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Uvodnik Šentjanški glas            XV/31        
 

Spoštovani bralke in bralci Šentjanškega glasa! 
 

Lepo povabljeni na prijetno branje! Pred vami je, za razliko od mnogih drugih 
dnevnikov in tednikov, najnovejši sveženj dobrih novic, prijaznih nasvetov in povabil. 

Najbrž prava kurja juhica za dušo v poplavi negativizmov, ki jih iz dneva v dan ni 

konca, kajne? In potem se slaba novica, misel ali gostilniška izmišljotina kot najbolj 

kužen virus razširijo med vse nas, ki slepo verjamemo in sploh ne razmišljamo več s 

svojo glavo. Na koncu in točno sedaj smo tam, kjer je vse slabo, dobro sploh ne obstaja 

več in pravzaprav je vse brez smisla, ker se tako in tako nič ne da in je vsako dejanje za 

bolje že na startu obsojeno na propad. Tako razmišljamo oz. sploh ne razmišljamo 

odrasli, najbolj grozljivo pa je to, da to hudo bolezen širimo tudi med naše otroke – 
tvorce naše bodoče družbe, naše prihodnosti. Skrajni čas je, da se enkrat za vselej 

cepimo in preženemo uničujoči virus daleč stran! Napočil je čas, ko »smo cool«, če 

razmišljamo s svojo glavo in v kopici slabih informacij skušamo poiskati čim več dobrih 

in le-te kot blisk širimo naprej.  
Tudi danes se zgodi veliko dobrih del, živi med nami veliko uspešnih in poštenih ljudi, 

ki so sposobni najboljših dejanj. Težko verjamete ali nočete verjeti? Obrnimo 

negativizem v pozitivizem! Čas je, da se spet naučimo tega! Nadenimo si rožnata očala 

in poskušajmo vsakdan videti čim lepše. Poudarjajmo dobre reči, slabe pa skušajmo 

rešiti v krogu tistih, ki se jih to zadeva, in težimo k temu, da bomo čim prej spet lahko 

razmišljali dobro. In svet bo lepši!!!  
 

Rožnato pomlad in toplo poletje Vam želiva. 
Vesna in Petra 

 
 
 
 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 

 
Objava Vašega oglasa v 

posameznem izvodu - eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 
številkah ŠG letnika 2014   

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€ 
Notranja stran, barvna             ČB Notranja 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, 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. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XV/31        
 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

 

Ob vsaki novi številki Šentjanškega glasa dobim zadolžitev, da 

Vam vsem namenim nekaj besed. Tokrat naj posebno 
pohvalim društva in posameznike, ki so se udeležili skupne 

čistilne akcije v Šentjanžu. Vse pohvale vsakemu posebej, saj 

niso obupali kljub slabemu vremenu. Da društva sodelujejo, je 
dobro za kraj sam in veselim se že kulturnega večera, kjer se 

bo sodelovanje vseh spet pokazalo. Vsako društvo ima svoje 

značilnosti, navade ter veselje do določenih reči. Ko pa pride 

do skupnih interesov, se s tem pridobi večje število zadovoljnih 
ljudi, ki se prepustijo toku dogajanja z nasmehom na ustih. To 
se pokaže tudi v zimskem času, ko v goste pride sam sv. 

Miklavž.  
Krajani se radi udeležujete raznih prireditev. Naj pri tem tudi 

ostane, saj kraj s tem zaživi. Želim vam, da preživite lepo 
pomlad in še lepše poletje. 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 
 

 

SPOŠTOVANI KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ 
 

Življenje v krajevni skupnosti Šentjanž zaznamuje vsestransko 

družbeno delovanje, ki je odraz nenehnega dela in 

ustvarjalnosti. V dobrem sodelovanju med posamezniki, 
društvi, šolo, Krajevno skupnostjo in Občino se pot napredka 

odvija v pravo smer. Koraki so v velikim investicijam 
nenaklonjenih časih resda nekoliko manjši, a zanesljivi – 
predvsem pa sledijo ciljem sorazmernega razvoja. 
Za širšo lokalno skupnost so najbolj aktualni projekti, ki bodo 

zaznamovali leti 2014 in 2015, energetske sanacije javnih 
objektov. Po celovito energetsko sanirani Zdravstveni postaji 
Krmelj bo v luči odgovornosti do okolja in skladno z 

usmeritvami energetske učinkovitosti v sklopu investicij, 

sofinanciranih iz evropskega Kohezijskega sklada, energetsko 
saniranih več javnih objektov. Prve izmed njih – energetske 
sanacije Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote vrtca 

Kekec, telovadnice pri sevniški osnovni šoli ter Zdravstvenega 

doma Sevnica – so se s podpisom pogodbe že pričele, letos pa 

je predvidena še energetska sanacija Podružnične šole 

Studenec. V letu 2015 pa bo poleg šol v Boštanju, Krmelju in 

Loki pri Zidanem Mostu energetsko učinkovitejšo preobleko 

dobila tudi vaša šola – Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž. 
Občina Sevnica je v letu 2013 pridobila pozitiven sklep o 

sofinanciranju energetske sanacije šole s telovadnico, s katerim 

je za okrog 330 tisoč evrov ocenjeno investicijo s sklepom 

predvidenih 200 tisoč evrov sofinancerskih virov iz evropskega 

Kohezijskega sklada, preostali delež pa bo iz proračuna 

zagotovila Občina Sevnica. Hkrati bo potrebno poiskati 
primerno rešitev za ureditev dodatnih prostorov, ki jih še 

potrebuje šola. V sklopu pripravljalnih del bo z namenom 

pridobitve površin za izvajanje športne vzgoje v letošnjem letu 

urejena prestavitev odseka javne poti pri osnovni šoli, proti 

vasi Češnjice. Občina načrtuje k izvedbi ureditve pristopiti po 

pridobitvi izvedbenega načrta. 
Težišče investiranja se bo z navedenimi ureditvami tako 

usmerilo na področje šolstva. Pri izvajanju tako družbenih kot 

vseh drugih infrastrukturnih projektov in investicij je potrebno 
pohvaliti dobro sodelovanje s Krajevno skupnostjo Šentjanž, 

saj je sledenje skupnim ciljem najboljši način za iskanje pravih 

rešitev. 
Ob tej priložnosti naj vsem zaželim vse dobro tako na osebni 

kot poklicni poti. Z veliko družbeno kreativnostjo bo Šentjanž 

tudi vnaprej cvetoči »Pušeljc Dolenjske«, v ponos domačinom 

in celotni občini.   
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

 
 

 

Ljudje vse preveč hitimo in nimamo časa za bližnje, ljubljene ali domače. Naj bo praznik 
dela dan nedela, ki ga izkoristite za aktivnosti, za katere vam skozi leto zmanjka časa. 

Iskrene čestitke ob 1. maju - prazniku dela. 
 

uredniški odbor 
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Intervju Šentjanški glas            XV/30        
 

Amalija Keber 
 

Pisalo se je leto 1918, ja, prav ste prebrali, začetek 20. 

stoletja, ko se je rodila krajanka Šentjanža Amalija Keber, 

rojena Sigmund. Pri skorajda 96-ih letih velja za 
najstarejšo krajanko našega kraja, zato smo se v 

uredniškem odboru Šentjanškega glasa odločili, da 

namenimo nekaj pozornosti gospe  z veliko izkušnjami. 
 
Svoje otroštvo ste preživeli v vasici Budna vas ... 
Rodila sem se v Budni vasi kot drugi otrok v družini 

Sigmund. Oče je bil oskrbnik, gozdar in lovec na 

Nunskem posestvu na Hotemežu. Mama je izhajala iz 
Goriških brd, drugače pa je svojo mladost preživela in 

delala v Trstu pri svojem stricu. Bila je svetovljanka, saj 
je govorila štiri jezike. V Budno vas je prišla zaradi svoje 

sestre, ki je bila poročena s Sigmundom iz Budne vasi in 

je služboval v Gorici. Zaradi izbruha 1. svetovne vojne in 
hudih bojev na Soški fronti se mama ni mogla vrniti 

domov. Spoznala se je s Sigmundom, mojim očetom, in v 

Budni vasi sta osnovala družino. Imela sem tri sestre in 

dva brata, ki pa so žal že vsi pokojni.  
Osnovno šolo pa sem obiskovala v Šentjanžu. Kot otrok 

sem prestala hude stvari. Ko sem bila v drugem razredu 
osnovne šole, nam je pogorela hiša. Komaj smo se rešili. 

Stara mama pa je podlegla opeklinam. Na majhni kmetiji 
smo se težko preživljali, saj takrat ni nihče poznal, kaj je 

solidarnost. 
 
Katere so po vašem mnenju bistvene razlike med 

vašim otroštvom in otroštvom vaših vnukov? 
Sedanji otroci imajo drugačno življenje. Ne da se ga 

primerjati. Če pomislim, da smo se otroci razveselili 

koščka kruha, ki ga sedaj niti ne pogledajo, če ta ni 

bogato obložen. Veliko smo morali pomagati mami in 

očetu, ni bilo oblek niti ne čevljev. Od spomladi naprej do 

prvega mraza v jeseni smo hodili bosi v šolo in nazaj. 

Samo za primer naj omenim: od pol petih zjutraj smo z 
mamo okopavale krompir in druge poljščine, nato pa ob 

sedmih peš do osnovne šole v Šentjanžu. Velikokrat smo 
šli otroci v šolo brez zajtrka. Pogorišče nas je pahnilo v 

veliko revščino. Enostavno je sedaj drugačno življenje. 

Veliko veselje je bilo v času češenj, ki pa smo jih imeli na 

pretek. Mama je nasadila veliko češenj. Pripravljala in 

sadila je tudi paradižnik, ki ga prej v Budni vasi še niso 
poznali. Otroci se sedaj premalo družijo, ker nimajo časa, 

saj preveč časa presedijo pred televizorjem in 

računalnikom, ki ju včasih ni bilo. Spomnim se zimskih 

večerov na topli peči, kjer je mama pripovedovala zgodbe 

iz Trsta in Brd, kjer je prej živela. Še sedaj se spominjam, 

s kašnim zanimanjem smo otroci poslušali. Ja, drugi časi 

so. Tega enostavno skoraj ni več, saj gre čas naprej. 
 
Kako gledate na današnji način življenja, ko starši 

samo hitijo in premalo časa posvetijo svojim otrokom. 

Tudi vi ste imeli številčno družino, ki se sedaj še 

povečuje, a ste imeli čas zanje, čeprav je bilo veliko 

dela zunaj in v hiši? 
Nama z možem Janezom se je rodilo sedem otrok, tri 

hčere in štirje sinovi. Hčerka Marinka je umrla v 4. letu 

starosti od opeklin, ker se je igrala z ognjem v kuhinji, v 
času, ko sem bila v hlevu, kjer sem hranila prašiče. Za 

otroke enostavno ni bilo časa, tudi takrat ne. Morali so se 

znajti sami in srečo sva imela, da so bili zelo pridni. Res 

pa je, da smo jih veliko vključevali v delo saj televizorjev 
in računalnikov ni bilo. Mož je bil zidar in je bil cele 

dneve odsoten, tako sem za otroke v večini skrbela sama. 

Imela sem trdo roko, pri vsakem delu in opravilu so mi 
morali pomagati. 

 
Preživeli ste 2. svetovno vojno in še kako radi poveste, 

kako težko je bilo takrat, saj ste bili pregnani, a 

vseeno zrete na preteklost z optimizmom. Kakšne 

spomine imate nanjo? 
V času, ko so družine Brunka, Budne vasi in okoliških 

vasi morale v izgnanstvo, sem z vprežnimi volovi in 
vozom ljudem pomagala voziti kovčke in prtljago na 

železniško postajo v Radeče. Po dveh dneh so mi Nemci 

na koncu vzeli par volov in me nagnali. Tako smo bili ob 
vprežno živino, ki smo jo imeli za delo na njivah. 
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Intervju Šentjanški glas            XV/31        
 

Z možem Janezom sva se poročila v začetku vojne v 

Trbovljah. Med vojno sta se nama rodila dva sinova. 
Živeli smo na Gomili pri Šentjanžu, občasno pa tudi v 

Budni vasi. Večkrat smo bili pregnani, vendar smo se 

nekako uspeli vedno umakniti pred ofenzivami. Ko so 
Nemci požgali Gomilo, mi je eden od vojakov vzel sina iz 

mojega naročja ter ga odnesel 300 m stran in ga pustil pod 

orehom, nas pa so nagnali z grožnjo, da nas bodo 

postrelili. Ta vojak nas je pravzaprav tudi rešil, da se to ni 

zgodilo.  

Ko je čez Gomilo prišla partizanska vojska, je eden od 

partizanov z rafalom prerešetal spalnico, v kateri sem bila 

z majhnim otrokom, saj je opazil goreti majhno svečo. Na 

srečo sva jo oba odnesla brez praske. 
Življenje med vojno je bilo zelo kruto, saj so bili številni 
izgnani iz svojih domov tako ali drugače. Prehitro smo to 

pozabili, predvsem zato, da se to ne bi več ponovilo. 

Ljudje se sedaj ne zavedajo dovolj, kaj pomeni mir v 
državi in ga tudi ne znajo dovolj ceniti.  
 
Kljub starosti ste še vedno aktivni, saj vas velikokrat 
opazimo na vašem vrtičku. To pa ni vaš edini hobi, 

kajne? Branje raznovrstnih knjig ter televizijske 
oddaje vam krajšajo čas, bi morda izpostavili še kaj, 

kar vas napolni z energijo? 
Od nekdaj sem imela rada zemljo in jo obdelovala. Še do 

lani sem bila na vrtovih in na njivi. Kako pa bo letos, ne 
vem. Če bom zdrava, bom sigurno še kaj postorila. Moj 

hobi so bile knjige. Prebrala sem jih veliko in so zajemale 
vse žanre. Knjige mi je po navadi priskrbel starejši sin 

Janez, ki je študiral slavistiko in je do upokojitve delal na 
Inštitutu  znanosti  in umetnosti. Tudi  njegove  slovarje  o  
 
 

 

imenih imam, zato še vedno kaj preberem. Dnevno pa 

spremljam tudi informativne oddaje na televiziji ter 
preberem časopise, posebno pa Dolenjski list, ki ga imam 
naročenega od samega začetka izdajanja.  
Veliko knjig pa sem si kupila sama, predvsem o 
zdravilnih rastlinah. Celo življenje smo si doma vedno 

sami pripravljali vse mogoče čaje. Še danes rada naberem 

kaj in si posušim. 

 
Dandanes je zdrav način življenja, ki vključuje tudi 

veliko gibanja, ključ do dolgega življenja. Imate tudi 

vi kakšen recept? 
Ja, nikoli ne bom pozabila, kako smo v mladosti iz Budne 
vasi do šole v Šentjanžu tekli. Celo življenje sem trdno 

delala, da sva z možem Janezom preživela šest otrok. 

Veliko gibanja in zdravega dela z normalno prehrano in s 
čim manj alkohola je gotovo ključ, da človek pride do 

starosti. 
V vaših zavidljivih lepih letih se je zagotovo nabralo 

veliko izkušenj, misli, idej in dogodkov. Kaj bi 

sporočili vsem nam? 
Obe vojni in medsebojne zdrahe so nam Slovencem 
pustile velike brazgotine. Vsaka družina ima o tem svojo 

zgodbo, ki jo je preživela. Jaz želim in upam, da smo se iz 

tega kaj naučili, in da bomo dovolj močni, da ohranimo 

mir in delovne navade, ki jih imamo Slovenci. Obe vojni 
pa sta tudi pokazali, da moramo Slovenci bolj ceniti 
samega sebe kot pa tujce, ki imajo za cilj le izkoriščanje. 

To pa je naloga staršev, da tako vzgojijo svoje otroke.  
Pri praznovanju 90. rojstnega dne sem še zaplesala z 

vsemi štirimi sinovi, sedaj pri skoraj 96-ih pa upam, da mi 
bo zdravje še nekaj časa služilo, da kaj nujnega postorim 

prav sedaj, ko je tu nova pomlad. 

  

Krajevna skupnost Šentjanž vas letos prvič najlepše vabi na 

prvomajski pohod na Leskovec. Start pohoda bo ob 9. uri 

izpred Gasilskega doma v Šentjanžu. 
 

Pridružite se nam in preživite nepozaben dan med svojimi 

sokrajani! 
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Društva poročajo Šentjanški glas            XV/31        
 

Turistično društvo 
 

ČISTILNA AKCIJA 2014 
 

 
Tudi letos smo z združenimi močmi poskrbeli za lepšo podobo 

našega kraja. Razveseljiv podatek je, da je letos razpršene 

odpadke ob cestah in pešpoteh pobiralo več ljudi kot lani, 

nabrali pa so manj smeti. Čistilne akcije se je tako udeležilo 

140 odraslih oseb in 7 šolarjev. Nabrali smo 80 110-litrskih 
vreč odpadkov, kar je 13 vreč manj kot lani. 

Koordinatorka Milena Bregar je podajala jasna navodila, da se 
pobirajo samo razpršeni odpadki, zavezani v vreče, ki so se 

morale odložiti v za to namenjen kontejner. Kljub jasnim 

navodilom, ki so bila določena za celo občino Sevnica, se je pri 

nas pojavilo ogromno kosovnih odpadkov, ki niso sodili v 
kontejner, tako da so morali komunalni delavci odvažati 

dvakrat. 
Kdor ima doma kosovne odpadke, mora sam poskrbeti za 
odvoz na zbirni center v Sevnico ali pa se moramo v bodoče 

organizirati drugače.  
Zato smo pri TD mnenja, da bi bilo dobro, da KS poskrbi 
enkrat letno za kontejner, kamor bodo tisti, ki to ne morejo 
storiti drugače, lahko odložili svoje kosovne odpadke, ki se 

tako ne bi odlagali takrat, ko se pobirajo razpršeni odpadki.  
Če bi se naš modri planet lahko zahvalil, bi vsem 

prostovoljcem, ki ste Zemljo razbremenili za toliko smeti, prav 
gotovo izrazil hvaležnost. Zemlja ne pripada človeku, ampak 

človek Zemlji, zato varujmo in negujmo ta dragoceni planet.  
Lepo vabljeni, da se udeležite čistilne akcije tudi v prihodnjem 

letu. 
 

 

Milena Š. Bregar, TD Šentjanž 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

ČISTILNA AKCIJA 
 

Kot vsako leto doslej smo tudi letos konjeniki sodelovali pri 
čistilni akciji. 
Zbrali smo se pri društvenem kozolcu, malo pokramljali, nato 

pa nas je predsednik razdelil v skupine. Navkljub rahlemu 
rošenju dežja smo se podali na poti, ki so nam bile določene.  

Ob zaključku čistilne akcije smo ugotovili, da je vsako leto 
manj odpadkov, kar nas zelo veseli. Še vedno pa se najdejo 

nekateri posamezniki, ki na svoji poti za sabo puščajo umazane 

sledi. 
Konjeniki

 

MK Junci 
 

MOTORISTI ZA ČISTO OKOLJE 
 

Čistilna akcija je tudi letos uspešno za nami. Nekoliko deževno 

vreme nas ni ustavilo, saj se je zbralo 18 članov moto kluba, v 

skupino pa so se pridružile še 3 članice iz Septeta Fortuna.  Ker 
smo bili zelo številčni, smo se razdelili v več skupin, da bi 

izkoristili delovno vnemo in bili čim bolj učinkoviti. Tako sta 
se dve skupini odpravili očistit traso po dolini Pekel ter nato do 

Homa, zatem pa sta nadaljevali ob asfaltni cesti proti Cerovcu. 

Predvsem v dolini Pekel se je nabralo veliko odpadkov in 
odločitev za čiščenje te trase se je izkazala za pravilno. Tretja 

skupina se je odpravila po cesti do Brunka, ob asfaltni cesti 
preko naselja Srednik in po celi trasi temeljito pobrala  
obcestne odpadke. Četrta skupina članov kluba se je ravno tako 

odpravila v dolino pod Brunkom in očistila staro gozdno 

odlagališče odpadkov pod strmimi travniki Lapušnika. Po tem, 

ko smo po strmem pobočju navzgor zvlekli vse od štedilnika, 

gum in starih sodov, smo se lotili še divjega odlagališča pod 

Golekom.  Najdbe starih embalaž, konzerv, raznih emajliranih 

loncev in ostalih »rekvizitov«  so nas z nostalgičnim občutkom 
spominjale na jugoslovanske čase. Dobro opravljeno delo je na 

vse sodelujoče pozitivno vplivalo, saj smo se zavedali, da za 

kraj in za okolje delamo  nekaj koristnega. Skupno smo iz 
narave odstranili dve avtomobilski prikolici raznoraznih 
odpadkov. Četudi bi kdo menil, da ob vseh smeteh sveta, ki so 
v okolju, to ni veliko, pa bo v prihodnje naš planet zagotovo 

bolj čist, v kolikor se bo več ljudi ravnalo po principu−misli 
globalno, deluj lokalno!  
 

Se vidimo prihodnje leto! 
  

Roman Bale, predsednik MK JUNCI   
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Društvo prijateljev mladine Šentjanž 
 

ČISTILNA AKCIJA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠENTJANŽ 
 

Kot prejšnja leta smo se tudi tokrat udeležili čistilne akcije. 

Članice društva in nekaj naših otrok smo se v petek, 4. aprila, 

zbrali na avtobusni postaji in se skupaj odpravili v smer proti 
Velikemu Cirniku. Izbrali smo pravi dan, saj nas je na naši poti 

spremljalo sonce in dobra volja. Pot je bila dokaj čista, največ 

smeti smo našli v globeli ob cesti pred Velikim Cirnikom. Kar 

nekaj pa jih je tam še ostalo, saj so bile prevelike in pretežke.  
Lepo je vedeti, da je odvrženih smeti iz leta v leto manj, saj 

imamo tako upanje, da nam na sprehodih ne bodo več kvarile 

razpoloženja.  
Jožica Krmelj 

 
 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

TUDI VINOGRADNIKI SMO BILI NA AKCIJI 

27. marca je bil dan, ki smo ga določili vinogradniki za čistilno 

akcijo. Zbrali smo se na avtobusni postaji, si razdelili traso in 
vzeli vreče za smeti. Letos smo imeli več sreče. Čistilne akcije 

se je udeležilo 11 vinogradnikov. Razveseljivo, ker so bilo med 

nami kar štirje mladi vinogradniki. Zelo pohvalno. Po trasi smo 
opazili kar velik napredek pri odnosu do narave. Pa vendar je 
bilo na kraju akcije bilo polnih pet vreč smeti. Za spremembo 

od lani je bilo "piksn" le nekaj, za vzorec (lansko leto najmanj 
2 vreči), več pa je bilo starih loncev, folije starih vreč  . . .  
Po končani akciji nam je naša vinogradnica Renata pripravila 

toplo malico. Kranjska klobasa je zelo teknila, prav tako tudi 
njihovo vino. Hvala gostiteljici. Nasvidenje naslednje leto na 
akciji. 

MS

 

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž 
 

ŠENJANŠKI GASILCI SMO OPRAVILI PREGLED DELA 

 

Šentjanški gasilci smo 22. februarja na občnem zboru 

pregledali in ocenili delo v minulem letu. Ugotovili smo, da je 
bilo leto 2013 uspešno, saj smo organizirali in izvedli vse 

načrtovane dejavnosti (postavitev mlaja, pogostitev 
pohodnikov na Kamenško, Florjanovo žegnjanje v Budni vasi, 

tekmovanja, izobraževanja, srečanja ...), vse načrtovane nabave 

zaščitne opreme in usposabljanja. Sodelovali smo z društvi, ki 

delujejo v kraju.  
Na tekmovanje, ki ga organizira GZ Sevnica, smo peljali pet 
desetin mladih. Desetino cicibanov pod mentorstvom Tatjane 
Zupan in Jožice Krmelj, ki je dosegla 2. mesto, desetino 

pionirk, ki je zasedla 6. mesto, desetino pionirjev, ki je zasedla 
5. mesto, desetino mladink, ki je dosegla 4. mesto in desetino 
mladincev, ki je zasedla 6. mesto. Mentorji so bili Gašper 

Podlesnik, Katja Ručman, Jože Janežič, Jože Lazar, Jure in 

Miha Repovž. Razglasitev rezultatov je bila na Lisci. Ocenili 

smo, da so doseženi rezultati zelo lepi. Mlade smo peljali tudi 

v Otroški park Prelesje. Delovale so ekipe članov, članic in 

veteranov. Veterani so se udeležili vseh pokalnih tekmovanj v 

občini. Tudi njihovi rezultati so bili spodbudni. Šestnajst članic 

in članov je uspešno zaključilo osnovni tečaj za gasilca in si s 

tem omogočilo nadaljnje izobraževanje, torej udeležbo na 90-
urnem nadaljevalnem tečaju za gasilca. S tem izobraževanjem 

si pridobijo čin gasilec in obenem ustrezno usposobljenost za 

sodelovanje na intervencijah. Dva člana sta se udeležila tudi 

izobraževanja za radio-veze. Mlade smo peljati na 
izobraževanje v Sevnico, kjer si je dvanajst mladih s 

prikazanim znanjem pridobilo čin pionir gasilec oziroma 

gasilec mladinec. V jeseni smo za gasilsko mladino 
organizirali delavnice in kostanjev piknik. Sodelovali smo tudi 
na  veliki vaji 3. sektorja  na Telčah. Udeležili smo se kongresa  
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GZ Slovenije v Kopru in svečanosti ob obletnicah v PGD Loka 

in PGD Zabukovje.  
V preteklem letu nismo imeli intervencije v domačem okolju, 

smo pa kar dvakrat priskočili na pomoč krmeljskim gasilcem. 
Zopet se je pokazalo, kako pomembna je naša avtocisterna. 

Čeprav smo včasih deležni tudi kakšne kritike, lahko povemo, 

da smo v lanskem letu prepeljali preko 150 m3 pitne vode in 
tako krajanom in občanom omogočili oskrbo s to naravno 

dobrino.  
Z velikim veseljem lahko povem, da nam je v letu 2013 uspelo 
nabaviti defibrilator in organizirati izobraževanje za delo z 

njim. Na ploščadi pri stolpu smo postavili zid, zaprli, ometali 
in pokrili shrambo za ročno brizgalno, mize in orodje. 
Vrednost investicije je presegla 4.000 evrov. Ob tej priložnosti 

naj se še enkrat zahvalim staršem, mentorjem, članicam in 

članom ter vsem sponzorjem in Vam, spoštovani krajanke in 
krajani, za vse prostovoljne prispevke, ki nam omogočajo 

izpeljati zastavljen program. 
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2014 in naš program je že 

v teku. Pripravljamo se tudi na postavitev mlaja, žegnanje v 

Budni vasi in v teku so priprave na tekmovanja; ekipa 
veteranov pa že uspešno tekmuje. Intenzivno potekajo tudi 

priprave na praznovanje 110-letnice delovanja društva, ki jo 

načrtujemo v letu 2017. Ob tej priložnosti si prizadevamo 
zamenjati avtocisterno.  
Naj zaključim z željo, da naj bo leto 2014 mirno in uspešno.  
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ«.  

Boštjan Repovž, predsednik 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA REJCEV IN LJUBITELJEV KONJ ŠENTJANŽ 
 

»Lepo vas pozdravljam …« S temi besedami je predsednik 
društva odprl 15. občni zbor društva in vodenje občnega zbora 

predal predsedniku delovnega predsedstva Franciju Lipovšku. 

Pregled prisotnosti 30 članov od 45 je potrdil sklepčnost 

občnega zbora. Najprej so predsednik, stotnik, blagajničarka, 

član nadzornega odbora in disciplinske komisije podali svoja 

poročila, nato pa smo prisluhnili še finančnemu načrtu in planu 

dela za leto 2014. Kolikor bolj je skromen finančni načrt, 

toliko bolj pa je obširen plan dela – a kjer je volja, tam je moč 

in s skupnimi močmi bomo zmogli. Letošnje leto je volilno 

leto, vsi člani so soglasno potrdili staro novo vodstvo (Franci 

Lipovšek je mesto člana v UO zamenjal za mesto člana 

disciplinske komisije, njegovo mesto pa je zasedel Aleksander 
Blas) in to nam daje še večji zagon. Podelili smo tudi priznanje 

za desetletnico delovanja v društvu, zahvalne listine pa so 

prejeli PGD Šentjanž in zakonca Klun. 
Prijetno je bilo prisluhniti besedam gostov, ki so pohvalili naše 

delo in si želijo takšnega sodelovanja še naprej. Po sprejetju 

treh novih članov smo uradni del zaključili in ob kramljanju 

obujali stare spomine ter kovali nove načrte. 
Konjeniki

 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

ZBOR ČLANOV DU ŠENTJANŽ 
 

 
 

Devetega marca 2014 smo člani Društva upokojencev Šentjanž 

ponovno napolnili Kulturno dvorano Šentjanž. Zbrali smo se 

na letnem zboru članov. V prvem delu so nam učenci OŠ 

Šentjanž pripravili zelo lep kulturni program. Nastopil je tudi 

dijak Luka Repše z igranjem na harmoniko. Ugotavljamo, da 

smo lahko veseli, da imamo tudi v našem kraju toliko talentov, 

ki nas znajo lepo razveseliti. Vsem nastopajočim in 

mentoricam prav lepa hvala. 
V nadaljevanju smo pregledali, kaj smo delali v preteklem letu 
in sprejeli načrte za letošnje leto. Naši člani, še posebej pa 

gostje, so pohvalili naše dosedanje delo in nam zaželeli še 

veliko uspehov. 
Delo po načrtih že kar lepo poteka. Opravili smo že tri letošnje 

pohode, obiskujemo jubilante ter izvajamo dela po projektu 
»Starejši za starejše«. V soboto, 5. aprila, smo se skupaj s KO 

DIS Šentjanž udeležili čistilne akcije. Kljub slabemu vremenu 

smo vztrajali in očistili odsek glavne ceste Šentjanž–Krmelj. Z 
veseljem ugotavljamo, da je vsako leto malo manj odvrženih 

smeti. 
25. aprila načrtujemo izlet v Dobrno. Upamo, da bo dovolj 

prijav. 
Od januarja do konca aprila 2014 sta 80 let dopolnila Jože Livk 

in Ivan Šušteršič, 85 let pa Marija Štih. 
Iskrene čestitke in veliko zdravja!  

 Fanika Rupar, DU Šentjanž 
 



 

10 

Društva poročajo Šentjanški glas            XV/31        
 

Kulturno umetniško društvo Budna vas 
 

ZBOR ČLANOV KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA BUDNA VAS 
 

V soboto, 25. januarja zvečer, je na Brunku potekal zbor 

članov KUD Budna vas. Poleg članov društva so se ga 

udeležili tudi povabljeni gostje: podžupan občine Sevnica 

Jožef Žnidarič z ženo Mileno, predstavnik PGD Šentjanž in 

predstavnici PGD Veliki Cirnik; vsi so društvu čestitali za 

uspešno delovanje v lanskem letu. Enako so sporočili tudi 

župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, županja občine Radeče 

Rafaela Pintarič, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 

in predsednica TD Šentjanž Petra Majcen. Po pozdravu 
predsednice in izvolitvi delovnega predsedstva smo poslušali 

vsa poročila. V kratki razpravi smo si bili enotni, da je bilo leto 
2013 uspešno, saj smo izvedli vse, kar smo načrtovali. 
Za leto 2014 smo si zastavili kar obsežen plan dela in ga po 

krajši razpravi tudi soglasno sprejeli.  

V točki razno smo se seznanili s spremembami v sekcijah. 

Ljudske pevke Solzice so po odstopu Rozalije Tomažin z 

mesta vodje skupine soglasno izvolile za novo vodjo Magdo 
Sigmund. Vodenje likovne sekcije Art Lipa za letošnje leto 

prevzema Gordana Dobriha. Dogovorili smo se tudi o 
smernicah povračila stroškov za potovanja na nastope, 

kolonije, in izobraževanja v bolj oddaljene kraje Slovenije. 
Zbor članov smo zaključili z željo, da uspešno izvedemo 

zastavljeno za letošnje leto, druženje pa smo nadaljevali ob 

zakuski in prepevanju ljudskih pesmi. 
Za pomoč pri delovanju društva v letu 2013 se zahvaljujemo 
vsem članom za sodelovanje na prireditvah, razstavah in 

delavnicah, obiskovalcem prireditev za obisk in prostovoljne 
prispevke, Občini Sevnica in njenemu županu, Krajevni 

skupnosti Šentjanž, SAVA AVTU Boštanj, ARMATU Birna 

vas in GM Prijatelj Podboršt za finančno podporo. 

Zahvaljujemo se tudi JSKD Sevnica, ZKD Sevnica, KŠTM 

Sevnica in Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž za pomoč pri 

obveščanju o naših prireditvah, Slavku in Cveti Jazbec 

Šentjanž, Branku Kebru Birna vas, Marti Karlič in Gostilni 

Repovž Šentjanž za podarjene proizvode, AKŽ Budna vas, 

Prehrani Javor Krmelj, Mileni Bregar Hinjce in Dušanki 

Skoporc-Zavrl Brunk za pogostitve, Gradu Sevnica, 
zakoncema Bregar Hinjce, družini Skoporc-Zavrl Brunk, 
družini Musar Šentjanž in družini Vozelj Budna vas za 
uporabo prostorov za vaje, sestanke, delavnice in prireditve, 
PGD Šentjanž za prevoze in pomoč pri izvedbi otroških 

likovnih delavnic, Janezu Repovžu za varno vožnjo, TD 

Šentjanž, Jožetu Pucu, Šentjanškemu glasu, Posavskemu 

obzorniku in Smilji Radi, Lokalno.si in Studiu D, Grajskim 
novicam in Dolenjskemu listu za objavo napovednikov 
prireditev in člankov o našem delovanju. 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

IZDELOVANJE CVETJA IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

 

V soboto, 8. marca, ravno na praznik dneva žena, smo se na 

delavnicah pri družini Skoporc-Zavrl na Brunku zbrale same 
žene in dekleta. Po pozdravnem nagovoru in voščilu ob 

prazniku predsednice KUD Budna vas, ki je delavnice 
organiziralo, smo se lotile izdelave cvetja iz različnih 

materialov. Gostje iz društva Tavžentroža iz Rimskih Toplic so 
nam pokazale, kako se izdelajo različne cvetlice iz mehke žice 

in najlonskih nogavic različnih barv. Tudi s kvačko in volno ali 

prejo lahko naredimo prav lepe cvetlice za broške in druge 

modne dodatke. Musarjeva mama pa nam je pokazala, kako so 
včasih iz krep papirja izdelovale cvetje za vence in šopke.  
Ob prijetnem delu in klepetu je čas kar prehitro minil. Razšle 

smo se bogatejše za nekaj novih znanj in spoznanj. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
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MK Junci 
 

DAN VARNE VOŽNJE Z MOTOCIKLI 
 

Moto klub Junci, je tudi letos poskrbel za organizacijo 
preventivne akcije varna vožnja z motocikli. V sodelovanju s 
Postajo prometne policije Novo mesto se je dogodek odvijal v 
nedeljo, 6. aprila 2014. Osrednji del dogajanja je bil poligon, 
namenjen voznikom motociklov. Vsi vozniki so lahko 
preizkusili svoje praktično znanje pod budnim očesom 

policistov, ki so pomagali s svojimi izkušnjami in nasveti. 
Namen te preventivne akcije je izboljšati prometno varnost 
motoristov preko različnih praktičnih vaj na poligonu, ki 
simulirajo cesto z vsemi njenimi pastmi.  Policisti so praktično 

in teoretično predstavili tehnike vožnje v različnih okoliščinah, 

obnašanje motocikla ter pravilno ukrepanje v primeru nenadne 
ovire. Vsak udeleženec treninga varne vožnje je imel 

priložnost preizkusiti  se na različnih vajah pri nizkih hitrostih 
in na ta način pridobiti oziroma nadgraditi svoje vozniške 

sposobnosti. Motoristi smo ugotavljali, da je pravilen pogled 
pri vožnji motorja ključen v vseh situacijah.  Na poligonu je z 
omenjenimi vajami vsakdo preizkusil svoje zmogljivosti in 
sposobnosti pri vožnji. Ena od pomembnih tem v sklopu 

izobraževanja  je bil tudi poudarek na obnašanju motoristov v 

prometu in kultura vožnje. 
Vsi udeleženci smo z zanimanjem in navdušenjem vsrkavali 

znanje, ki smo ga bili deležni. Zavedamo se, da so tovrstne 

delavnice koristne in potrebne za izboljšanje varnosti,  tako 
motoristov, kot ostalih udeležencev v prometu. Zagotavljamo, 

da bomo še nadaljevali z organizacijo tovrstnih dogodkov in 
jih programsko v prihodnje še obogatili................................................................................. 

 
V imenu celotnega Moto kluba Junci se iskreno zahvaljujem 
policistoma, g. Dulminu in g. Grmšku, iz postaje prometne 
policije Novo mesto, ker sta si vzela čas in nam s svojim 
izjemnim znanjem ter opremo  pomagala pri izboljšanju 

preventivne varnosti v prometu. Zahvaljujemo se tudi podjetju 
Armat, ki nam je odstopilo svoj prostor za postavitev in 
izvedbo poligona. 

Roman Bale, predsednik MK JUNCI  
 
 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

POMLADANSKA AKTIVNOST DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ 
 

Sicer koledar še ni naznanjal pomladi, a smo bili člani društva 

že pridni, saj smo v soboto, 22. februarja, organizirali 

društveno ocenjevanje vin. Čeprav je bilo letos prijavljenih 

nekoliko manj vzorcev – 133, pa so bili ti zelo kakovostni. Po 

mnenju predsednic ocenjevalnih komisij jih vina naših članov 

nikoli ne razočarajo, kar je le pokazatelj dobrega dela 

vinogradnikov skozi celo leto. Prvič letos so ocenjevali tudi 

penini pridelovalca Staneta Ermana, ki si je zaslužil tudi naziv 

prvaka sorte za vino Chardonnay l. 2009, jagodni izbor, 
medtem ko je prvak za vino cviček postal Andrej Repše. 
V sredini meseca marca je potekal občni zbor našega društva. 

Pred uradnim delom smo nekaj časa namenili predavanju na 

temo vinska zakonodaja gospe Veronike Plut, ki nam je podala 
koristne informacije. Po uspešnih finančnih in poslovnih 

poročilih smo izglasovali novo predsednico društva, in sicer 

Renato Kuhar, ki je z veseljem sprejela novo vlogo in 
predstavila plan dela, ki vsebuje veliko dejavnosti 
vinogradnikov. S svojo prisotnostjo nas je počastila aktualna 

cvičkova princesa Andreja Simeonov, ki je društvu čestitala za 

uspešno poslovanje, novi predsednici pa zaželela uspešno 

nadaljevanje z vodenjem društva. Podeljena so bila priznanja 

in diplome, ki so si jih člani društva prislužili na ocenjevanju 

vin. Program so popestrili Pevci društva vinogradnikov 

Šentjanž, s hitrimi, a elegantnimi koraki pa sta nas ogrela Gaja 

Koprivec  in  Gašper  Vidmar,  ki  nam  je  za  konec  zaigral še  



 

12 

Društva poročajo Šentjanški glas            XV/31        
 

nekaj pesmi na citre ter nas tako popeljal v najprijetnejši del 

občnega zbora – druženje.  
Opravil v mesecu marcu kar ni bilo konca, saj smo botri trt 
društvenega vinograda opravili rezatev svojih trt, ocenili 

prezimitev očes in stanje lesa ter prijetno s koristnim zaključili 

z malico ter kapljico rujnega. Moški del članov se je kasneje 

zbral in postavil stebričke, napeljali so žico ter tako naredili še 

en pečat k urejanju našega učnega prostora – vinograda. 
Tudi letos smo vinogradniki aktivno sodelovali pri čistilni 

akciji, ki se jo je udeležilo kar 11 vinogradnikov. Prijetno je 

bilo opazovati, da krajani spoštujemo svoje okolje, saj ni bilo 

opaziti veliko smeti, vseeno pa se je nabralo 5 vreč različnih 

odpadkov: folije, loncev, plastike in ostale embalaže. Po 

opravljenem delu se je prilegla malica in vino, ki nam ju je 
pripravila gostiteljica Renata.  
Kakor je aktivna pomlad, tako smo aktivni tudi člani društva, 

ki že razmišljamo o novih podvigih in  idejah. 
Vesna Perko 

 

Turistično društvo Šentjanž 
 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ NA KALU 
 

V soboto, 15. februarja 2014, so se člani Turističnega društva 

Šentjanž zbrali v stari šoli na Kalu na rednem občnem zboru.  

Občnega zbora so se udeležili tudi povabljeni gostje, med 

drugim tudi predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj in 

podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič. V nadvse prijetnem 

in za koga morda malo posebnem okolju stare šole na Kalu je 

predsednica društva Petra Majcen predstavila bogato poročilo 

društvene dejavnosti v letu 2013 in prav tako obetaven plan 

dela društva za letošnje leto. Prva akcija, ki je sledila po 
občnem zboru, je bila letošnja čistilna akcija v začetku aprila. 

Navzoče je seznanila tudi z namenom društva, da v juniju na 

Kalu organizira letošnjo slikarsko kolonijo ArtEko Šentjanž 

2014. Navzoči so bili nad idejo navdušeni, še posebej zato, ker 
je to idealna priložnost, da se na ta način do neke mere uredi in 

spet prikliče iz anonimnosti spečo lepotico, staro šolo na Kalu.  
Občni zbor smo zaključili ob prigrizku in žlahtni kapljici. 

Najlepša hvala gospodu Zidarju, ki je prostor pripravil in 
segrel, da smo se imeli na Kalu spet lepo. 

TD Šentjanž 

 

Gasilnik v vsako hišo! 
 
 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
Š E N T J A N Ž 
Šentjanž 2c 
8297 ŠENTJANŽ 
 

 
 
 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani. 
V mesecu aprilu smo pristopili k akciji »Gasilnik v vsako hišo«. Zbrali smo nekaj ponudb. Najugodnejša cena, katero 
nam zagotavlja dobavitelj, je 40€ za gasilnik na prah S9 in 35 € za gasilnik S6, kar pomeni 9 kg oziroma 6 kg prahu 
pod stalnim tlakom. V ceno je vključen tudi DDV. Nabava le teh gasilnikov je možna v mesecu maju, zato prosimo, da 
nam čim prej sporočite, če ste interesent. Prijavnina je obenem tudi plačilo 40€ oziroma 35 €. V najkrajšem možnem 
času vam jih dostavimo.     
Prosimo, da nam namero o nabavi aparata sporočite na telefonsko številko 041 516 360 (poveljnik Jože Lazar) ali 031 
248 560 (podpoveljnik Simon Šmit) ali 031 257 778 (predsednik Boštjan Repovž). 
 

Upravni odbor PGD Šentjanž 
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Čistilna akcija − fotoreportaža 
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Šentjanž po čistilni akciji − fotoreportaža 
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ŠENTJANŽ–VELIKI CRNIK–STRAŽBERK–KOLUDRJE 
 

 
 

 
 

Iz Šentjanža (344 m) greste po cesti mimo cerkve in Gostilne 

Repovž proti Velikemu Cirniku. Skozi naselje Hinje, prečkate 

Hinjo in po cesti nadaljujete pot do naselja Podboršt. 

Nadaljujete v drugo dolino, prečkate tudi Podborški potok in se 

začnete vzpenjati proti Velikemu Cirniku. Pridete do križišča z 

opisno tablo vasi, ki si jo lahko tudi ogledate. Med 
zanimivostmi Velikega Cirnika naj omenim cerkev sv. Križa s 

pokopališčem ter spomenikom NOB. Zanimiva za ogled sta 

tudi kozolca »cvitarja« ob gasilskem domu, kjer se na velikem 
platoju odvijajo tudi znamenite »Gasilske igre brez meja«, in 

sicer vsako tretjo soboto v juliju ali za najavljene skupine na 
željeni dan.  
Po ogledu vasi se vrnite do križišča in pojdite naravnost v hrib 
proti Stražberku. Pri cestnem ogledalu pojdite levo čez gozd 

(Bukovje) in prišli boste po cesti v prvo naselje Mali Cirnik 

(Stražberk). Za prvo hišo na levi zavijte levo z asfaltirane ceste 

na kolovozno pot. Po približno 100 m boste videli desno na 

hribčku razpelo, ki označuje prostor, kjer so padli talci v 2. 
svetovni vojni. Čez košenine nekdanjih njiv se vzpnite mimo 

razpela čez rob (471 m), tu je lepa razgledna točka po celotni 

šentjanški dolini (na severni strani grebena je včasih stal stolp 

Stražberk), nadaljujte po gozdni poti v gozd in po približno 

300 metrih zavijte levo po stezi navzdol (tod so nosili v mlin). 
Po precej strmi poti boste prišli do Hinje in ostankov 

Klanškovega mlina, kjer je betonski most čez vodo. Potem 
nadaljujte desno po poti po dolini v smeri toka vode. Kmalu 
zavijte levo na nekdanjo kolovozno pot, ki se ob robu gozda 
dviguje do koludrskega križišča. Tu lahko, če ste še željni hoje, 

zavijete desno v smer proti Tk pavu, drugače pa levo preko 

vasi Koludrje nazaj v Šentjanž.  
Opisana pot je dolga 12,5 km in njen asfaltirani del je markiran 
kot sevniška planinska pot, sicer ni zahtevna, vendar 

priporočamo primerno obutev in pozornost predvsem pri 

spustu do Hinje.  
Želimo vam varen korak in veliko prijetnih doživetij. 

Zdravko Remar, TD Šentjanž 
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NAŠI EKOFRIKI 6. NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
Letošnje šolsko leto smo imeli na naši šoli pet ekip 

tekmovalcev Ekokviza. Na Ekokvizu lahko sodelujejo učenci 

6., 7. in 8. razredov iz šol, ki so vključene v mrežo ekošol. 

Vsak član ekipe v pripravah na Ekokviz pridobiva znanje iz 

enega od treh vsebinskih sklopov. Vsebina učnega gradiva in 
vprašanj letošnjega Ekokviza je bila razdeljena na tematski 

sklop Podnebne spremembe (Vremenska napoved za učence 6. 

razredov, Biosfera in varstvo narave za učence 7. razredov in 

Kaj jemo? za učence 8. razredov). Vprašanja temeljijo na 
učnem gradivu, ki je dostopno na spletnem mestu Ekokviza. 

Šolsko tekmovanje je potekalo v računalniški učilnici v petek, 
7. marca 2014. Ekipa Ekofriki, ki jo sestavljajo Roman Jontez, 
Grega Krmelj in Anže Repovž, je dosegla 1. mesto v 

novomeški regiji in se tako uvrstila na državno tekmovanje, ki 

je bilo 11. aprila na OŠ Šturje v Ajdovščini. Ekipe so se 

pomerile v pisnem in ustnem delu tekmovanja in dosegli smo 
6. mesto v državi. 

Helena Hribar, mentorica 
 

 

POMOČ PTICAM  
 

 
 

Pozno jeseni smo v okolici naše osnovne šole obesili ptičje 

krmilnice. Izdelali so jih učenci, ki so v preteklem šolskem letu 

obiskovali izbirni predmet obdelava gradiv – les. Idejo in načrt 

za krmilnice je pripravil bivši učenec Jan Starina, ob pomoči 
ostalih učencev, pa so jih tudi izdelali. 
Učenci 1. in 2. razreda so ptice v času, ko je zapadel sneg, 

pridno hranili s sončničnimi semeni. Ptice so opazovali in jih s 

pomočjo plakatov tudi spoznavali.  
Zavedamo se, da smo pticam pomagali preživeti v težkih 

zimskih razmerah, sedaj pa nas razveseljujejo z lepim petjem. 
 

Učenke eko krožka 
 

KULTURNI DAN – KJE SI URŠIKA ZALA? 
 

 
 

Naša šola vsako leto za krajane pripravi kulturno prireditev za 

8. februar. Letos smo se predstavili z gledališko predstavo 

»Kje si Uršika Zala?«.  

Vsi poznamo pesem Franceta Prešerna Povodni mož in igra je 

nadaljevanje zgodbe o Urški, ki zaradi svoje lepote in 
prevzetnosti pristane v podvodnem kraljestvu. Tu se spremeni 
v veščo. Igro so odlično odigrali naslednji učenci: France 

Prešeren – Vid Žganjar; glavna junakinja Urška – Gaja 
Koprivec; Povodni mož – Matic Lazar; vešče – Danijela Bec, 
Janja Podlogar, Ema Potočnik, Grega Krmelj, Katja Strnad, 

Ana Marija Bunderšek; kuharji – Ana Štirn, Žiga Podlogar in 
Katja Tandarič. Za glasbo je poskrbel g. Marjan Dirnbek, za 

luči g. Marjan Šuštršič, za masko je priskočila na pomoč ga. 

Anica Groznik. Čudovite kostume pa je sešila ga. Senta 

Kragel.  
S predstavo smo se udeležili tudi občinskega otroškega 

gledališkega srečanja v Krmelju, kjer smo bili s strani 

strokovnega ocenjevalca najboljši v občini Sevnica. 
Pri izvedbi se najlepše zahvaljujemo za finančno pomoč KS 

Šentjanž in Kulturnemu društvu Šentjanž. 
Mentorici: Helena Hribar in Jožica Pelko 

 

PODROČNO TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE 
 

Področno tekmovanje iz znanja zgodovine na temo Začetki in 

razvoj radia, televizije in filma na Slovenskem je potekalo v 
Krškem 11. februarja 2014. Osnovno šolo Šentjanž sta 

zastopala Maja Lazar in Roman Jontez. Skozi literaturo, ki je 
bila predpisana za šolsko in področno tekmovanje, sta se 
uspešno prebila, pridobila dovolj znanja in oba osvojila srebrni 

priznanji.  
 

Za dosežke jima iskreno čestitamo. 
Stanislava Dežman, mentorica 

 
 

WWW.SENTJANZ.SI
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NEPOZABEN DAN 

 
 

V četrtek, 13. 2. 2014, smo na OŠ Milana Majcna Šentjanž 

pripravili VALENTINOV KONCERT. Zjutraj smo se zbrali v 
lepo okrašeni telovadnici in si ogledali koncert, ki so ga 

pripravili naši šolarji. Učenci so se predstavili s petjem, 

igranjem na različna glasbila, s plesom ipd. Ugotovili smo, da 
imamo na naši šoli res veliko talentov.  
Po končanem koncertu smo odšli v razrede, kjer smo 

pomalicali. Nato pa smo odšli na drsališče v Sevnico. Tam je 

vsak dobil svoje drsalke in zabava se je pričela. Nekateri so 

izvajali prave akrobacije, spet drugi so padali, ampak prav vsi 
smo se imenitno zabavali. Čas je hitro mineval in kmalu smo 

se morali posloviti. Z avtobusom smo se polni lepih doživetij 

odpeljali domov. Ta dan mi je bil zelo zelo všeč.  
 

Žiga Podlogar, 5. Razred 
 

 

ŠPORTNI DAN – PLAVANJE 
 

 
 

V torek, 18. 3. 2014, so imeli učenci 1. in 2. razreda športni 

dan. Z avtobusom smo se odpeljali na bazen v Hrastnik. Tam 
smo se najprej preoblekli, se spoznali s pravili obnašanja na 

bazenu in se z gimnastičnimi vajami ogreli. V vodi smo se 

igrali različne igrice in tako premagali strah pred vodo. Učenci 

so bili nato razdeljeni v skupine glede na njihovo plavalno 
predznanje. Prva skupina se je preko različnih nalog prilagajala 

na vodo, druga skupina je vadila drsenje na vodi, tretja pa je 
nadgrajevala svojo plavalno tehniko.  
Ob zaključku športnega dne so učenci pokazali, kaj vse že 

znajo. Vsi zadovoljni smo se vrnili domov. 
Učiteljici Gordana in Helena 

 

NARAVOSLOVNI DAN – ZNANSTVENIK AŽBE 
 

V petek, 28. 3. 2014, so imeli učenci 1. triade naravoslovni 

dan. V goste smo povabili mikrobiologinji iz Instituta za 
mikrobiologijo v Ljubljani. V uvodnem delu so se učenci 

razdelili v skupine: alge, glive, bakterije in virusi. Najprej so 
preko filma spoznali delo mikrobiologa in njegovo delovno 
okolje – laboratorij. Nato so po skupinah izvajali različne 

raziskovalne naloge. Preko skrivnostne škatle so ugotavljali, 

kje vse se lahko nahajajo mikroorganizmi. Raziskovali so tudi, 
kako pomembno je za nas pravilno umivanje rok. Pripravili 
smo tudi nekaj primerov vzorcev z odtisi naših prstov, ki smo 

jih spravili v omaro in smo jih opazovali čez teden dni. Veliko 

zanimanja so učenci pokazali pri mikroskopiranju, saj so lahko 

z mikroskopom opazovali kvasovke, krilo muhe in majhnega 
klopa. Naredili so tudi poskus s kvasom. Učenci so se še 

poigrali v telovadnici kot virusi, bakterije in zdravniki. Ob 

koncu dneva so si še ogledali film o mikroorganizmih, ki se 

nahajajo v človeku in rešili učni list. 
Učiteljice 1. triade 

 

VESELA ŠOLA 
 

Tudi v tem šolskem letu je na naši šoli potekal krožek Vesela 

šola. Obiskovali smo ga učenci od 4. do 8. razreda. Ob četrtkih 

smo spoznavali zanimive teme: žive fosile, olimpijske igre, 

filatelistično zgodbo, vodo – darilo narave, razgibaj življenje, 

gledališče – razkrij se, Unesco – naravna in kulturna dediščina. 

Pridno smo reševali naloge na spletni strani Vesele šole in se 

pri tem veliko naučili. 12. marca pa je v sklopu Vesele šole 

potekalo šolsko tekmovanje. Tu smo se vsi zelo dobro odrezali, 

saj je kar 15 učencev osvojilo bronasto priznanje. Učenec 

Roman Jontez pa je dosegel zadostno število točk in se bo 16. 

aprila udeležil državnega tekmovanja. Čestitamo! 
Krožek Vesela šola je zabaven in poučen, zato ga bomo 

obiskovali tudi naslednje šolsko leto.  
Danijela, Anja, Ida – učenke 7. razreda 
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ŠOLSKI PARLAMENT 

 
 

Na šoli že vrsto let deluje šolski parlament, v katerem so 
predstavniki posameznih razredov. Njihova naloga je, da 
predstavijo svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so 

pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo in se 

šolajo. 
Vsako leto v šoli razpravljamo o različnih temah. Letošnja 

tema šolskega parlamenta je: Razmere v družbi. Na razrednih 

urah so se učenci veliko pogovarjali na to temo in v okviru šole 

smo izvedli več različnih dejavnosti. Učenci višjih razredov so 

v vrtcu in v prvi triadi ves mesec december brali pravljice, 
potekala je igra skriti prijatelj in imeli smo druženje s starši. 

Najbolj ponosni smo bili na zbiranje oblačil, šolskih potrebščin 

in igrač za Rdeči križ. 
V mesecu marcu smo imeli na sevniškem gradu občinski 

otroški parlament. Po uvodnem pozdravu župana občine 

Sevnica so se vsi učenci iz občine razdelili v tri delovne 

skupine, kjer so razpravljali o treh različnih temah, in sicer: 

Medsebojni odnosi – strpnost, sprejemanje drugačnosti, 

spoštovanje; Naš odnos do okolja – ekologija, zdrav način 

življenja; Vrednote in potrošništvo. Skupine smo vodile 

mentorice s posameznih šol. Nato smo imeli še skupni del, kjer 

so učenci predstavili svoje ideje in pobude. Našo šolo so zelo 

uspešno zastopali: Danijela Bec, Anže Orešnik in Robi Lindič.  
 

Jožica Pelko, mentorica 

 

ZBIRALNE AKCIJE 
 

 
 

Od 31. 3. do 4. 4. 2014 je na OŠ Milana Majcna Šentjanž 

potekala zbiralna akcija starega papirja. Učenci smo doma 

zbrali papir in ga stehtanega pripeljali v zabojnik na šolsko 

dvorišče. Bili smo uspešni, saj smo zbrali 6.916 kg papirja. V 

tem šolskem letu je to že druga zbiralna akcija. Prva je 

potekala v mesecu oktobru. V obeh zbiralnih akcijah skupaj 
smo zbrali 17.906 kg papirja in tako rešili 1053 dreves. Samo 

eno drevo pa lahko prečisti 25 kilogramov onesnaženega zraka 

v enem letu. 
Pri zbiralnih akcijah nam pomagate tudi krajani, saj papir 
shranjujete skozi celo leto in nam ga podarite. Zahvaljujemo se 
vam za sodelovanje in vas prosimo, da se nam pridružite pri 

zbiralnih akcijah tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Istočasno je potekalo tudi intenzivno zbiranje zamaškov, 

baterij in izrabljenih kartuš. Zbiramo jih skozi celo šolsko leto 

in jih lahko še vedno oddate v koše v eko kotičku. Zamaške, ki 

jih zberemo največ, podarimo invalidnemu društvu. 
Ana Marija, Anja P. M. – eko krožek 

 

PRIŠLA JE POMLAD 
 

Na topel prvi pomladni dan smo otroci, vzgojiteljice in 
učiteljice povabili starše ter ostale krajane na prireditev Prišla 

je pomlad. Prireditev je potekala popoldne v šolski telovadnici. 

Nastopili so otroci iz vrtca in šole ter se predstavili v plesu, 

petju, igri in pripovedovanju. Navdušili so s svojim nastopom 

in nam popestrili popoldne. Hvala vsem, ki ste se prireditve 
udeležili. Veseli smo, da ste opazili naš trud ter nam izrekli 

pohvale.  
Organizatorji prireditve 

 

PUST 
 

 

V torek, 4. 3. 2014, je bil pust. V 5. razredu smo se na ta dan že 

dolgo pripravljali. Pri urah likovnega pouka smo izdelovali 
konje iz kartona. Ko smo iz kartona izrezali glave in repe, je na 
vrsto prišlo barvanje. Po končanem delu smo morali le še 

počakati na pustni torek. Ta dan smo na konje dali še vrvico in 

konji so bili nared. Potem smo se oblekli v kavboje in se  
pridružili pustni povorki. Zelo smo se zabavali. Bilo je super! 

 

Katja Strnad, 5. razred
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TEK ZA SEVNIŠKI POKAL 
 V soboto, 8. 3. 2014, je na Blanci 
potekal zadnji, peti tek, ki je štel za 

sevniški pokal. Udeleženci so bili tudi 

otroci naše šole in dosegli so izjemne 

rezultate. V kategoriji cicibani deklice, 
letnik 2007 in mlajše, je drugo mesto 

pritekla Zala Krmelj ter tako v skupnem 
seštevku dosegla drugo mesto. Žiga 

Krmelj je dosegel osmo mesto. Pri dečkih 

letnikov 2003/2004 je tretje mesto 

zasedel Luka Lazar in bil tako v skupnem seštevku tretji. Pri 

dečkih letnikov 2001/2002 je čez ciljno črto tretji pritekel 

Matic Lazar, ki je bil v skupnem seštevku prav tako tretji, 

Grega Krmelj pa je s svojim petim mestom v skupnem 
seštevku zasedel četrto mesto. Pri deklicah pa se Nina Lindič 

zadnjega teka ni udeležila, a je zaradi svojih odličnih prejšnjih 

nastopov v skupnem seštevku pometla s konkurenco. Dosegla 

je odlično prvo mesto in dobila pokal. Čestitamo vsem!  
 

Jožica Krmelj 
 

 

KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR 
 

 
 

V petek, 4. 4. 2014, smo se mlajše košarkašice odpravile na 

Vrhniko, kjer je potekalo državno četrtfinalno tekmovanje v 

košarki. Borile smo se za uvrstitev med devet najboljših v 

Sloveniji. To je bil za nas pomemben dan. Zato smo se na 
tekmovanje dobro pripravile, pri tem pa nam je pomagal naš 

učitelj Dragan Tominc. 
Ekipo smo sestavljale: Nina Rman, Danijela Bec, Ksenja Bajt, 
Ana Marija Bunderšek, Gaja Koprivec, Karmen Orešnik, Anja 

Slapšak, Nina Lindič, Klara Kranjc, Nika Gole in Anja 

Petrovič Matlijev. 
Tekmovale smo v čisto novih dresih, ki nam jih je podarila 

Košarkarska zveza Slovenije. Sodelovale smo tri ekipe, poleg 

nas še OŠ Vrhnika in OŠ Vavta vas. Najprej smo si ogledale 

tekmo med nasprotnima ekipama. Pozorno smo jih opazovale 
in se dogovorile, kako jih bomo pokrivale. OŠ Vavta vas je 

zmagala z veliko razliko. Po ogrevanju so se nasproti nam 
postavile zmagovalke prve tekme. Najprej je sledil pozdrav, 
nato pa se je začela tekma. Borile smo se in uporabile vse svoje 
znanje, a kmalu smo morale priznati, da so nasprotnice 
močnejše. Bile smo izmučene. Pred nami pa je bila še ena 

tekma, tokrat proti OŠ Vrhnika. To je bila zelo razburljiva 

tekma, saj smo jim bile ves čas za petami, a vendar je o zmagi 
odločalo le nekaj točk. Bile smo poražene, a vesele in ponosne, 

da smo prišle do četrtfinala in tudi učitelj je bil na nas ponosen, 

saj smo se res borile.  
Tako smo po borbeni in razburljivi tekmi prejele pokal in 
priznanje za 3. mesto in se zadovoljne vrnile domov.  

Danijela Bec 
 

 

DELOVNA SOBOTA 
 

 
 

V soboto, 5. aprila 2014, smo imeli učenci OŠ Šentjanž 

delovni dan. Poseben je bil že zato, ker smo imeli pouk, pa tudi 

ker nas je čakalo pravo presenečenje. 
Prvo uro nismo bili v šolskih klopeh in se učili, ampak smo 

uživali v opazovanju ozvezdja. Bili smo v planetariju, ki je bil 

postavljen v naši telovadnici. To je bilo za nas pravo čudo, saj 

kaj takega še nismo videli. Ko smo prišli v to kupolo, smo bili 

presenečeni, saj smo pristali pod zvezdnatim nebom. Usedli 

smo se na blazine in celo uro uživali.  
Prijazen gospod nam je povedal marsikaj zanimivega, vse to pa 
smo si lažje predstavljali, saj smo vse tudi videli. Pogledali 

smo si tudi nekaj filmčkov. Spoznali smo ozvezdja, planete in 

prve ljudi na luni. Bilo je fantastično. 

Ura je kmalu minila in prostor smo morali prepustiti drugi 
triadi. To je bil odličen začetek dneva in pouk smo nadaljevali 

polni energije. 
Ja, take sobote pa res ne pozabiš . 

Danijela Bec, 7. Razred 
 

5. aprila 2014 smo imeli kljub slabemu vremenu poseben dan. 
Čeprav je bila sobota, smo imeli pouk, saj smo nadomeščali 

delovni dan, ki je odpadel zaradi nemogočih vremenskih 

razmer. 
Že pred poukom smo bili vsi neučakani – obljubljen nam je bil 
namreč planetarij. Že zgodaj zjutraj so naši radovedni nosovi 

gledali skozi vrata telovadnice, kjer je bil planetarij postavljen. 
Tam je bil en velik črn šotor oz. kupola. Komaj smo čakali, da 

bo ura 7 in 45 minut, da nas bodo spustili noter. 
Ko smo vstopili, smo kar pozabili zapreti usta. Bilo je 
prečudovito. Naprava sredi planetarija je svetila na strop 

šotora. Prišel je prijazen gospod, ki se je najprej predstavil, 
nato pa nam je začel razlagati o našem osončju, zvezdah in naši 

galaksiji. Bilo je zelo zanimivo. Opisal nam je tudi tri planete v 
našem osončju. Pogledali smo še nekaj filmčkov, iz katerih 

smo ugotovili, kako smo majhni in kako velik je svet. 
Šolska ura v planetariju je minila kot še nobena doslej. Sledil je 

pouk, a tudi to se je dalo potrpeti. 
Ta delovna sobota je bila začaran – zvezdni dan. 

Anže Orešnik, 8. razred 
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GLASBENO OBARVAN DAN 
V torek, 8. aprila 2014, smo imeli učenci OŠ Milana Majcna 

Šentjanž kulturni dan, ki smo ga posvetili glasbi in se o njej 

veliko naučili. 
Odšli smo v Ljubljano. Vozili smo se kar dolgo, dokler nismo 

prispeli do Kongresnega trga, kjer smo izstopili. Peš smo se 

odpravili mimo parlamenta do operne hiše; tam nam je učitelj 

povedal nekaj zanimivosti. Pot smo nadaljevali proti 
Tromostovju; ogledali smo si Prešernov spomenik, 

frančiškansko cerkev, malo naprej pa tudi Robbov vodnjak. 
Na Hribarjevem nabrežju smo malicali, nato pa odšli do 

Filharmonije, kjer nam je prijazna gospa veliko povedala o tej 
stavbi, njihovem orkestru in o skladateljih ter nas seznanila, da 
bomo njihov orkester slišali in videli v Cankarjevem domu. 
In že smo bili pred Gallusovo dvorano, v kateri smo si ogledali 

glasbeno-gledališko-lutkovno predstavo z Orkestrom 

Slovenske filharmonije in Lutkovnim gledališčem Ljubljana z 

naslovom Ljubezen je v zraku. Ta predstava govori o Romeu 
in Juliji angleškega dramatika Williama Shakespeara. 
Bilo je zanimivo. Pater Lorenzo nas je popeljal v zgodbo in 
začelo se je. Orkester nam je s svojimi skladbami pričaral 

pravo vzdušje, vse pa so nam popestrile lutke, ki so bile še 

posebej zanimive. Vsi elementi skupaj so nas popeljali v 
Verono k Romeu in Juliji. 
Čeprav se je zgodba končala žalostno, smo se zadovoljni 
odpravili proti Šentjanžu. Ta dan pa za člane mladinskega 

pevskega zbora še ni bil končan, saj smo se popoldne udeležili 

pevske revije v Sevnici, kjer smo se odlično odrezali.  
Kulturni dan mi bo ostal v spominu, saj je bil popolnoma 
glasbeno obarvan. 

Danijela Bec, 7. razred 
 

PEVSKA REVIJA 
 

V torek, 8. aprila 2014, je v Sevnici potekala Občinska pevska 

revija, katere smo se udeležili tudi učenci OŠ Milana Majcna 

Šentjanž. Sodelovala sta kar dva zbora – otroški, pod vodstvom 

Suzane Tratnik Umek, in mladinski, pod vodstvom Marjana 
Dirnbeka. 
Prispeli smo v Sevnico. Najprej smo si ogledali oder in imeli 
tonsko vajo, nato pa smo si oblekli majice in malicali. Bili smo 
kar malo živčni in prestrašeni, saj smo na reviji sodelovali 

prvič. Našo napetost je umiril učitelj tako, da nas je razvedril s 

pesmimi, ki jih radi prepevamo, in na skrbi smo kar pozabili. 

Kmalu smo morali na oder. Mislila sem, da bomo naredili 
kakšno napako, a je vse lepo potekalo. Najprej smo ubrano 

zapeli pesem Ena ptička priletela in občinstvo nam je močno 

zaploskalo. To nam je dalo poleta za naslednjo pesem z 
naslovom Zaplavaj pesem, ki smo jo zapeli zelo slavnostno. 
Uspelo nam je. Zapeli smo še Gospel trein in za nagrado dobili 

bučen aplavz. Priklonili smo se in veseli odšli z odra. Vsi so 

nas hvalili in govorili, kako ponosni so na nas. Skupno smo 
zapeli še Kekčevo pesem in prireditev se je končala. 
Veseli in srečni, da nam je uspelo, smo odšli proti domu. Zame 

je bil to popoln dan in želim si, da bi bilo še veliko takih. 
Danijela Bec, 7. razred 

 

ČISTILNA AKCIJA IN EKO DAN 
 

 
 

V četrtek, 3. 4. 2014, smo na OŠ Milana Majcna Šentjanž imeli 

čistilno akcijo, v kateri so sodelovali vsi učenci. Naš cilj je bil, 

da uredimo in pospravimo okolico šole. 
Učenci 1. in 2. triade smo imeli eko dan. V prvi triadi smo dan 

pričeli z eko pravljico Mesečeve sanje. Učenci so nato po 

skupinah iskali rešitve, s katerimi bi zaščitili in očistili naš 

planet Zemljo. Med rešitvami so navedli: pobiranje odpadkov, 

ločevanje in recikliranje odpadkov, sodelovanje na čistilnih 

akcijah, več pešačenja in kolesarjenja, manj uporabe čistilnih 

sredstev, manj sekanja dreves … Nato smo iz različne odpadne 
embalaže izdelovali pujse, cvetlične vaze z rožami, stojala za 

svinčnike. Posejali smo semena v cvetlične lončke in jih uredili 

v mini vrt. Učenci 4. razreda so iz plastenk in žice izdelovali 

metulje. V 5. razredu pa so oblikovali nakupovalne vrečke iz 

starih majic, jih sešili in okrasili. Vse izdelke smo razstavili v 

eko kotičku. Pospravili smo svoje učilnice, razvrstili igrače v 1. 

in 2. razredu ter uredili hodnik 1. triade. 
Nato smo odšli ven in pomagali učencem tretje triade. Očistili 

smo okolico igral in peskovnika, pometli in odstranili plevel 
okoli šole in na poti do šole. 
V tretji triadi so se po malici odpravili na igrišče pred šolo. 

Učenci 6. in 7. razreda so se razdelili v manjše skupine. 

Prekopali so cvetlične grede in korita, kjer so nato posadili 
rože in trajnice. Sprehodili so se po Šentjanžu in pobrali smeti 

ter pomagali urediti igrišče. Učenci 8. razreda so očistili in 

uredili travnato površino pod igrali, devetošolci pa so prekopali 

zeliščni vrt, posadili zelišča, prekopali peskovnik. 
Ob koncu delovnega dne smo ugotovili, da je bila naša čistilna 

akcija uspešna. Učence lahko pohvalimo, saj so bili pri delu 

zavzeti, pridni in skrbni.  
Gordana Bregar 
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ČISTILNA AKCIJA V VRTCU 

  
 

Tudi v skupini Sončki iz vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 

smo se letos udeležili čistilne akcije. Pogovarjali smo se o 

skrbi za čisto okolje, kako lahko mi pripomoremo k čistoči, kaj 

že do sedaj delamo … Otrokom sva z Jožico razdelili vreče in 

očistili smo našo najljubšo sprehajalno pot od vrtca, čez Turn 

in Češnjice. Morali smo priznati, da je naša pot dokaj čista. 

Našli smo le malo smeti. Več smeti je bilo ob poti v gozd, ob 

potoku, kjer smo našli plastenke, pločevinke in več vrst 

polivinila. Otroci so bili veseli, da je pot očiščena. Sklenili so, 

da jo bodo sproti čistili. 
Tatjana Zupan 

 

VELIKONOČNI PIRHI 
 

 

V vrtcu smo se v skupini Sončki veliko pogovarjali o 

bližajočem se prazniku. V tem času izdelujemo razne izdelke 

na to tematiko. Tatjani se je porodila odlična ideja izdelave 

velikonočnih pirhov iz pokrovov veder fasadne barve. Nanje 

sva narisali vzorce, otroci so jih poslikali z akrilnimi barvami 
in na sredino nalepili pobarvanko zajčka. Tudi naš »stric 

hišnik« nam je pri tem pomagal s tem, da je v vsakega zvrtal 

luknjico, da bodo otroci doma to svojo sliko lahko obesili. Za 
nekaj časa pa nam bodo krasili hodnik v vrtcu.  

Jožica Krmelj 

 

PESMI IZ ŠOLSKIH KLOPI 
  

MOJA MAMICA 
 

Ti si moja mamica, 
ki nikogar strah te ni. 
Da bi z mano še bila, 
bodi takšna, kakor si. 
A za konec ti povem, 
da res rada te imam, 

kupiti te ne more nikakršen denar. 
Zato zapomni si, 

tole mojo pesmico, 
iz srca napisano. 

 

Ema Potočnik, 5. razred 
 
 

 

MOJE SANJE 
 

Živel bi med ljudmi, 
kjer bi vsi bili prijatelji. 

Se skupaj veselili 
in si skrbi delili. 

 
Na velikem travniku 

bi piknik naredili 
in se dolgo v noč veselili. 

 
Vsi starši službo bi imeli, 

da skrbi z denarjem ne bi imeli. 
Otroci radi v šolo bi hodili 
in se veliko lepega naučili. 

 
V takem svetu 
rad živel bi jaz, 

zato naj sliši se moj glas. 
 

Žiga Lindič, 5. razred 
 

 
 

DOBROTA 
 

Ko vidiš na cesti gospo ali gospoda, 
pomagaj jim, če ne morejo iti čez cesto, 

saj ni težko, 
potrudi se, 

hvaležni ti bodo vsi ljudje. 
 

Če sošolec te prosi, naj mu pomagaš narediti 

nalogo, 
pomagaj mu, 

ne bodi grozen, 
videl boš, 

hvaležen ti bo. 
 

Ko sedim na ulici, 
vidim ljudi, ki radi se imajo. 

Bodi prijazen, 
nasmehni se jim, 

saj dobrota ni grozna, kot pravijo nekateri ljudje. 
 

Če nekdo se poškoduje in leži na cesti, 
pridi na pomoč, 

pomagaj mu vstati, 
saj to je lepo. 

 

Ema Potočnik, 5. razred 
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OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN OBČINE SEVNICA 2014 
 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 

Sevnica je 17. marca v Kulturni dvorani Šentjanž pripravil 

Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica. 

Sodelovalo je pet lutkovnih skupin iz OŠ Sava Kladnika 

Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Milana 

Majcna Šentjanž. Šestdeset nastopajočih je z mentoricami 

skrbno pripravilo svoje lutke, ki so oživele v zanimivih 

zgodbah. 
Prvi so se nam predstavili Mladi lutkarji OŠ Sava Kladnika 

Sevnica s predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico, njihova 

dolgoletna mentorica je Terezije Kunšek. Predstava nas je 

popeljala v čas nazaj, ko mati zaradi obilice dela ni imela časa 

sešiti Vidku nove srajčice.  
Kot druga se je predstavila Gledališka skupina Vrtavke iz OŠ 

Boštanj. Skupina deklic, ki so si nadele ime Prijateljice živali, 

so se združile pri pripravi predstave Kaj če? Predstava pod 

mentorstvom Nene Bedek je zgodba o kmetu, ki je kupil novo 
žival – kenguruja. S prihodom kenguruja pa je med živalmi na 

kmetiji nastal preplah … 
Lutkovna skupina Pikapolonice OŠ Tržišče, pod mentorstvom 

Andreje Umek, na šoli deluje v okviru lutkovnega krožka. 

Letos so se odločili, da nam zaigrajo predstavo Babica 

Marmelada. To je zgodba o babici, ki kar naprej kuha 
marmelado za svoje vnuke in gozdne prijatelje.  
Lutkovna skupina Knapec iz OŠ Krmelj nam je pripravila 

predstavo s senčnimi lutkami z naslovom V gozdu je strah pod 
mentorstvom Mojce Tomažin. Zgodba pripoveduje o junaku 

Krojačku Hlačku, ki je trdil, da ga ni nikoli strah, dokler se ni v 

gozd odpravil sam …  
Zadnji so odigrali lutkovno predstavo učenci OŠ Milana 

Majcna Šentjanž. Lutkovna skupina Ostržek deluje na šoli že 

vrsto let pod mentorstvom Nade Lindič. Na srečanju so se 

predstavili s predstavo Glavni petelinček. Zgodba govori o 

petelinčku, ki bi bil rad glavni in je moral pokazati veliko 
spretnosti ter dobre volje, da je bil lahko srečen. 
Srečanje je strokovno spremljala lutkarica Irena Rajh Kunaver, 

družbo so ji delali še gledalci iz OŠ Šentjanž, Tržišče, Krmelj 

in predšolski otroci iz Vrtca Šentjanž. 
Katja Pibernik, JSKD – Območna izpostava Sevnica 

 

 
 
 

 

GORDANA DOBRIHA NA DRŽAVNI TEMATSKI RAZSTAVI 
 

 
 

V četrtek, 20. 3. 2014, se je ob 18. uri v Mestnem muzeju 

Brežice odvijala 4. državna tematska razstava »Parafraze« v 

organizaciji JSKD Slovenije, na kateri je med drugimi 
ljubiteljskimi slikarji razstavljala članica likovne sekcije Art 

Lipa KUD Budna vas Gordana Dobriha iz Kladja pri 
Šentjanžu. 
Janez Zalaznik, akademski slikar, grafični oblikovalec in 

pedagog, je med deli, ki so se uvrstila na regijskih tematskih 
razstavah, izbral 52 del, ki se nanašajo na izbrano delo iz 

seznama 33 slik iz zgodovine likovne umetnosti od renesanse 
do 20. stoletja. Dana izhodišča naj bi pregnetli in preželi z 

osebnim rokopisom in svežino sodobnega trenutka. Za 

parafraziranje in navdih si je Gordana izbrala delo znanega 
španskega slikarja Salvadora Dalija »Vztrajnost spomina« 
(1931). Ustvarila je svoje delo, parafrazo z imenom 
»Vztrajnost domišljije«.  

RTV SLO je na svoji spletni strani zapisala: »Namen razstave 

je bil prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne 
ustvarjalnosti, izbrana tema pa ustvarjalcem razširi likovno in 
miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in 

spoznanj o možnosti ustvarjalnega izražanja.« 
V letu 2013 je JSKD Slovenije objavilo razpis za državno 

tematsko razstavo »Parafraze likovnih del, palimpsesti, citati, 

prisvojitve«. Na regijski razstavi v Krškem, ki se je odvijala 

17. 10. 2013 v Dvorani v parku, je s svojimi deli sodelovalo 18 
ljubiteljskih ustvarjalcev. Monika Ivančič Fajfar, kustosinja, 

likovna kritičarka in pedagoginja v kulturi, jih je izbrala izmed 

27 likovnih del. Za uspeh Gordani iskreno čestitamo.   
Likovna sekcija Art Lipa KUD Budna vas 
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PESMI 
 

DRHTENJE POMLADI 
 

Pomlad se že nasmiha 
v objemu toplejših sončnih žarkov. 

Brazde na njivah pripravljene hrepenijo, 
da sprejmejo seme vase. 

Trave kipijo, 
cvetje se prebuja, 

radovedno prihaja iz tal; 
a nekaj se ga že bohoti 

kot pravkar pogrnjena pisana preproga 
na travniku; 

pozdravlja nas ob poti. 
Drevesa cvetijo, 

dajejo obet, 
da jeseni bogato rodijo. 

Ptice žgolijo, 
z ubranimi glasovi nam napolnijo srce, 

da vzplamti ... 
Očarana nad lepoto 

občudujem drhtenje pomladi 
pred mnogimi skrivnostnimi rojstvi ... 

 

Marija Bajt 
 

KARKOLI SI MI 
 

Mimogrede si mi nežno omenil, 
koliko časa se že poznava. 

Kot prijatelja! 
Samo najine skrivnosti imava, 

med vrsticami življenja jih 
prebirati znava. 

Mislila sem, 
da pozabil si, 

kdaj sva si prvič zazrla v oči? 
Dva prijatelja? 

Rahločutno spoznavam, 
da je ljubezen večkrat kot prosojna koprena; 

vidi se skozi njo. 
Vendar se včasih tkanina zgosti, 

ko pesem v meni odmeva, 
ki v skrivnostnem večeru se rodi; 

kar naenkrat pripolzi skozi 
pripravljene razprte dlani. 

 
Ljubeče besede naj te božajo 

kot lahen piš vetra! 
Kjerkoli, vedno; 

pa karkoli že si mi! 
 

Marija Bajt 
 

 

RECESIJA 
 

Recesija zares trdo me zvija, 
mi čisto nič ne prija; 

moja denarnica je prazna 
in bilanca zelo porazna. 

 
Komaj stotak se zasmeji, 

že kot megla izpuhti; 
za njim ostane lep spomin 

in na stotine skomin. 
 

Ne pustim, da recesija 
okrog prstov me ovija! 

Zamenjala bom denarnico 
in vse bo lažje šlo. 

 
Z nekom jo bom zamenjala, 
ki bogatejšo vsebino ima. 

Ne, ne bom res tega storila, 
le še bolj se bom trudila! 

Marija Bajt 
 
 

ČAR POMLADNEGA DNE 
 

Pomlad se že prebuja, 
prijazno me vabi. 
Sonček lepo sije, 

dan se od jutra kopa 
v toplih žarkih. 

 
Sprehajam se. 
Pot me vodi 

mimo razcvetelih marelic. 
Kako čudovito dišijo 
rožnato beli cvetovi! 

 
Na obronkih zelenih livad 

cvetijo trobentice. 
V travi se skrivajo vijolice, 

ponekod rastejo zvončki 
in marjetice. 

 
V naravi odmeva pesem ptic. 

Ptički veselo žvrgolijo, 
glasno petje prihaja 

z logov in s sadovnjakov, 
od vseh strani neba. 

 
Občutim čar in toplino 

pomladnega dne. 
Pogledam v koledar. 
Kateri dan je danes? 

Gregorjevo je. 
 

Ptički se ženijo. 
Prišel je njihov čas, 
v krošnjah dreves, 
v gostem grmovju, 

bodo spletli gnezda. 
 Eva Keber 
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BIOLOŠKO-DINAMIČNI ČAJI, PREVRELKE IN GNOJEVKE 
 

Kopriva  
Pripada planetu Soncu – element zemlja; ureja železo v tleh in 

v rastlini. Podpira delovanje rmana in kamilice. Nabiramo jo 
na dan za cvet do konca junija. 
Čaj pripravimo tako, da damo pest kopriv v 2 litra mrzle vode, 

vre naj 10 minut. Ko se ohladi, dolijemo še 8 litrov vode in 
dinamiziramo (neprestano mešamo) 10 minut. 
S čajem škropimo v zgodnji vegetaciji po listih, krompir, žita, 

vrtove, travnike, sadno drevje. Škropimo na dan za list – 
zjutraj. 
Preslica  
Pripada planetu Luni – element voda. Preslični čaj prežene 

glivice nazaj v zemljo, da se ne naselijo na naših rastlinah. 

Njivsko preslico nabiramo na dan za plod.  
Čaj pripravimo tako, da damo v 2 litra hladne vode pest suhe 

preslice, vre naj 30 minut, nato precedimo in dotočimo 8 litrov 

vode, dinamiziramo 10–15 minut.  
Uporabljamo za špricanje sadnega drevja, vseh vrtnin, 

krompirja ... Obvezno poškropimo pod drevesi, če v polni luni 

dežuje. Špricamo lahko samo 3-krat letno. 
Rabarbara 
1 kilogram narezanih listov brez stebel damo v 5 litrov vode 
kuhamo 5–10 minut, precedimo in škropimo proti gosenicam 

in korenčkovi muhi. 
Praprot navadna glistovnica 
Primerna je za uporabo za zastirko proti polžem. Iz nje pa 

lahko pripravimo tudi zavrelko ali brozgo iz 1 kg zelišča na 10 

litrov vode. Vsebuje veliko kalija, ki ga rastline zelo 
potrebujejo. Škropimo po tleh in po rastlinah. 
Sirotka 
S sirotko špricamo 3-krat zaporedoma po paradižniku, papriki, 

jajčevcih in kumarah. Špricamo 1-krat tedensko, ko je 
nevarnost plesni največja. Škropimo tudi fižolove uši. Sirotka 

ne sme biti prestara. 

 
 

PREVRELKE 
Za 50 litrov prevrelke pripravimo koš narezanih kopriv in 

njivske preslice, pest rmana, kamilice, regrata, baldrijana ter 
ognjičevih cvetov, 1 čajno žličko hrastovega lubja,100 gramov 

zdrobljenih jajčnih lupin, 1/2 kilograma bazaltne moke in 

gabez. Vse prelijemo z deževnico, pustimo 4 tedne in vsak dan 
premešamo. Uporabljamo 1/2 litra prevrelke v 10 litrih vode za 

zalivanje, za škropljenje rastlin pa 2 dcl na 10 l vode kot listno 

gnojilo. To prevrelko lahko uporabimo 3-krat letno. 
 

ZELIŠČNA GNOJEVKA 
Pravilo: na 10 litrov vode vzamemo 1 kilogram svežih ali 150 

gramov suhih zelišč. 
Zelišča damo v lesen ali PVC-sod, zalijemo z deževnico (nikoli 

z vodo iz vodovoda), pokrijemo z mrežo, pustimo 3 tedne, 

vsak dan premešamo, da pospešimo vrenje, neprijeten vonj 

omilimo z nekaj prgišči kamene moke, dodajamo regrat ali 
baldrijan. 
Ko se neha peniti, precedimo in shranimo na temnem ter 
hladnem prostoru. Gnojevka pospešuje rast in krepi rastline. 

Redčimo v razmerju 1:10, občutljive rastline 1:20. 
Zalivamo zvečer ali ob oblačnem vremenu. 
Dobre rastline za gnojevko: 1/3 gabeza, 1/3 koprive, 1/3 
preslice. 

(Povzeto po literaturi: Zveza društev za biološko dinamično gospodarjenje.)  
 

 

 
 

ČRNA PACKA 
 

Naš poziv k odkrivanju črnih odlagališč v prejšnji številki je 
povzročil, da je na uredništvo prispelo kar nekaj pošte, kjer ste 

anonimni krajani kritizirali, na kakšen način vaš sosed odlaga 

gospodinjske odpadke (na svoji zemlji, da ne bo pomote) in 
kako gnojnica z gnojišča odteka, kamor ne bi smela. Naj vam 

sporočimo, da naš namen ni bil javno linčanje posameznikov, 

ki imajo bolj ali manj urejena SVOJA dvorišča. Čeprav je to 

večkrat najbrž absurdno, je dejstvo, »da vsak na svoji zemlji« 

lahko počne karkoli hoče in uredništvo Šentjanškega glasa 

nikakor nima pooblastil in pristojnosti, da bi urejalo dvorišča 

širom krajevne skupnosti in reševalo medsosedske spore. Naj 
povemo, da smo na enega od problemov obvestili povzročitelja 

in obljubil nam je, da bo težavo kar se da ustrezno in hitro 

rešil. Če je problem res tako velik, so za to pristojne občinske 

redarske službe, ki bodo sprožile ustrezen postopek in na 
takšen ali drugačen način sankcionirale ali pa tudi ne dotičnega 

posameznika. Kot rečeno, uredništvo Šentjanškega glasa 

nikakor ne sme in ne more biti razsodnik, ki bo s prstom kazal, 
kdo mora pomesti pred svojim pragom, ker to moti njegovega 
soseda. Je pa prav, da opozorimo na odpadke, ki jih ljudje, ki 
se jim ne ljubi odpeljati svojih smeti na ustrezno odlagališče, 

kar Komunala Sevnica zagotovo je, le-te vržejo na tujo zemljo, 

v gozd, v obcestni jarek in povzroča nepopravljivo škodo 

naravi, nam in našim zanamcem.  



 

25 

Zgodilo se bo Šentjanški glas            XV/31       
 

Koledar prireditev 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Prvomajski pohod na Leskovec 
Četrtek, 1. maj 2014, ob 9. uri 

izpred Gasilskega doma v Šentjanžu 
KS Šentjanž 

info: Boštjan Krmelj (041 709 287) 
Maj, mesec ljubezni; kulturna 
prireditev z razstavo fotografij 

Marjetke Erman 

Sobota, 10. maj 2014, ob 19. uri, v 
Kulturni dvorani v Šentjanžu 

Kulturno umetniška sekcija KUD Budna vas 
info: Magda Sigmund (031 353 388) ali 

magda.sigmund@gmail.com 
Koncert Septeta Fortuna in Klape 

Komiža 
Nedelja, 11. maj 2014, ob 15. uri v 

telovadnici OŠ Šentjanž 
Septet Fortuna 

12. Pohod po Krekovih stezicah 
Sobota, 17. maj 2014, ob 9. uri 

izpred Gostilne Repovž v Šentjanžu 
Turistično društvo Šentjanž 

info: Petra Majcen (041 392 567) ali info@sentjanz.si 
Pohod konjenikov po Krekovih 

stezicah 
Sobota, 17. maj 2014, ob 9. uri Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

2. Konjeniške igre 
Nedelja, 18. maj 2014, ob 10. uri 

pri društvenem kozolcu 
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Tridnevni pohod konjenikov po mejah 
občine Sevnica 

6., 7., 8. junij 2014 
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

info: Strnad Franc (031 873 722) 

Koncert ljudskih pesmi na Brunku 
Petek, 13. junij 2014, ob 19. uri v 
cerkvi sv. Teh kraljev na Brunku 

Sekcija ljudskih pevk Solzice iz KUD Budna vas 
info: Magda Sigmund (031 353 388) ali 

magda.sigmund@gmail.com 

Pohod na Tk pav 
Sobota, 14. junij 2014, ob 10. uri 
izpred začetne usmerjevalne table 

na Vidmu 

Turistično društvo Šentjanž 
info: Cveta Jazbec (031 825 053) ali info@sentjanz.si 

Kresovanje 
Ponedeljek, 23. junij 2014, ob 21. 

uri 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 
DPM Šentjanž 

info: Boštjan Krmelj (041 709 287) 

ArtEko Šentjanž 2014 
Od srede, 25. junija, do sobote, 28. 

junija 2014, v stari šoli na Kalu 

Turistično društvo Šentjanž v sodelovanju z  
Zavodom QRA 

info: Petra Majcen (041 392 567) ali info@sentjanz.si 

4. Vinogradniški pohod Sreda, 25. junij 2014, ob 9. uri  
Društvo vinogradnikov Šentjanž 

info: Renata Kuhar  (031 344 669) 

Likovne delavnice na prostem za 
otroke in njihove spremljevalce 

Sobota, 28. junij 2014, popoldne pri 
Musarjevih na naslovu Šentjanž 33 

KUD Budna vas 
info: Magda Sigmund (031 353 388) ali 

magda.sigmund@gmail.com 

Samostojna likovna razstava članice 

Marije Oven 
Junij 2014  v Cafe galeriji v 

Radečah 

Likovna sekcija ART lipa KUD Budna vas 
info: Magda Sigmund (031 353 388) ali 

magda.sigmund@gmail.com 

ŠentRockJanž Petek in sobota, 4. in 5. julij 2014 
Mladinsko društvo Šentjanž 

Info: Katarina Slapšak (041 249 927) 

Uničevanje ambrozije v KS Šentjanž Julij, avgust, september 2014 
Turistično društvo Šentjanž 

info: Milena Š. Bregar (040 502 101) ali 

info@sentjanz.si 

Volk in sedem kozličkov, otroška 

gledališka predstava 
Petek, 26. september 2014, ob 19. 
uri v Kulturni dvorani v Šentjanžu 

Kulturno umetniška sekcija KUD Budna vas 
info: Magda Sigmund (031 353 388) ali 

magda.sigmund@gmail.com 

4. Šentjanška tržnica 
Nedelja, 28. september 2014, ob 10. 

uri na trgu v Šentjanžu 

Turistično društvo Šentjanž 
info: Zdravko Remar (051 680 287) ali 

info@sentjanz.si 

5. Pohod po poteh Milana Majcna 
Sobota, 25. oktober 2014, ob 9. uri 

izpred spomenika v Šentjanžu 
Turistično društvo Šentjanž 

info: Petra Majcen (041 392 567) ali info@sentjanz.si 
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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. glavno mesto Toga (1,3 milijona prebivalcev); 5. slovenski 
skladatelj Ati; 9. reka v Srbiji; 10. računalo s kroglicami; 11. 
jezerce na področju dnevnega kopa Tk pav; 13. kratica za 
»in tako dalje«; 14. telesno zelo razvit športnik; 15. Turek; 17. 
mestna ptica; 19. črnilo, tinta; 22. dalmatinsko mestece na 
manjšem polotoku; 24. ime nekdanjega slovenskega smučarja 

Mlekuža; 25. otok ob škotski obali; 26. trdovraten plevel; 27. 
vkopanje. 
 
NAVPIČNO 
 

1. kitajsko drevo z rdečimi sadeži; 2. gospodarska dejavnost v 
manjšem obsegu; 3. glasbilo hruškaste oblike s strunami, na 

katere se brenka s ploščico; 4. doba, vek; 5. premet telesa; 6. 
morski tok, ki teče ob obali; 7. riževo žganje; 8. ploščata 

morska riba; 12. kubanski ples; 16. majhen som; 17. kratica 
hitre mobilne povezave namenjene prenosu podatkov; 18. ptica 
ujeda; 20. ime hrvaškega pevca Belana; 21. rudar; 23. spoj pri 
obleki. 

                
 

 Sestavil: Jože Puc 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. junija 2014 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, 

Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 
nagrajenca. Nagrado podarja RTV servis in trgovina Majcen Nataša s.p. 
Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je ŠTAJNGROB. 
Srečna izžrebanka je Pepca Brate iz Šentjanža 2b. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja TD Šentjanž,  prevzame v Gostilni 
Repovž. Iskreno čestitamo.  
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  
Vodoravno: MAPS, OBED, OSLO, RATO, ŠTAJNGROB, TAS, ILONA, TOTEM, MINSK, EVA, AZILANTEK, MUCA, 
AERO, AMAR, VRAN. 
 

Ostro oko 
 

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 
Na sliki je bil Brunk. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Alojzijo Remar z Velikega Cirnika 15. Nagrajenka 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, kje se nahaja križišče na sliki. 
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. junija 2014 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.



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


