ljubezen mlade mamice 

do bolnega otročička 
me je ganila. 

Njeni topli žarki  
so se milobno dotaknili  

mojega srca. 
 

Materina ljubezen 
je pokazala svoj prekrasen obraz, 

poln ljubezni, dobrote, 
sočutja in usmiljenja; 

v stiski je materina ljubezen 
še bolj zažarela. 

 
Del še toplega hlebca kruha 
mi je zjutraj prinesla snaha, 
mlada mati mojih vnukov. 

»To pojejte za malico,« je rekla. 
 

S hvaležnostjo sprejmem 
kos domačega kruha 
in nekoliko začudena 

jo vprašljivo pogledam. 
 

Vnuček boleha; 
komaj včeraj zvečer sta se oba 

vrnila iz bolnišnice domov, 
le kaj jo je vedlo k temu, 

da je spekla kruh? 
Zakaj oba ne počivata? 

 
Tudi v tej noči  

ni zatisnila očesa, 
bila je zelo utrujena 
od neprespanih noči, 

od skrbi za zdravje otroka. 
 

Materina lepa misel, 
da stori za bolehnega otročka 

nekaj dobrega, 
jo je navdahnila, 
ji ni dala spati. 

 
Zjutraj, že navsezgodaj, 

je zamesila testo za kruh, 
ob sebi je imela otročička. 

 
Malček s prstki pobira 

drobce kruhka, 
teknejo mu, 

saj mamica je zanj spekla hlebček, 
z ljubeznijo do njega. 

 
Eva Keber 

ZIMA JEČI 
 

Tiho skupaj sva bolečino pestovala, 
ko je odhajal dan. 

Vsem okrog naju zaman 
sva dopovedovala, 
da te nežne rime 

bile so najin le pristan. 
V trpkosti večera 

tamkaj sva bila doma, 
tako nesrečna in sama. 

 
V soju zasenčenih luči 
bova zgrbljena čakala 

na toplejše dni. 
Glej, sredi neskončne noči 
le zima na oknih zdaj ječi! 

Z mano si poet; 
skrit med platnicami 
stare oguljene knjige! 

 
KRATEK PRIVID 

 
Vsak dan, 

vedno znova 
te nalivam vase. 

Nosim te v vedru podzavesti. 
Valoviš v meni. 

Srkam tvoje glasove, 
gladim mehkobo besed. 

Uživam te 
kot sladek med. 

A vendar, 
ko se zazrem na obzorje, 

si le kratek privid 
in do večera že izhlapiš . . . 

 
Marija Bajt 

 
 
 

V spomin Blažu 
 

 

Z bolečino in globokim spoštovanjem do Tebe sem si s 
solznimi očmi zadala nalogo, da v imenu Društva rejcev in 
ljubiteljev konj Šentjanž napišem nekaj besed v Tvoje slovo.  
Verjamem, da nobeden od nas niti v sanjah ni pomislil na to, 
da se bo tvoja kratka, a vendar bogata, pot končala na tak 
način. Ampak življenje je polno presenečenj in vse nas je 
presenetila vest o tvojem preranem slovesu. 
V naših mislih neprestano odzvanjajo vprašanja: »Zakaj se je 
zgodilo? Je tako hotela usoda ali je vsemu botrovalo nesrečno 
naključje? Zakaj ravno ti Blaž? Kako nam lahko nebo vzame 
fanta, ki je komaj začel živeti, ki je poln načrtov in ga čaka še 
toliko lepih trenutkov?« Odgovora pa ni – povsod le gluha 
tišina, ki jo trgajo kriki bolečine in reka neutolažljivih solza 
matere in očeta, bratov in vseh nas, ki smo imeli to čast, da 
smo bili del tvojega življenja. Ne premoremo besed, ki bi 
povedale, kako zelo te bomo pogrešali v naših srcih. 
Spominjamo se tvojega smeha, ko si bil zares srečen med 
svojimi najbližjimi. Tvojih iskric v nagajivih očeh, ponosnih 
besed, s katerimi si opisoval svoji kobilici. Ob uri slovesa je 
vetrič sušil naše solze, kakor da nam želiš povedati, da si še 
vedno z nami, čeprav nekje tam daleč … 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
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Šentjančan po rodu 
 

ZNANE OSEBE ROJENE V ŠENTJANŽU – 
JULE VRBIČ 

Morda niste vedeli, da se je v Šentjanžu leta 1912 rodil 
staršema Mariji in Jožetu Vrbič sin Julij.  
Jože in Matilda sta bila učitelja, ki sta takrat službovala na 
našem območju. In kdo je bil Jule, da ga je vredno omeniti? 
Jule je bil ljubitelj humorja, večni šaljivec, urednik prvega 
slovenskega satiričnega časopisa Pavlihe, katerega prva 
številka je izšla že avgusta 1944 z izreko, kot se za Pavliho 
spodobi: »Izhaja, kadar se mu izljubi«. 
Jule je svojo življenjsko pot zaključil leta 1980 in vse dotlej 
ohranil prirojeni smisel za humor in hudomušnost ter ljubezen 
do krajev, kjer se je rodil. 
 
»Prihajam, da razgrajam, 
razkrinkujem 
in napake odstranjujem.  
prihajam, da nagajam, 
prisluškujem, 
k vam v vas za kratek čas. 
Kdor kaj vidi, kdor kaj sliši, 
hitro pismo mi napiši!« (Pavliha,1948, št.1) 

                                        Cveta Jazbec  
 

Zgodilo se bo 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 
Občni zbor PGD Veliki Cirnik Sobota, 2. 2. 2013, ob 18. uri PGD Veliki Cirnik 

Proslava v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika 

Četrtek, 7. 2. 2013, ob 17. uri v 
Kulturni dvorani v Šentjanžu

OŠ Milana Majcna Šentjanž

Pustno rajanje Sobota 9. 2. 2013, ob 15. uri v 
Kulturni dvorani Šentjanž 

Društvo prijateljev mladine Šentjanž, 
info.: Helena (051 218 567)  

Občni zbor Turističnega društva Šentjanž Petek, 15. 2. 2013, ob 18. uri v 
zidanici Bregar v Kamenškem

TD Šentjanž, 
 info.: Petra (041 392 567)

Občni zbor PGD Šentjanž Sobota, 23. 2. 2013, ob 18. uri v 
Kulturni dvorani v Šentjanžu 

PGD Šentjanž, 
 info.: Boštjan (031 257 778) 

Občni zbor Društva vinogradnikov 
Šentjanž 

Petek, 15. 3. 2013 Društvo vinogradnikov Šentjanž

Koncert pevske skupine Kresnice Nedelja, 24. 3. 2013, v Lutrovski 
kleti na gradu Sevnica 

Kresnice 

 
 

Povabilo k sodelovanju 
 

Dragi bralci, spoštovane bralke! 
 

Vse, ki ste ustvarjalni, radi pišete, fotografirate in imate 
sveže ideje, vabimo k sodelovanju in oblikovanju vašega 

in našega glasila. Z odprtimi rokami pričakujemo vaše 
prispevke, predvsem bomo veseli vaših fotografij v 
elektronski obliki, ki jih bomo z veseljem objavili v 

naslednjih številkah. Morda bo katera od vaših fotografij 
krasila tudi naslovnico. 

 Pošljite jih na info@sentjanz.si. 
 

Uredniški odbor vabi v svoje vrste kreativne in delavne 
nove člane.  

Vsi, ki ste pripravljeni na delo, se javite Petri 
 na 041 392 567. 

Uredniški odbor  
 



 

22 

Razvedrilo Šentjanški glas            XIII/27       
Nagradna križanka 1 2 3 4  5 6 7 8 

9     10    

11    12     

13    14     

  15 16      

17 18     19 20 21 

22     23    

24     25    

26     27    

VODORAVNO 
1. skupina živali, krdelo, 5. žensko pokrivalo 
pri slovenski narodni noši, 9. departma in 
pritok Sene v severni Franciji, 10. ime 
bolgarskega pisca Pelina (1878–1949), roman 
"Jan Bibijan", 11. domnevni zaklad pod 
Špičastim kamnom na Leskovcu, 13. 
domovanje, 14. zavoj, zavitek, omot, 15. 
učinek, 17. prodajalec sala, 19. mornarska 
alkoholna pijača, 22. ločenost v osamo, 24. 
kratica Agencije RS za okolje, 25. angleška 
površinska mera, 26. avstrijski slalomist Mario, 
27. domača pernata žival. 
NAVPIČNO 
1. kratica nekdanje temeljne organizacije 
združenega dela, 2. preprosto orodje za 
obdelavo zemlje, ralo, 3. zaščita pred vplivi, 
ločenost, samota, 4. število med štiri in šest, 5. 
bankovec za pet enot, 6. električni tok, 7. 
država v Južni Ameriki, 8. francoski pisec, 
roman Ariana, Claude, 12. spevoigra, 16. 
hudobnež, ničvrednež, 17. staro ime za Tajsko, 
18. muslimansko žensko ime, hrvaška rock 
skupina, 20. očetov brat, stric, 21. krajša oblika 
ženskega imena Marica, 23. ruski vladarski 
naslov.                 

Sestavil: Jože Puc  
4              

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. marca 2013 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, 
Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 
nagrajenca.  
Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je PASTIRICA. 
Srečna izžrebanka je SABINA GORENJEC s Kala. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja TD Šentjanž,  prevzame v Gostilni 
Repovž. Iskreno čestitamo.  
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  
Vodoravno: KOŽA, KOMA, OMAR, OBIR, PASTIRICA, ANT, SARIN, ARENA, SEVER, LEO, PRIDEVNIK, RACE, RINA, 
TRAK, TKON. 
 

Ostro oko 
 

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 
Na sliki je bilo gospodarsko poslopje iz Češnjevca (Svinjsko). Med pravilnimi odgovori smo izžrebali ALJAŽA ŽUŽKA s 
Svinjskega. Nagrajenec lahko nagrado, ki jo podarja RTV servis in trgovina Majcen Nataša s.p., prevzame v Gostilni Repovž. 
Iskreno čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 
Tokrat vas sprašujemo, katera vasica v KS Šentjanž se nahaja v ospredju fotografije.  
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. marca 2013 na naslov: Uredništvo 
Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na  info@sentjanz.si. 
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo tudi tokrat  izžrebali srečnega nagrajenca. 
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Črna packa 
 

 
Kljub večkratnim prošnjam in opozorilom naj se letvice ob 
drevesih na avtobusni postaji odstranijo, se to še vedno ni 
zgodilo. Več let je bilo potrebnih, da smo uspeli v prazne 
luknje posaditi drevesa in res velika škoda bi bila, da bi se le-ta 
zaradi malomarnosti deformirala in pokvarila izgled samega 
kraja. Konec koncev zasaditev ni bila ravno zastonj in čemu bi 
uničevali, kar so se nekateri trudili pridobiti? Svet krajevne 
skupnosti pozivamo, da nas usliši! 

Ko pa smo se gibali po avtobusni postaji, nam je v oči padel 
tudi tale plakat, katerega datum je že precej za časom, poleg 
tega pa sprašujemo, kdo dovoli in si dovoli reklamne plakate 
lepiti prav vsepovsod? Tale je nalepljen na okensko steklo 
avtobusnega postajališča. Za takšne in drugačne plakate imamo 
tudi v Šentjanžu na razpolago za to predvidena mesta. To 
tematiko pogrevamo skoraj ob vsakih volitvah, a očitno nič ne 
zaleže … 

  
 

RC Loka – odgovor na črno packo iz prejšnje 
številke 

Kot predsednik ŠD Šentjanž med leti 1993 in 2000 moram 
odgovoriti na pikro izjavo »skritega prijatelja« o delu 
športnega društva na RC Loka.  
V tem obdobju smo zgledno skrbeli za smučišče in objekt. 
Vlečnica je delovala vsako leto, v času, ko je bil sneg. 
Vloženih je bilo veliko ur prostovoljnega dela v akcije čiščenja 
in ureditve brunarice, vlečnice ter smučišča.  
Žal pa s teptalnim strojem nismo imeli sreče, saj je bil nenehno 
v okvari, izmenjalo se je kar nekaj mehanikov. S saniranjem 
ene okvare se je že pojavila druga in tako smo vsa sredstva 
društva porabili za popravilo stroja, ki ni nikoli delal, kot bi 

moral. Teptanje snega je večkrat potekalo s smučmi kot s 
teptalcem, zato smo se leta 2000 soglasno odločili za prodajo. 
Menim, da smo se odločili prav, kajti danes ne bi bilo več kaj 
prodajati. 
Sicer pa sem po letu 2000 še vedno sodeloval pri sekanju 
grmovja ob vlečnici in pripravi smučišča za smučanje. Mile 
zime pa so bile krive, da je interes članov društva za RC Loka 
usahnil, zato je smučanje in s tem tudi samo smučišče v kraju 
počasi zamrlo. 
Ne morem in ne želim komentirati trenutne situacije, verjamem 
pa, da bo vodstvena garnitura športnega društva rekla kaj tudi 
na to temo. 

Dragan Tominc 
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