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LISAP SI, trgovina in storitve d.o.o. 
Srednik 19 

8297 Šentjanž 
 

Frizerski salon v Šentjanžu 

070 811 595  Saša 
 
 

 

KKK MMM EEETTT III JJJ AAA    KKKRRRAAA NNN JJJ CCC ,,,    BBBuuudddnnnaaa    vvv aaasss    222666aaa ,,,       

888222999777    ŠŠŠeeennn ttt jjjaaannn žžž    

 
  

KAJ?   MLEKO  IN MLEČNI IZDELKI 

 pregreta smetana, skuta, maslo, kajmak 

 sir za žar, mladi sir, jogurti 

KAM?  NA MLEKOMAT in AVTOMAT Z  IZDELKI 

 Sevnica in Radeče 

        V TRGOVINE KMEČKE ZADRUGE 

 Šentjanž, Krmelj, Tržišče, Sevnica, Krško 
 

 KDO ŠE?     OTROCI V ŠOLAH IN VRTCIH 

 

Kontakt: Kmetija Kranjc, GSM: 041 577 908 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://logos-vector.com/logo/vector_Lisap_106957.htm&ei=a87cVLnrN4PtO7HcgPAP&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNHFcCFIg4c0z3cuzACMru2hfK_L2w&ust=1423842987089032
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Uvodnik Šentjanški glas            XV/32        
 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani! 
 

Bela zima se nam smeje in nas ovija v svoje čare. Vam je všeč? Včasih je prav 

dobrodošla, ko nam postreže z neprijaznim vremenom in brez slabe vesti ostanemo 

doma ter počivamo zaviti v toplo odejo ob skodelici čaja in dobri knjigi ali pa s 

Šentjanškim glasom v roki. Ampak človeška narava je pač taka, da ima teme in mraza 

zelo hitro dovolj in vsi si že kar pošteno želimo sonca, zelene narave, ptičjega petja, dela 

na vrtu, sprehodov v naravo in nabiranja zvončkov. Če je kaj na tem, da pust preganja 

zimo, bo kaj kmalu pomlad tu in z njo tudi bolj pestro družbeno dogajanje v naši 

krajevni skupnosti.  
Januar, februar in tudi še marec so meseci občnih zborov, ko večina društev piše 

poročila za lansko leto, analizira preteklo delo in načrtuje nove zmage v mladem letu. 
Tudi šolarji so že zaključili prvo polovico letošnjega šolskega leta in se naužili vragolij 

med zimskimi počitnicami. Prehajamo torej v novo vroče delovno obdobje, ki nas bo 

napolnilo s pozitivno energijo in zadovoljstvom po izpolnitvi zadanega cilja. Tudi člani 

uredniškega odbora smo prezadovoljni vsakič, ko izide nova številka najbolj branega 

časopisa v naši krajevni skupnosti. Kot bi se rodil otrok, pravimo … Upamo in želimo, 

da se tudi Vi vedno znova razveselite novega izvoda in vsakič najdete tudi kaj zase ob 
prebiranju prispevkov. Nemalo Vas pridno polni naše strani in redno skrbi, da nam novic 

in novičk ne zmanjka. Nadvse se veselimo še koga, ki se bo pridružil naši skupini 

aktivnih in prispeval kanček v mozaik tega, kar ravnokar držite v rokah. Morda je med 
Vami tudi kdo, ki bi se želel pridružiti uredniškemu odboru z novimi, svežimi idejami in 

bi razpihal svež veter med temi listi papirja. 
Želimo Vam čim manj mrzel zaključek zime in sončno, cvetočo pomlad, ki vam bo dala 

krila za nove polete čez takšne in drugačne ovire na poti! Prijetno branje in se spet 

beremo enkrat na začetku poletja … 
Vesna in Petra 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

Objava Vašega oglasa v 
posameznem izvodu - eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 
številkah ŠG letnika 2015   

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: 
Mitja Seršen Erman 
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            XVI/33        
 

SPOŠTOVANI KRAJANKE IN KRAJANI! 
 

Začelo se je novo koledarsko leto in s tem tudi nov mandat za 

člane Sveta KS Šentjanž. Veliko je bilo slišati o novoletnih 

zaobljubah, o prekršitvah le-teh … Tudi mi smo si zadali nove 

cilje, ki jih bomo poskušali uresničiti.  
Svetniki so bili pozvani, naj v svojih okrajih in tistih, ki jih 
zastopajo, preverijo, kaj je treba postoriti, da se škoda odpravi 

oz. se ne povečuje. Od jeseni je ostalo še veliko plazov, ki 

ogrožajo cestišča, zato so le-ti naša prioriteta. Tudi v tem letu 

bomo asfaltirali nekaj makadamskih poti. V planu imamo 
sanacijo asfaltiranih cest, postopoma pa bo potrebna 
preplastitev določenih odsekov v krajevni skupnosti. Upamo na 
prizanesljivo zimo, da bo šel lahko večji finančni delež v prid 

obnovam krajevnih cest. Nujno potrebna obnove je državna 

cesta Tržišče–Hotemež, odsek Šentjanž–Glino, in dobro bi 
bilo, da država prisluhne našim prošnjam ter se loti sanacije. 

To bi namreč pripomoglo k hitrejši rešitvi priključka pri 

osnovni šoli. 
Pričakujemo energetsko obnovo naše šole ter prenovo 

telovadnice, kar je na naše veselje opazil tudi župan občine 

Sevnica. Eden naših ciljev je obnova mrliške vežice, saj je pred 

leti zaradi zamakanja odstopil omet. Da nam uspe uresničiti in 

izpeljati vse zadane si projekte, bomo delali z roko v roki ter 
prisluhnili vašim potrebam.  
V tem letu vam želim veliko razumevanja in potrpežljivosti, 

dobrih želja in sposobnosti prisluhniti bližnjemu, vedno najti 

pozitivno rešitev iz težav in predvsem najti svoj notranji mir. 

Vsekakor pa veliko lepih dni, ker so kot škratki – neprestano 
rastejo, a so vedno prekratki. 
  

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ŠENTJANŽ 

 

 
Če je osrednja naloga časnikov, televizije, radia in spletnih 

medijev hitro poročanje o vsakodnevnih temah, je vloga 

krajevnih glasil, kakršno je vaše, nekoliko drugačna. Je 

trajnejša in povezovalna. V uredništvu Šentjanškega glasa 

skrbite za združitev in zapis pomembnejših dogodkov, s tem pa 

v celoto povežete utrip vseh vaših krajev. To sovpada z duhom 

tudi siceršnjega delovanja vaše skupnosti, ki jo zaznamuje 

vsestransko družbeno angažiranje – odraz nenehnega dela in 
ustvarjalnosti številnih društev in posameznikov.  
Pričetek koledarskega leta je tudi čas, ko skupaj s Sveti vseh 

enajstih krajevnih skupnosti postavimo cilje za celotno 
proračunsko leto. Priprava proračuna Občine Sevnica je letos 

še posebej zahtevna, saj nas pri načrtovanju močno omejujejo 

vprašanja o stabilnosti državnih virov skozi celotno leto. 

Osrednji cilj občinske uprave je pripraviti takšen proračun, ki 

bo v okviru danih zmožnosti zagotavljal tekoče delo vseh 

neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, hkrati pa 

ohranil razvojno-investicijski ciklus. 

Poleg izvrševanja vseh zakonsko obveznih nalog s področij 

otroškega varstva in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja 

javne cestne in komunalne infrastrukture, gospodarjenja z 
občinskim premoženjem in drugih javnih služb mora proračun 

slediti razvojnim potrebam. Te bodo v letošnjem letu 
prevladujoče usmerjene v področje družbenih dejavnosti. 

Nadaljujemo z energetskimi sanacijami, in tako bo v letu 2015 
največji projekt v Šentjanžu energetska sanacija osnovne šole z 

nadomestno telovadnico. To je nujno potrebna in dolgo 
pričakovana ureditev. Pričakujem in upam, da bo vse teklo po 

načrtovanem ritmu ter da bo v sklopu celotne prenove 

energetska sanacija zaključena do pričetka naslednjega 

šolskega leta.  
Potreb je resda vedno več, kot je zmožnosti. To (ne)sorazmerje 

pa ni nujno negativno, saj nas vedno in znova usmerja v 
iskanje čim boljših rešitev. V takšnem duhu smo v preteklosti 

tudi na območju krajevne skupnosti Šentjanž uredili več 
odsekov cest ter sanacij mostov in plazov. Trud za čim boljšo 

kakovost bivanja se zrcali v razširjeni mreži vodovodnih 

sistemov. V sklopu projekta gradnje optičnega omrežja se 

izvajajo umestitve hišnih priključkov tam, kjer so 

gospodinjstva za to izrazila interes z naročilom priklopa. 

Doslej je zgrajenih 230 priključkov, 150 uporabnikov pa lahko 

že koristi storitve najsodobnejšega internetnega omrežja. 
Velike spremembe se vedno začenjajo z drobnimi idejami. 

Dobro sodelovanje je gotovo ključ do številnih, četudi manjših 

korakov do dosege končnih in želenih ciljev. Prepričan sem, da 

bomo predstavniki Občine, občinskega sveta in Krajevne 
skupnosti tudi v bodoče delovali v slogi ter smeri iskanja 

pravih in izvedljivih odločitev.  
Vsi dnevi leta 2015 naj bodo do vas prijazni, na vsakodnevnih 
poteh pa naj vas spremljata zdravje in veselje. S spoštovanjem,   

 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica
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Intervju Šentjanški glas            XVI/33        
 

Marija Bajt 
 

Pred kratkim smo praznovali slovenski kulturni praznik in ob 
tej priložnosti smo se spomnili na Šentjančanko, ki svoje misli 

in besede tako lepo spleta ter jih zlije v čudovito poezijo. 

Marija Bajt je tista gospa, ki jo poznamo iz trgovine, pričaka te 

z nasmehom in toplo besedo, seveda pa je domačinom poznana 

tudi kot ustvarjalka čudovite poezije. Njene pesmi z veseljem 
objavimo tudi v Šentjanškem glasu in za njen prispevek se ji 

ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo.  
 

 
 

1. Kakšni so vaši spomini na otroštvo? Ali je mogoče tudi 
kdo izmed vaših domačih kdaj kaj spesnil? 
Čeprav sem v otroštvu živela zelo skromno, so moji spomini 

nanj res lepi. Mama je bila tista, ki mi je vsadila v srce 
ljubezen do pesmi. Zelo lepo je prepevala, a tudi recitirala. Vse 
pesmi iz njenih šolskih dni je znala na pamet, jaz pa ne znam 

nobene; no kakšno kitice že mogoče. Spomnim se, da je brat, 

ko je bil na služenju vojaškega roka, spesnil prekrasno pesem 

mami in ji jo poslal za praznik. Škoda, da se je ta njegova 

stvaritev izgubila. Čez mnogo let je naredil še nekaj, z 

zanimanjem pa je prebiral moje pesmi in si jih skušal razložiti 

po svoje.  
2. Kdaj ste v sebi začutili oziroma spoznali, da nosite prav 
poseben talent. Kdaj je nastala vaša prva pesem? Ali se je 
mogoče še spomnite.  
Nikoli nisem razmišljala o talentu, ampak sem preprosto 
napisala tisto, kar sem čutila. Moja prva pesem je nastala na 

koncu četrtega razreda, na srečo sem s seboj v Murnce prinesla 
tudi zvezek, v katerega sem zapisovala. Tako se je tudi 
ohranila. Pesem govori o pomladi. Ob prebiranju tistih prvih 
poskusov sem se resnično zabavala. Zvezka že zelo dolgo 

nisem odprla, sedaj pa bom z vami, bralci Šentjanškega glasa, 

delila svojo najstarejšo pesem. 
 

POMLAD 
Spet bo prišla v deželo pomlad. 
Nasula nam bo cvetja, 
podarila nam bo sonca, 
veselih dni. 
 

Otroci se love po tratah, 
nabirajo rožice, jih vežejo v šopke. 
A, kaj, ko tako hitro mine 
veselja pomlad, 
to je samo, ko je človek mlad. 

 

3. Ali nam lahko zaupate, kako se rodi vaša pesem in kako 
bi opisali sebe kot pesnico? 
Moje pesmi se rojevajo čisto spontano. Veliko je takih stvari, 

ki mi sedejo v srce. Včasih me določene besede zelo dolgo 

»preganjajo«, drugič pa je pesem trenutek, ki se samo preseli 

na list papirja. Večkrat pred seboj na papirju že v mislih vidim 
zaporedje besed. Seveda, napisano kasneje tudi še popravim in 

uredim. Pesnica? Morda gledam na življenje in dogodke z 

drugačnimi očmi. Najbrž z nekakšno globino. Mogoče sem 

malce bolj občutljiva in me vse bolj prizadene ali razveseli.  
4. Ob minulem kulturnem prazniku me zanima, kakšno je 
vaše mnenje o odnosu Slovencev do knjige in kulture 
nasploh? Kaj pa vi? Ali vaš prosti čas tudi kdaj zapolnijo 
knjige? 
Moje mnenje je, da mnogo Slovencev dela v kulturi, kar je zelo 
dobro. Opažam, da je ljubiteljska kultura v porastu, kar me 

zelo veseli. Upam, da jih še veliko vedno z veseljem prebira 

knjige. Če nekdo rad bere, kljub krizi najde pot do dobre 

knjige. Sama jih imam zelo rada in bilo je obdobje, ko so kar 
same prihajale k meni od vsepovsod. »Zaslužila« sem jih kar 

mimogrede in tudi prebrala. Zdaj mi na žalost zmanjkuje časa, 

vendar si ga že nekako »ukradem« za branje in pisanje 

literature.  
5. France Prešeren velja za največjega slovenskega pesnika, 
kateri izmed pesnikov, slovenskih ali tujih, pa je vam 
najbolj blizu? 
Našega največjega pesnika občudujem in spoštujem. Če kdo 

navrže kakšno primerjavo z menoj, mu povem, da nisem niti 

njegova najmanjša senca, tako velik je. Težko bi rekla, da mi je 

kdo od pesnikov bolj blizu, kajti vsi so mi na določen način 

blizu, od Srečka Kosovela, Simona Gregorčiča, Toneta Pavčka 

in še bi lahko naštevala. Veliko jih je. Zadnje čase uživam tudi 

v delih naših pesnic. Najbolj sem bila vesela, ko je bila moja 
pesem objavljena v nekem časopisu, in sicer poleg priznane 
pesnice Neže Maurer. To je bilo takrat zame največje darilo.  
6. V življenju ste doživeli že kar nekaj zelo težkih 
trenutkov. Ali se v bolečini zatečete k ustvarjanju in kakšne 
pesmi takrat nastanejo? Je morda poezija beg pred 
resničnostjo? 
Ko je bolečina prevelika, res ne morem pesniti. Vse tisto, kar 

me teži, zlijem na papir kasneje. Res pa je, da izpoved pomaga. 

Včasih nekaterih občutkov ne morem jasno opredeliti, zato 
pridejo pesmi šele po določenem času. Pesmi so lahko tudi beg 

pred resničnostjo, vendar si ne moreš dolgo lagati. Bolje je, da 

si priznaš poraze in si iskren do sebe. 
7. Zanima me tudi, v katerem delu dneva je nastalo največ 
vaših pesmi in ali ste že doživeli ustvarjalni mrk, ko vam 
rime nikakor niso šle izpod peresa? 
Pesmi nastajajo v različnih terminih. Od zgodnjega jutra do 

pozne   noči. Odvisno od  razpoloženja in navdiha. Tudi  
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Intervju Šentjanški glas            XVI/33        
 

ustvarjalni mrk doživim, vendar se nikdar ne silim, da bi nekaj 

napisala, saj prisiljena stvar še nobena ni bila dobra. Pesem me 

mora najti, četudi me včasih »vrže iz postelje«. Včasih je 

dovolj že ena sama beseda, ki me strese. Zadeti te mora kot 

Amorjeva puščica.  
8. Ali pesmi »preverjate« doma, s svojimi, ali šele na 
kakšnem izmed literarnih večerov ali kulturnih 
prireditvah? Jih kdaj zaradi nasvetov drugih spreminjate?  
Pesmi nikoli ne preverjam, včasih kakšno preberem domačim, 

vendar bolj take, priložnostne. V časopise jih pošiljam čisto po 

svojem občutku. Nekatere so tako intimne, da jih težko kjerkoli 

prebiram, zato jih posebej zbrano izberem za literarne večere in 

kulturne prireditve. Nobene še nisem spreminjala zaradi 

vsebine, popravim kakšno napako, če jo opazim ali pa me na to 

opozorijo drugi.  
 

 
 

9. Pred nekaj leti ste izdali svojo prvo pesniško zbirko z 
naslovom MATI ZEMLJA. Kakšni so bili občutki ob izdaji 
"svojega deteta", nekoč ste dejali, da so bile to vaše sanje. 
Kakšne cilje ste si zastavili sedaj?  
Ko sem prvič prijela v roke svojo pesniško zbirko, sem od 

veselja jokala. S pomočjo ljubiteljev kulture so se mi uresničile 

sanje, ki sem jih takrat že nehala sanjati. Vendar moram 
povedati nekaj, kar še ne veste. Vedno sem se videla v 

leposlovju. Pesmi so prijahale mimogrede, iz duše. Moj cil je 

pisati in še kaj objaviti. Imam željo, da bi morda še kakšno 

pesem uglasbili, seveda, če bi bila za to primerna.  
10. Vemo, da po prvi izdani knjigi nenehno nastajajo nove 

pesmi? Kdaj jih boste zbrali in natisnili? 
Res je, pesmi še nastajajo. Zbrala sem jih že. Neštetokrat sem 

prijela te liste v roke, a bi danes spet našla kakšno drobno 

napako. Kdaj bodo pesmi ugledale luč sveta, si pa kar ne upam 

napovedati, saj se mi življenje tako čudno obrača ... 
11. Poklic trgovke opravljate s srcem in dušo. Če bi imeli 
možnost, da bi znova poleteli v preteklost, za kateri poklic 
bi se odločili? Morda poklic svobodne umetnice – pesnice? 
Svoj poklic imam neizmerno rada. Ne vem pa, kako bi se še 
enkrat odločila, najbrž bi poleg tega še izpopolnila znanje o 

našem jeziku. Zagotovo pa brez pesmi ne bi mogla živeti, to 

čutim globoko v sebi. Poklic svobodne umetnice? Ne vem, če 

bi se izšlo. Saj poznate tisto: »Slep je, kdor se s petjem 

ukvarja!« 
12. Se vam zdi generacija 21. stoletja manj srečna, kot so 
bile prejšnje? Zakaj le in v čem?  
Srečni smo toliko, kot si naredimo sami. Sreča se skriva v 

našem srcu. Za srečo so nekomu dovolj že drobne stvari, 
drugemu pa je kup zlata ne more zagotoviti. Naša generacija in 

generacije za nami se bodo morale naučiti poiskati srečo 

drugje, ne le v hlastanju za dobičkom. S pomočjo sodobnih 
medijev smo se zelo odtujili. Ljudje pa rabimo bližino in toplo 

besedo.  
13. Ste občudovanja vredna oseba, kajti težko delo in 
garanje vam nista tuja. Včasih človek usahne z energijo. 
Kaj pa vas žene naprej? Kakšen je vaš moto? 
Tudi jaz sem včasih hudo utrujena, brez moči in volje, 

naveličana. Ko mi je hudo, si rečem: »Vsaka slaba stvar samo 
nekaj časa trpi, potem se pa obrne! Vseeno si že nekaj naredila, 

če boš šla naprej, boš pa še kaj.« Vsekakor me ustvarjalni 

nemir žene naprej. Prepričana sem, da mi bo še veliko dobrih 

idej prišlo naproti. Le verjeti je treba in najti prave vrednote pa 
je življenje spet lepo.  

Z Marijo Bajt se je pogovarjala Vesna Perko.

 

 

"Vse se da v poeziji naučiti, samo dvoje ne. Ako nima tvoje oko svojih žarkov,    

ako nima tvoja kri svojega utripa - nikdar ti ne bo pesem sijala, nikdar ne bo 

pela." 
(Oton Župančič) 
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KUD Budna vas 
 

KULTURA IN UMETNOST NAS POVEZUJETA 
 

Bregarjeva zidanica v Kamenškem je v soboto, 15. novembra 
2014 popoldne, ko se je dan že skoraj prevesil v večer, s 

kulturo in umetnostjo povezala obiskovalce prireditve, ki jo je 

pripravila Kulturno umetniška sekcija iz Kulturno umetniškega 

društva Budna vas v počastitev praznika občine Sevnica. 
Po slovenski himni, pozdravu in čestitki predsednice Magde 

Sigmund je povezovalno nit z ustvarjalci spletala Veronika 
Sigmund. Najprej sta se s svojimi stvaritvami predstavili 
članici društva Marija Bajt in Eva Keber, ki je ob spremljavi 
kitare tudi zapela. Delček sebe je s svojo poezijo razkrila gostja 

večera Berta Logar iz Krmelja. Vsestranski sevniški umetnik in 
kulturni delavec Rudi Stopar je s seboj pripeljal prijatelje iz 
sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova 

Rudija Mlinarja, Ivano Vatovec, Jožeta Pirša, Anico Pirš in 

Franca Živiča, vsi skupaj pa so nam lepšali večer s svojimi 

deli. Za popestritev literarnega dogajanja so Ljudske pevke 
Solzice zapele dve pesmi, Robi Razpet pa je raztegnil meh 
diatonične harmonike. Za posebno vzdušje so z ljudsko 

pesmijo in humorjem poskrbele Ljudske pevke Razbor.  
Literarni družabni večer se je nadaljeval v prijetnem druženju s 

klepetom in prepevanjem ljudskih pesmi. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

 

OŽIVELI MITI 
 

 
 

V knjižnici Sevnica so v petek, 5. decembra zvečer, oživeli 

miti. Tako je naslov skupinske likovne razstave likovne sekcije 
ART lipa iz Kulturno umetniškega društva Budna vas. 

Obiskovalce so z otvoritvenim programom pozdravile članice 

društva. Ljudske pevke Solzice so zapele ljudske pesmi, 

Aleksandra Sigmund Krajnc je zapela dve pesmici, Magda 
Sigmund je prebrala pesmi članic Eve Keber, Marije Bajt in 

Marjetke Erman. Povezovalna nit je bila v rokah Veronike 
Sigmund. 
»Razstava je posvečena raziskovanju mitologije, folklornih 

pripovedi, zgodb, ki se skrivajo v preteklosti. Za slikarje je 
tema zelo široka in zanimiva, potrebuje mnogo domišljije, 

znanja in izkušenj. Gledalca vabi na sprehod po čarobnem vrtu, 

prisluhniti petju mitoloških ptic, ki naznanjajo prihodnosti.« 

Tako je v opisu razstave zapisala Elena Sigmund, profesorica 
likovne pedagogike in mojstrica vitražev, pa tudi vodja sekcije 

in mentorica ljubiteljskim slikarkam. 
Za razstavo, ki bo na ogled do 5. januarja 2015, so svoja dela 
prispevale Elena Sigmund, Gordana Dobriha, Mojca Musar, 
Marija Oven in Irena Zgonc. Gospod Rudi Stopar je v 
nagovoru umetnicam iz likovne sekcije ART lipa zaželel še 

veliko ustvarjalnosti. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
 

UMETNOST IN PRIJATELJSTVO 
 

Na gradu Sevnica sta nas 15. januarja 2015 zvečer združila 

umetnost in prijateljstvo na prireditvi ob odprtju skupne 
slikarske razstave likovne sekcije ART lipa iz Kulturno 
umetniškega društva Budna vas in Likovnega društva Laško. 

Veronika Sigmund, ki je povezovala prireditev, je najprej 
predstavila delovanje članov obeh društev. 
Likovniki iz Laškega delujejo že od leta 2002, najprej pod 

okriljem drugih društev, od leta 2009 pa kot Likovno društvo 

Laško. Njihovo delovanje je raznovrstno; organizacija likovnih 

tečajev in delavnic, udeležba na ex-temporih, razstavah, ki jih 
pripravijo sami ali se odzovejo povabilu, na dobrodelnih 
akcijah, sodelovanje z društvi in prireditelji različnih 

dogodkov. So dobitniki več priznanj in uživajo podporo župana 
 



 

8 

Društva poročajo Šentjanški glas            XVI/33        
 

 
 

in širše skupnosti. Trudijo se ohranjati likovno kulturo v 

občini. 
Likovna sekcija ART lipa iz Kulturno umetniškega društva 

Budna vas združuje likovnike od leta 2012. Za svoj simbol so 

si izbrali mogočno drevo lipo, simbol slovenstva, ki 
metaforično prikazuje notranjo rast in moč. Družijo se na 

delavnicah pod mentorstvom profesorice likovne umetnosti 
Elene Sigmund, organizirajo skupinske in samostojne razstave, 
udeležujejo se likovnih kolonij, razstav, ex-temporov, 
slikarskih srečanj in dobrodelnih akcij. 
Zelo pestro razstavo, ki si jo bo mogoče ogledati na sevniškem 

gradu do 15. februarja, je na kratko predstavila Elena Sigmund. 
Odprtje razstave so popestrili člani KUD Budna vas: 

Aleksandra Sigmund, Neža Musar, Magda Sigmund s 

prebiranjem pesmi članic Marije Bajt in Eve Keber ter Ljudske 
pevke Solzice. Gosta sta bila tudi Rudi Stopar s svojimi haikuji 
in Jožef Žnidarič s svojo poezijo. Razstavo sta s pozdravom 

odprla župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in župan občine 

Laško Franc Zdolšek. 
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

ZBOR ČLANOV KUD BUDNA VAS 
 

V soboto, 31. Januarja 2015, ko se je prelep sončen dan 

prevesil v večer, se je na Brunku pri Skoporčevih zbrala 

prijetna druščina članov in gostov na zboru članov Kulturno 
umetniškega društva Budna vas. 
Po ljudski pesmi, pozdravu predsednice in izvolitvi delovnega 
predsedstva smo se najprej seznanili z zelo pestrim in 
obsežnim poročilom dela in drugimi poročili ter jih soglasno 

sprejeli. Prav tako smo sprejeli tudi plan dela za leto 2015, v 
katerem smo zapisali kar veliko prireditev in gostovanj za vse 
tri sekcije. Podelili smo priznanji mentorici Eleni Sigmund in 
članici likovne sekcije Gordani Dobriha za uvrstitev na 

tematsko državno likovno razstavo. Povabili smo na obisk 
spletne strani kudbudnavas.weebly.com, na kateri se najde vse 
o delovanju društva, se zahvalili vsem, ki so nam kakorkoli 

pomagali, da je bilo leto 2014 zelo uspešno. Po končani 

razpravi so gostje pozdravili in komentirali delo društva ter 

nam čestitali za uspešno lansko leto in nam zaželeli še bolj 

uspešno letošnje. 
Po točki razno je sledilo prijetno druženje ob skromni zakuski. 

Razšli smo se z željo po uspešnem in plodnem delu, s katerim 

bi doprinesli čim več pestrosti na področje ljubiteljske kulture. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
 

ZAHVALA KUD BUDNA VAS 
 

Zahvaljujemo se vsem članom za delovanje, nastope, razstave in pogostitve ob prireditvah ter vsem obiskovalcem za obisk 
prireditev, njihove prostovoljne prispevke in podporo.  
Hvala tudi vsem, ki ste nam finančno, materialno ali organizacijsko pomagali pri delovanju in organizaciji prireditev: Občini 
Sevnica, Krajevni skupnosti Šentjanž, ARMATU d.o.o. Birna vas, JSKD Sevnica, ZKD Sevnica, KŠTM Sevnica in Osnovni šoli 

Milana Majcna Šentjanž; Slavku in Cveti Jazbec ter Gostilni Repovž za donacije v materialu; AKŽ Budna vas, Prehrani Javor, 

Mileni Bregar in Dušanki Skoporc-Zavrl za pogostitve; KS Šentjanž, Gradu Sevnica, gospodu župniku Miru Berglju iz Radeč, 

CAFFE galeriji Radeče, Knjižnici Sevnica, zakoncema Bregar iz Hinjc, družini Skoporc-Zavrl z Brunka, družini Musar iz 

Šentjanža, družini Vozelj iz Budne vasi in Mariji Oven Žebnik za uporabo prostorov za vaje, sestanke, delavnice in prireditve; 
PGD Šentjanž za uporabo njihovih miz in za prevoze, njihovemu članu Janezu Repovžu pa za srečno in varno vožnjo; 

Turističnemu društvu Šentjanž, ustvarjalcem Šentjanž.si in Jožetu Pucu, Šentjanškemu glasu, Posavskemu obzorniku in Smilji 
Radi, Lokalno.si in Studiu D, Grajskim novicam, Dolenjskemu listu, Na dlani.si, ePosavje.si in Sevnica–vredno ogleda za objave 
napovednikov prireditev in člankov. 
 

"Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu 

predajajo svoja čustva."                                                                      (Georgij Plehanov) 
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Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
 

Godba Slovenskih železnic Zidani Most nam je pod taktirko 

dirigenta Francija Lipovška z gosti na božični dan ponovno 

pripravila nepozaben glasbeni večer.  

Iz vrst godbe so se nam predstavili solisti baritonist Matej Štih, 

saksofonistka Anja Kožuh in vokalist Janez Krivec. V 

uvodnem delu so se skupaj z godbo predstavili člani moške 

vokalne skupine Lira, z narodnimi in zimzelenimi melodijami 
pa so zaključni del koncerta popestrili fantje iz ansambla 
Veseli Dolenjci. Član godbe Rok Pelc je poskrbel za priredbo 

skladb.  
Vse dobro v novem letu je zbranim zaželel predsednik društva 
Boštjan Krmelj, sevniški župan Srečko Ocvirk pa nas je 

razveselil z obljubo o gradnji nove telovadnice. Tudi letos sta 
program ubrano povezovala domačina Jožica Pelko in Boštjan 

Repovž, za okrasitev odra pa je tudi tokrat podarila lončnice 

cvetličarna Zelena Pika.  
UO Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž se zahvaljuje 

vsem nastopajočim, donatorjem in članom društva za pomoč 

pri izvedbi koncerta, Vam, spoštovani obiskovalci, ki vsako 

leto napolnite športno dvorano, pa za vaš obisk. 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

POROČILO O DELU NA PROJEKTU »STAREJŠI ZA STAREJŠE – ZA VIŠJO 

KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA« V LETU 2014 
 

Po vsej Sloveniji, pod okriljem Zveze društev upokojencev 
Slovenije, poteka projekt z gornjim naslovom. 
Osnovni namen projekta je, da prostovoljci obiščejo na svojem 

območju vse prebivalce, ki so starejši od 69 let, ne glede na 

članstvo v društvu upokojencev in jih v anketi povprašajo o 

njihovem življenju, njihovih željah, po morebitni potrebi po 

pomoči ipd. 
Vsako društvo je moralo pred vključitvijo v projekt sprejeti 

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, podpisati pogodbo z 
Občino in Zvezo društev upokojencev Slovenije ter opraviti 

uvodno izobraževanje koordinatorja in prostovoljcev. 
Izobraževanja nato sledijo vsako leto. Prostovoljci so podpisali 

tudi Izjavo o varovanju tajnosti podatkov, ki je usklajena s 

tozadevnim zakonom. Podatki, ki so jih prejeli prostovoljci, so 
skrbno shranjeni, v javnosti pa se pojavijo le številke, brez 

imen, brez naslovov … 
V občini Sevnica so se nekatera društva vključila že nekaj let 

pred nami, mi pa smo pristopili novembra leta 2011 in od 
takrat naši prostovoljci pridno izvajajo zastavljene naloge. Prav 

je, da omenimo, da smo bili v letu 2014 Posavci med najbolj 
uspešnimi v državi, za kar je potrebno izreči zahvalo predvsem 

pokrajinski koordinatorici tega projekta, gospe Idi Križanec, 

kot seveda koordinatorjem v društvih. Posebej je potrebno 

izpostaviti in pohvaliti marljive in požrtvovalne prostovoljce, 
brez katerih projekt ne bi bil realiziran. 

 
Še nekaj številčnih podatkov za obdobje delovanja tega 

projekta v našem društvu od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2014: 
Obiski: 
- skupno število prvih obiskov – anketiranje              183 oseb 
- število ponovnih obiskov            1.020 oseb 
- število oseb, ki niso želele odgovarjati  10  oseb 
SKUPAJ             1.214  oseb 
 
V istem obdobju smo 50 osebam nudili naslednje oblike 
pomoči: 
- pomoč pri hišnih opravilih               156  
- prevozi     93 

- dostava iz trgovine    90 
- druženje     62 
- dostava humanitarnih paketov, sprehodi, ostalo 43 
SKUPAJ                444 
 
Samo v letu 2014 pa je bilo opravljenih 466 obiskov, pomoč 

smo nudili 34 osebam, in sicer 212-krat. 
 
Vsem osebam, starim nad 69 let, sporočamo, da se veselimo 
sodelovanja z vami. 
 

Marta Knez, koordinatorica v DU Šentjanž 

 

"Izzvati v sebi že nekoč doživljeno čustvo in nato s kretnjami, linijami, barvami, 

podobami, izraženimi z besedami, predati to čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto 

čustvo, to je stvar umetnosti." 
(Lev Nikolajevič Tolstoj) 
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MK Junci Šentjanž 
 

AVANTURISTIČNE ZGODBE, KI JIH PIŠEJO MOTOCIKLI 
 

V petek, 14. novembra, smo v Šentjanžu gostili prav posebnega 

gosta. Gosta, ki se redno udeležuje največje in najtežje dirke na 

svetu, imenovane Dakar.  

Z nami je večer preživel motorist Miran Stanovnik, ki dirka ob 

boku s profesionalci svetovnega kova in posega po zavidljivo 
visokih uvrstitvah. S svojimi dolgoletnimi udeležbami na 

puščavskih dirkah je doživel že ogromno adrenalinskih in 

avanturističnih izkušenj, ki jih je bil pripravljen ta večer deliti z 

nami. Svoje zgodbe iz motorističnih dirk je podprl tudi s 

slikami in kratkim filmom, ki je bil posnet o njegovem dirkanju 
iz strani televizijske hiše Eurosport. Dodobra napolnjena 
dvorana obiskovalcev je z veseljem požirala vse zgodbe in 

izkušnje, ki jih je Miran kar stresal iz rokava. Poskrbel je, da iz 

dvorane nihče ni odšel ravnodušen.  
Večer je kar prehitro minil in obiskovalci smo imeli še veliko 

vprašanj za Mirana. Na koncu je razdelil nekaj svojih kartic in 
kar veliko avtogramov, saj se ne ponudi pogosto priložnost, da 

v Šentjanž zanese tako velikega asa, kot je »puščavski lisjak« 

Miran Stanovnik. 
 

Roman Bale, predsednik MK Junci

 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

Vsaka jesen prinaša sadove dela, za katerega se trudimo vse 

leto, a še takšno prizadevanje lahko uničijo sile, nad katerimi 

nimamo moči. Vinogradniki smo se trudili ubraniti sadove trte 
pred boleznimi in pridelati kar najboljše vino. V kleteh je bilo 

potrebno veliko znanja in medsebojne pomoči. Kljub slabim 

vremenskim razmeram pa bomo lahko tudi letos postregli s 
kapljico, ki se bo ob domačih dobrotah dobro prilegla. 
To smo se lahko prepričali že ob blagoslovu mošta, ki ga je 

opravil župnik Janez Cevc. Tradicionalno ga pripravljamo 
skupaj z Aktivom kmečkih žena.  
Organizacija Martinovega koncerta s skupino Un s Trboul je v 
naš kraj prinesla nekaj novega. Prijeten večer so popestrili še 

domači mladi harmonikarji in prikupno dekle Tjaša Ulčnik iz 

Krškega, ki si je na državnem tekmovanju prislužila lento 

simpatičnosti, kar je s svojim nastopom na harmoniki dokazala 

tudi na naši prireditvi. Tudi martinovo pojedino po koncertu 
smo pripravili ob pomoči članic AKŽ Budna vas. 
Upravni odbor društva je svoj pregled dela strnil na sevniškem 

gradu, kjer je potekala zadnja seja v letu.  
Degustacijski treningi, s katerimi smo pričeli v decembru pri 

Stanetu Ermanu, se nadaljujejo pri različnih gostiteljih. To je 
zelo resen način dela, pri katerem se učimo degustiranja in 

odpravljanja napak v vinih. Morda nam je včasih celo malo žal 

za nevednost mnogih, ki bi se na takšnih srečanjih lahko veliko 

naučili in s tem še obogatili svoj celoletni trud, ki je vložen v 

delo v vinogradih.  
Januarsko sonce je že marsikoga zvabilo med trte. Tudi grajski 

vinograd na Gradu Sevnica je zvabil botre, da so prišli obrezat 

svoje trte. Na povabilo skrbnika Roka Petančiča je bil letošnji 

prikaz rezatve na gradu zaupan našemu društvu. Naša člana 

Branko Keber in Rudi Bec sta izvedla zelo odmevno rezatev, ki 
je bila objavljena v številnih medijih, tudi na TV SLO. 
Kljub velikemu znanju, ki ga že premorejo naši člani, pa še 

vedno verjamemo, da nam nasveti strokovnjakov ne bodo 
odveč, zato bomo izvedli predavanje na temo rezatev za vse 

člane v našem društvenem vinogradu. 

Ocenjevanje vin v februarju bo pokazalo pravo sliko vsega, za 
kar smo se trudili. Na občnem zboru, ki se bo letos pričel 

nekoliko drugače, pa bomo pregledali delo in zastavili nove 

cilje. Podelili bomo priznanja najboljšim pridelovalcem. 

Seveda pa verjamemo, da bomo dosegli lepe ocene na izboru 
za županovo vino in tudi kasneje na dolenjski Cvičkariji v 

Kostanjevici. 
Vse člane Društva vinogradnikov Šentjanž že sedaj vabim na 
občni zbor in veselo druženje. 
 

Renata Kuhar, predsednica DV Šentjanž
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DPM Šentjanž 
 

POPESTRITEV DECEMBRA 
 

Članice DPM Šentjanž smo v začetku decembra vse, ki radi 

ustvarjajo, povabile na novoletne ustvarjalne delavnice. Imele 
smo kar 5 delavnic, kjer so otroci lahko poslikali okraske za 
smrečico, izdelovali voščilnice, snežake, ovčke ter okrasili 

krogle. Delavnice so bile zelo obiskane, otrokom so se 
pridružili tudi starši in stari starši. Na koncu smo jih pogostili z 

domačim ajdovim kruhom z orehi, suhimi krhlji ter domačim 

sokom z okusom mete in melise. Se že veselimo naslednjih 
delavnic, ki bodo spomladi. Otroke pa smo najbolj razveselile s 

prihodom dedka Mraza, ki nas je obiskal tik pred novoletnimi 
počitnicami. Da pa smo ga lažje dočakali, smo v goste povabile 

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki se nam je predstavilo z 

lutkovno predstavo Grdi raček. Lepo je bilo gledati otroke, ki 
so skrbno čuvali svoje darilo, ko so odhajali domov.  
Za veselje otrok ni nič pretežko. 
 

Jožica Krmelj 

 

PGD Šentjanž 
 

ZBOR MLADIH GASILCEV PGD ŠENTJANŽ 
 

Volja, vztrajnost in ogromno vloženega truda so smernice, ki 
so mladim gasilcem in gasilkam PGD Šentjanž v letu 2014 

prinesle veliko veselja in predvsem uspeha. Iz uspehov pa 
rastejo novi uspehi!  
Tako smo v nedeljo, 18. januarja, odprli zbor mladih gasilcev 
PGD Šentjanž. To srečanje ponovimo vsako leto. Na njem 

obnovimo in obudimo spomine na tiste dogodke, ki smo jih 
mladi gasilci čez leto gradili. Triintrideset mladih gasilcev se je 

udeležilo zbora mladih. Pridružili so se mentorji ekip, sosednje 

gasilsko društvo iz Krmelja, delegati GZ Sevnica, Valerija 

Mirt, Vinko Janežič in Janko Kus, predsednik PGD Šentjanž 

Boštjan Repovž, poveljnik PGD Šentjanž Jože Lazar, poveljnik 

sektorja Simon Šmit in predsednik KS Šentjanž Boštjan 
Krmelj. Določili smo mlado delovno predsedstvo v sestavi 
Hana Zupan, Nika Klun, Pia Gole, Franci Štirn in Jernej 

Erman, ki so prevzeli vlogo delovnega predsedstva in zbor 
vodili vzorno in prisrčno. Na vrsti so bila poročila o preteklem 

delu. Podali so jih Jožica Krmelj v imenu skupin cicibani 
Sončki in cicibani Račke, Jasmina Podlesnik za skupino 

pionirjev, Hana Zupan in Jernej Erman za skupini mladincev 
ter pregledno poročilo o delu v letu 2014 sem podala Katja 

Ručman, predsednica mladinske komisije pri PGD Šentjanž. 

Sprejeli smo plan dela za leto 2015 in izvolili delegate za občni 

zbor PGD Šentjanž. Prišli smo do točke, ki je mladim gasilcem 
najbolj všeč.  

Mladi gasilci se udeležujejo vsakoletnega izobraževanja, ki 

poteka v mesecu februarju. Tako po opravljenem uspešnem 

izobraževanju pridobijo nov čin. Lani so se v številčni skupini 

udeležili izobraževanja in tako smo lahko podelili veliko 

priznanj za čin pionir gasilec in čin mladinec gasilec. Sledila so 

društvena priznanja, katera dobijo tisti, ki so še bolj pridni in 

zavzeti gasilci iz skupine in redno obiskujejo vaje. Priznanje za 

naj pionirka so dobile: Katja in Nina Tandarič ter Sara Žganjar. 
Naj pionirji so: Luka Lazar, Matjaž Knez in Alex Prijatelj. Naj 

mladinke so: Nika Klun, Maja Lazar in Hana Zupan ter naj 
mladinci Jernej Erman, Matic Prijatelj in Vid Žganjar. Sledilo 

je posebno priznanje Gasilske zveze Sevnica, ki ga je prejela 
Hana Zupan. Priznanj pa še vedno ni bilo konec. Prvič v 

zgodovini PGD Šentjanž smo podelili srebrno plaketo Gasilske 

zveze Sevnica. Prejela jo je Nika Klun, saj je zelo aktivna 
mladinka. Sodeluje na vseh vajah, občinskih tekmovanjih, 

državnih tekmovanjih, zborih in obiskuje vsa izobraževanja, ki 

jih organizira Gasilska zveza Sevnica. Z velikim ponosom smo 
podelili vsa priznanja. Besedo pa smo predali našim gostom, ki 
so nam namenili lepe besede in želje ter zaželeli veliko uspeha 
v letu, ki je pred nami. Prav tako so namenili lepe vzpodbudne 
besede tudi poveljnik, predsednik PGD Šentjanž ter predsednik 

KS Šentjanž.  
Lansko leto so zaznamovali odlični dosežki in uspehi, ki so se 
kar vrstili drug za drugim. Z voljo in vztrajnostjo ter pridnostjo 
so mladi gasilci pridobili pokale in bili med prvimi na 
tekmovanjih ter se udeležili tekmovanja Fire Combar in 

državnega tekmovanja iz kviza mladih. Gasilski dom v 

lanskem letu ni veliko sameval, saj so se mladi gasilci skoraj 
vsak dan zbrali skupaj in se učili ter vadili za tekmovanje, da bi 

bili čim bolj uspešni. Leto, ki se je od nas že poslovilo, je 
pustilo lep pečat uspehov, za katerim je veliko vložene 

energije, truda, dela, samoučenja, 

optimizma in pripravljenosti za učenje in 

pridobivanje novih veščin. Predvsem gre 

zahvala mladim gasilcem, ki tako pridno 
in zavzeto sodelujejo, predsedniku 
društva, poveljniku društva, poveljniku 

sektorja in vsem mentorjem, ki prenašajo 

svoje znanje in izkušnje na mlajše 

generacije, kar je za obstoj gasilstva 
najpomembnejše, in s tem vložijo veliko 

časa za druženje, učenje in motiviranje s 
pripravami mladih gasilcev na vse 
aktivnosti. Seveda pa gre zahvala tudi 

staršem, ki spodbujate svoje otroke in nam tudi večkrat 

priskočite na pomoč, ter Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž 

za pomoč pri izpeljavi naših aktivnosti.  
V svojem imenu in imenu vseh šentjanških gasilcev se vam še 

enkrat najlepše zahvaljujem. 
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« 
 

Katja Ručman, predsednica mladinske komisije 
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Rastoča knjiga 
 

KULTURNI PROGRAM ZA  RASTOČO KNJIGO  ŠENTJANŽA  JE PRIPRAVILA 
OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ 

 

V začetku decembra smo imeli prvo srečanje z gospodom 

Gabrijelčičem, pobudnikom društva Rastoča knjiga. Povabil 

nas je, da se tudi delavci in učenci  naše šole vključimo v 

projekt Rastoča knjiga. Ko nam je predstavljal projekt, so 

imele veliko težo njegove besede: » V Rastoči knjigi Šentjanža 

naj bodo zbrani dragulji.« 
Najprej je bilo treba pripraviti vabilo in oblikovala ga je 
učiteljica Ruda Buršič Sršan. 
Kako se lotiti tega projekta? Pripraviti kulturni program za 
Rastočo knjigo je bila moja naloga. Idejo sem dobila ob verzih 
pesnika Toneta Pavčka: »Nekje na Dolenjskem so kraji…« 

Razmišljaš, sestavljaš, pišeš, brišeš in ko končno imaš rdečo nit 

kulturnega programa, se ti odvali kamen od srca… 
Kulturni program smo začeli s pesmijo Rastoča knjiga Toneta 

Pavčka…verzi… črke…in nastal je zapis na odru - RASTOČA 

KNJIGA. Danijela in Matic, učenca 8. razreda, sta svojo vlogo 

recitatorjev izvrstno izpeljala. Pesem Rastoča knjiga gospe 

Marije Bajt, verzi iz pesmi, ki so jo zapeli člani skupine 

Kresnice pod vodstvom gospe Renate Kuhar, so bili kot nalašč 

za ta večer: » Zapri oči, zapri oči, le tako boš videl bistvo vseh 
stvari, zapri oči, zapri oči, s srcem glej in ne z očmi…« 
Ker smo istočasno praznovali slovenski kulturni praznik, sem 

bila zelo vesela, da so dekleta iz Septeta Fortuna s pesmijo 
predstavile Vrbo, Prešernovo rojstno vas in njegovo neuslišano 

ljubezen Julijo. 
Ob listanju knjige Leksikon imen gospoda Janeza Kebra smo 
se z Jurjevalci – ki so zapeli  pesem o Miciki in Francu − in z 

našimi učenci malo poigrali z imeni; v naši šoli so 

najpogostejša imena Anže, Nika in Žiga, naša prva naloga v 

naslednjih mesecih pa bo ugotoviti, katero je najpogostejše ime 

v Šentjanžu.  Lepa Anka kolo vodi so pod vodstvom učiteljice 

Nade Lindič zapeli in zaplesali naši mlajši učenci, dekleta pa 

so zapela Izidor ovčice pasel in eni in drugi  so prav popestrili 

kulturni program. 
Za zaključek sta z odra zadoneli pesmi Moja Slovenija in 
Šentjanž, Šentjanž moj rojstni kraj in upam, da vam je melodija 
obeh še dolgo odzvanjala v ušesih, saj so učenci pesmi zapeli 

ubrano in prisrčno , za kar se lahko zahvalimo učiteljici Suzani 

Tratnik Umek in učitelju Marjanu Dirnbeku. Svojo noto pa je 
dodala učiteljica Jožica Pelko, ki je povezovala uradni del 

kulturnega  programa in  ravnateljica, ki nam je pomagala pri 
vsem, kar smo jo prosili. 
Pomembno mesto v vitrini Rastoče knjige v osnovni šoli v  

Šentjanžu bo imel poleg del obeh ustvarjalcev tudi kip deklice 
s knjigo, ki je naslonjena na lipo in je delo učiteljice Nade 

Vodišek;   vsa darila, ki so jih prejeli gostje in vsi obiskovalci,  

so prav tako njeno delo, pomagali pa so ji tudi nekateri  učenci 
in delavci šole. Kot vedno pa je poskrbela tudi za umetniško 

podobo odra. 
Delo, ki smo ga vložili v pripravo tega projekta, je 

neprecenljivo; veliko pa nam pomeni, če ljudje opazijo in 

cenijo naš trud.  
Majda P. Repovž 

 

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU − RASTOČA KNJIGA V 

ŠENTJANŽU 
 

» Rastoča knjiga je več kot knjiga; 
   je skrinja narodne zaveze;                                      
   je duh, ki se nad nami dviga; 
   je zvezda stalnica: ljubezen. »                                                
                     ( Tone Pavček ) 
 

Ni naključje, da je bilo slavnostno odprtje Rastoče knjige  

Šentjanža ravno v četrtek, 5. februarja 2015, saj smo istočasno 

praznovali tudi slovenski kulturni praznik – 8. februar; v 
nedeljo  je namreč minilo 166 let od smrti našega največjega 

pesnika Franceta Prešerna. 
Čeprav je že ves dan rahlo, občasno tudi močneje naletaval 

sneg, pa tudi veter nam ni prizanašal, smo se ob 18. uri zbrali v 

Kulturni dvorani,  da slavnostno odpremo Rastočo knjigo  

Šentjanža. Ob tej priložnosti smo v svoji sredi najlepše 
pozdravili  predsednika državnega sveta Mitjo Bervarja, 

akademika dr. Boštjana Žekša in gospoda Janeza 

Gabrijelčiča, pobudnika društva Rastoča knjiga. Z 

obiskom so nas počastili tudi drugi predstavniki kulturnih 
ustanov, ravnatelji sosednjih šol ter krajani Šentjanža in 

okoliških krajev. 
In koga predstavlja Rastoča knjiga Šentjanža? 
Gospoda Janeza Kosa, profesorja in upokojenega 
univerzitetno diplomiranega zgodovinarja, in gospoda 
Janeza Kebra, slovenskega jezikoslovca, publicista in 
urednika; oba sta se rodila v Šentjanžu in napisala številne 

knjige, ki bodo krasile vitrino Rastoče knjige v OŠ Milana 

Majcna Šentjanž. 
V pestrem kulturnem programu so nastopile Ljudske pevke 
Solzice, skupina Kresnice, septet Fortuna, Jurjevalci ter 
učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Kako lepo je 
slišati, da je bil program zanimiv in prijeten, zato najlepša 

hvala vsem nastopajočim. Beseda je sicer pomembna, a pesem 

poboža dušo. Upamo, da so besede » Šentjanž, Šentjanž, moj 

rojstni kraj, tu je vsak dan kot mesec maj » še dolgo odzvanjale 

v ušesih obiskovalcev.       
Rastočo knjigo Šentjanža smo slavnostno odprli in v četrtek, 5. 

februarja 2015, sta bila na kulturni prireditvi predstavljena 
samo DVA, ki sta luč sveta zagledala v Šentjanžu, v letih 

življenja pa njegovo ime ponesla v svet… 
Še mnogo ljudi iz Šentjanža in okolice je s svojim delom 

predstavljalo in trenutno predstavlja svoj rojstni kraj izven 
meja  občine… RASTOČA KNJIGA ŠENTJANŽA JE 

ODPRTA ZA VSE in v naslednjih mesecih,  letih ji bomo 
dodali še veliko listov in veseli bomo, če nam boste pri tem  

pomagali tudi krajani Šentjanža… Če jo bomo oblikovali 

skupaj, bo RASTOČA KNJIGA naša skupna last in vsi 

bomo ponosni nanjo… 
V upanju, da bomo v bodoče res vsi skrbeli za Rastočo 

knjigo Šentjanža, se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem, 

ki so se trudili za četrtkov kulturni večer. 
Majda P. Repovž 
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Rastoča knjiga − fotoreportaža 
 

 
Recital učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž

 
Ljudske pevke Solzice

 
Kresnice 

 
Septet Fortuna                                                                   Foto(vse): Smilja Radi 

 
Otroški pevski zbor  OŠ MM Šentjanž z zborovodkinjo Suzano Tratnik Umek 

 
Plesni nastop učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 
Predsednik državnega sveta gospod Mitja Bervar

 
Skupinska fotografija: Janez Gabrijelčič, Boštjan Žekš, Marija Brce, Mitja 

Bervar, Janez Kos, Boštjan Krmelj, Janez Keber, Magda Sigmund 
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Kurenti v Šentjanžu − fotoreportaža 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Foto: Cvetka in Petra 
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Maškare v Šentjanžu - Fotoreportaža 
 

PUSTNO RAJANJE 
 

V soboto, ravno na valentinovo, so bile v kulturno dvorano v 
Šentjanž povabljene pustne šeme in vsi tisti, ki so jih 

spremljali. Zbrali smo se ob 15.uri ter se ob spremstvu 
»harmonikaša« Luke Repšeta podali na pustno povorko po 

Šentjanžu, da bi odgnali zimo in priklicali pomlad. Ob vrnitvi v 

dvorano nas je pričakal Čarodej Mac, ki pa tokrat ni čaral s 

pomočjo čarobne palice, ampak je iz balonov »pričaral« 

enkratne figure. Izpod njegovih rok so nastajale rožice, labodi, 
kužki, muce, meči za strašne mečevalce, srčki s ptički, celo 

motorji, ki jih je delil med šeme. Ob tem pa so vse plesa željne 

maškare lahko rajale ob glasbi. Preživeli smo lepo popoldne in 

organizator pustnega rajanja DPM Šentjanž, se iskreno 

zahvaljuje vsem, ki ste se nam pridružili. Se že veselimo 

naslednjega norčavega rajanja čez leto dni. 
Jožica Krmelj 
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Kurenti v Šentjanžu 
 

Na pustni petek so tudi Šentjanž obiskali kurenti. Obisk je bil 

presenečenje za marsikaterega Šentjančana, Šentjančanko. V 

Mirnsko dolino je skupino štirinajstih kurentov pripeljalo 

društvo Zagon iz Tržišča s Stankom Lazarjem.  
Letos so želeli razveseliti predvsem otroke osnovnih šol in 

vrtcev. Tako so obiskali tudi našo osnovno šolo, kjer smo jih 

pozdravili člani Turističnega društva Šentjanž in učenci ter 

učitelji naše osnovne šole. Navdušenje otrok je bilo nepopisno. 

Velika večina izmed njih je kurente v živo videla prvič. Sprva 

morda malo zadržani, potem pa so se marsikatere ročice želele 

dotakniti nenavadnih pustnih šem. Tudi nemalo robčkov in 
celo rutic je odšlo z njimi, saj kurenti zbirajo robčke od deklet, 

ki jih srečajo, in tisti kurent, ki jih zbere največ, je med dekleti 

najbolj priljubljen. Ker kurenti preganjajo zimo, smo lahko 
prepričani, da ta ne bo več trajala dolgo. In res … Naključje ali 

pač ne, kaj kmalu po njihovem odhodu je, čeprav na oblačen in 

mrzel dan, Šentjanž obsijalo sonce. Pustni obisk je bil prijeten 
in ves čas spremljan z dobro voljo. Tudi kurenti so se med 

nami dobro počutili in obljubili, da se naslednje leto spet 

vidimo. 
 

 
 

Ker je lik kurenta del slovenske žive kulturne dediščine, pa je 

morda prav, da na tem mestu napišemo o kurentih in 
kurentovanju nekaj več. 
Prvi kurent naj bi se po ljudskem izročilu pojavil na območju 

današnje občine Markovci, v neposredni bližini Ptuja, njegov 

videz pa se je skozi čas spreminjal. Prvotno je bil oblečen v 

zajčjo kožo, na glavi je imel enostavno kapo brez vseh 
dodatkov, na hrbtni strani pasu je visel zvonec, ki so ga poleti 
uporabljali med pašo in ga je nosila krava vodnica. Na kapo je 

kasneje dobil puranja ali gosja peresa, raznobarvne trakove, 
sirknate brke, dolg, rdeč jezik in raznobarvno poslikavo 
obraznega dela kape. Zajčji kožuh je nadomestil ovčji. 
 

 
 

Kurent ima danes okrog pasu obešenih že pet zvoncev. Obut je 

v visoke črne čevlje z rdečimi dokolenkami. V roki nosi leseno 

palico, ježevko, ki je dobila ime po ježevi koži, oviti na vrhu 
palice. Nekdaj je kurent obiskoval samo tista dvorišča in hiše, 
kjer so živela mlada dekleta, ki so mu okrog pasu ali na 

ježevko privezala žepni robček. Več robčkov je imel 

privezanih na verigo ali ježevko, bolj je bil cenjen pri dekletih. 

Ježevka je bila namenjena tudi obrambi, saj kurenti niso smeli 
iz domače vasi v sosednjo, če pa so to storili, je pogosto prišlo 

do pretepa, ki se je končal s hudimi poškodbami, včasih celo s 

smrtjo. 
Po eni od legend je bil kurent nekoč prelep mladenič, ki pred 

dekleti ni imel miru, zato se je umaknil v puščavo in prosil 

boga, da mu skazi obraz. Prošnja je bila uslišana in zrasli so 

mu rogovi. Dekleta so ga poslej pustila pri miru, v spomin na 
nekdaj zalega mladeniča pa so začela praznovati pustni torek z 

razposajenimi norčijami. 
Večjo skupino korantov vedno spremlja vsaj en hudič – vrag. 
Oblečen je v rdeče črno obleko iz tkanine. Okrog telesa ima 

prepleteno mrežasto ogrinjalo, na katerega obeša klobase, ki jih 

dobi od gospodarja. Ker je bolj gibčen od korantov, jim 

pomaga pri opravilih, ki jih sami ne bi zmogli. Ob tem ves čas 

divja, straši otroke in včasih ugrabi tudi kakšno dekle, ki se je 

želelo izogniti korantom. Za obrambo ima vile, ki jih zna daleč 

in natanko vreči. 
Po ljudskem izročilu je bil kurent lahko vsak mlad, neporočen 
fant, danes pa kurentovo opravo oblečejo že najmlajši in tudi 

ženske. Kurenti s svojim skakanjem, zvonjenjem in mahanjem 

z ježevko odganjajo zimo in kličejo pomlad, srečo in dobro 

letino. 
Petra Majcen
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Veliki Cirnik − Slapšakova dolina in dolina Kostanjščice − Suha Gora – Češnjevec − 
Vinji Vrh 

 

 
 

Današnja pot nas bo vodila z Velikega Cirnika čez Slapšakovo 
dolino po dolini Kostanjščice na Suho Goro in nazaj. 
Svoj avtomobil lahko parkirate na parkirišču pri gasilskem 

domu in se nato odpravite proti centru vasi mimo slopnega 
znamenja, poslikanega s freskami in kritega s skodlami, 
navzgor in pri prvi hiši na desni zavijete desno navkreber 

mimo stavbe stare osnovne šole z zanimivim pročeljem. Tako 

pojdite po bližnji poti proti križišču, kjer pa ne zavijete za 

Šentjanž, pač pa naravnost mimo hiše in takoj za njo desno po 

makadamski poti strmo navzdol v Slapšakovo dolino (278 m), 

kjer stoji gospodarsko poslopje s hišo, ki je delno zidana, delno 

pa grajena iz lesenih brun, kot je bilo značilno za te kraje. 
Dolino prečkate in se po makadamu dvigujete proti asfaltni 

cesti, ki pelje iz V. Cirnika za Mokronog, na asfaltu zavijete 
levo in pojdite navzdol do doline, ki ima ledinsko ime 
"Cigajarjeva dolina". Ko pridete na ravnino, zavijte strogo 
desno iz asfalta na lepo vzdrževano gozdno pot, ki vodi po levi 

strani doline Kostanjščice do Art`ovskega hriba. Po tej dolini je 

speljana občinska meja med Sevnico in Šentrupertom ter tudi 

daljnovod Krško–Beričevo. Kar nekaj časa hodite po 

neposeljeni razgibani dolini in ko se ta zoži, boste zagledali 

hišo, kjer je bil včasih »Rebolev« mlin. Cesta je naprej speljana 

po soteski, kjer je zelo slikovito vklesana struga potoka, ki je 
polna tolmunov in kamnitih pragov ter ploskev, preko katerih 
žubori Kostanjščica. Naprej se dolina zopet odpira in ima več 

manjših pritokov iz desne strani. Na levi strani doline je strma 

gozdnata reber, imenovana »Mrtvaški hrib«. Ko pridete do 
križišča, kjer vodi pot naprej čez most, zavijte desno po zgornji 

poti navkreber mimo daljnovodnega stebra. Dvigujete se po 
lepo vzdrževani gozdni poti in pridete do asfaltne ceste, po 

kateri zavijte desno navzgor do zaselka Suha Gora (400 m), 
nato pa na malem krožišču zopet desno in greste po asfaltu 

navzdol proti Cirniku. Hodite mimo očuvanega gospodarskega 

poslopja z bogato arhitekturo in napajališčem na Češnjevcu, 

mimo "zaobljubne" kapelice čez zaselek Vinji Vrh in naprej 

med polji do Velikega Cirnika, kjer sredi vasi zavijte desno 
proti cerkvi do parkirišča. 
Opisana pot je dolga približno 11 km, ni označena in zahteva 

lastno orientacijo ob pomoči tega opisa. Sicer ni zahtevna, 

vendar priporočam, da greste na pot v lepem vremenu ter 

primerno obuti in ste pozorni predvsem pri spustu v 
Slapšakovo dolino.  
Želim vam varen korak in veliko prijetnih doživetij. 

Zdravko Remar, TD Šentjanž 
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Slovenski tradicionalni zajtrk 
 

  
 

V petek, 21. 11. 2014, smo imeli z učenci 5. razreda 

naravoslovni dan z naslovom Slovenski tradicionalni zajtrk.  
Dan smo začeli s skupnim zajtrkom. Jedli smo domač kruh, 

maslo, med, jabolko, zraven pa smo pili mleko. Potem smo 
ponovili vse, kar smo se do sedaj že naučili o zdravem načinu 

življenja. Ker je anketa na šoli pokazala, da otroci še vedno vse 

prevečkrat posegajo po nezdravih jedeh, smo se odločili, da 

bomo pripravili nekaj okusnih, predvsem pa zdravih 
prigrizkov. In kaj vse smo pripravili? Različne namaze iz 

domače skute, ki smo jih namazali na kruhke iz pirine, koruzne 

in pšenične moke, različne sadne napitke iz svežega sadja, 

sadna nabodalca in še in še. Po končanem delu je seveda 

sledila degustacija in učenci so presenečeno ugotovili, da je 

zdrava hrana resnično lahko zelo okusna. Za konec smo 

naredili še nekaj plakatov, s katerimi bomo učence naše šole 

osveščali o zdravem načinu življenja.  
Tako smo počasi pripeljali naš naravoslovni dan do konca in 

prav vsi smo bili podobnega mnenja, da smo se imeli zelo lepo 
in da bo tak dan potrebno še kdaj ponoviti.  

Alja Felser 
 

 

Slovenski zajtrk in peka kruha 
 

 

V petek, 21. 11. 2014, smo imeli učenci 3. razreda 

naravoslovni dan. Zjutraj smo pojedli slovenski zajtrk – kruh, 
maslo, med in mleko. Nato smo se odpeljali h gospe Alenki 
Cvelbar. Tam smo zamesili testo, opazovali, kako vzhaja, ter 
oblikovali žemlje in pletenice. Gospa Alenka je nato testo dala 

peči v krušno peč. Ko smo čakali, da se testo speče, smo se 
igrali družabne igre. Gospa Alenka je pečene žemlje vzela iz 

peči in nam jih razdelila. Kruh, ki smo ga spekli, je bil zelo 

dober. Ta dan mi bo ostal v lepem spominu. 
 

Uroš Bregar, 3. razred 
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Športni dan Veter v laseh 
 

V torek, 7. 10. 2014, smo se odpeljali v Krmelj. Šli smo na 

kros in na štafetne igre. Najprej smo imeli nogomet. Z nogo 
smo morali voditi žogo okoli stožcev. Morali smo zadeti gol in 

z žogo iti okoli obroča. Dajmo, dajmo, so navijali učenci in 

učiteljice. Ni nam šlo najbolje. Izgubili smo. Ampak saj je bila 
šele prva igra. Potem smo igrali košarko. Spet okoli stožcev in 

met na koš. Zmagali smo! V naslednji igri smo morali čim 

hitreje priti okoli kegljev. Niso se smeli premakniti. Tudi tukaj 

smo zmagali. Zadnjo igro smo igrali z loparji. To igro smo 
morali igrati tako, da smo na badminton loparju imeli majhno 
žogico. Z žogico na loparju smo morali čim hitreje iti okoli 

kegljev. Po štafetnih igrah smo šli ven na kros. Uspešno smo 

ga končali. Po krosu smo šli na avtobusno postajo. Tam smo 
počakali avtobus, ki nas je odpeljal v šolo. Šli smo na kosilo in 

s tem je bil športni dan zaključen. 
Taja Ajnihar, 3.razred 

 
 

Tehniški dan 
 

 
 

V sredo, 3. 12. 2014, smo imeli tehniški dan. Zjutraj smo šli v 

prvi razred in tam nam je Danijela Bec prebrala knjigo o 
Medenjačku. Poslušali smo jo in bila nam je zelo zanimiva. 

Danijeli smo se zahvalili in nato šli vsak v svoj razred. 

Razdelili smo se v tri skupine. Vsaki skupini je učiteljica dala 

navodila, kako moramo delati. Pri prvi skupini smo delali 
božičke. Najprej smo vzeli tulec, nanj prilepili narezan bel 
papir, nato smo naredili še božičkove kapice z belo bunkico na 

koncu. Pri drugi mizi smo delali bele medvedke. Naprej smo 
vzeli lonček, na katerega smo nalepili glavo, ušesa in tačke. Za 

nosek smo dali belo vato s črnim smrčkom. Cel lonček smo 

nato premazali z lepilom in oblepili z vato. Pri tretji mizi pa 
smo delali okrasne smrečice. Na papir smo obrisali smrečico in 

jo izrezali. Potem smo tulce oblepili s srebrno alu folijo in 
nanje pripeli smrečice. Po malici smo izdelali še zadnji 
okrasek, in sicer smo naredili aranžma. Na ploščice breze smo 

prilepili mah, brinovo vejico, bršljanove listke, storžke, 

posušeno limono in nazadnje še svečko. Nazadnje jih je 

učiteljica okrasila še z belim prahom. 
Ko smo z delavnicami končali, smo hodnik naše šole okrasili z 

našimi okraski in tako priklicali čarobnost prednovoletnega 

časa tudi v našo šolo. 
Ta prijeten dan mi je zelo hitro minil in mi bo ostal v lepem 
spominu. 

Lea Prijatelj, 3. razred 
 

 

»Rastem s knjigo» 
 

V sredo, 10. decembra 2014, smo imeli sedmarji OŠ Milana 

Majcna Šentjanž zelo zanimiv dan. 
V sklopu projekta »Rastem s knjigo» smo se zjutraj z 

avtobusom odpeljali v Sevnico do knjižnice, kjer so nas lepo 

sprejeli. Razdelili smo se v dve skupini in prva je s pomočjo 

knjižničarke in računalnika iskala razne knjige, učencem druge 

skupine pa je druga knjižničarka predstavila 

splošnoizobraževalno knjižnico, dejavnosti, ki jih lahko 

izvajamo v njihovih prostorih, skratka knjižnico smo dobro 

spoznali. Na koncu smo si ogledali še kratek film in dobili 

darilo – vsak svojo knjigo. 
Ob desetih smo se peš odpravili na grad in že sama pot je bila 
zanimiva. Na gradu nas je vodič vodil iz sobe v sobo in nam 

pripovedoval zanimive stvari. Ogledali smo si tudi grajski 
park, ki je res lepo urejen. 

Ob dvanajstih smo se z avtobusom odpeljali nazaj v Šentjanž. 

Ta dan mi je bil zelo všeč. 
Nina Lindič, 7. razred 

 

 

Zbiralna akcija 
 

 

Lansko leto smo v šoli prvič izvedli zbiralno akcijo oblačil, 

igrač in šolskih potrebščin. Starši so se na akcijo lepo odzvali 

in odločili smo se, da to ponovimo tudi letos. Poleg oblačil 

smo zbirali še obutev in hrano. Zbrali smo veliko stvari, ki smo 

jih s kombijem odpeljali na Rdeči križ v Sevnico. Za pomoč so 

nam bili zelo hvaležni. Najlepša hvala vsem staršem in 

učencem, ki ste nam pomagali pri zbiranju. 
Šolski parlament 
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V osnovni šoli Šentjanž zaživel podjetniški krožek 
 

 
 

Letos je na naši šoli, Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, 

zaživel podjetniški krožek. Za ta krožek smo se zelo hitro 

navdušili. Tudi sama sem članica in ni mi žal, da ga obiskujem, 

saj se tu vedno zabavamo, obenem pa se še veliko naučimo. To 

znanje mi bo zagotovo koristilo. Dobivamo se ob petkih, ko bi 
človek mislil, da si že čisto brez energije, a pri nas ni tako. 

Začeli smo s 45 minutami, zdaj smo skupaj že dve uri, ker 

uživamo in se nam snov ne zdi pretežka. 
Pod mentorstvom podjetja Kin, poslovne storitve spoznavamo 
pot od ideje do izdelka. Naša mentorja sta Milena Krošelj in 

Luka Sancin. 
Začelo se je z zbiranjem idej; imeli smo jih veliko, a odločili 

smo se samo za eno – peko mafinov. Za uresničitev izbrane 

ideje pa sedaj sprejemamo številne odločitve. Preizkušamo se v 

peki različnih mafinov in preračunavamo stroške izdelkov. Iz 

ure v uro imamo več idej in gre nam zelo dobro. Novinarka in 

snemalec iz Vašega kanala sta nas prišla posnet in bili smo že 

dvakrat na televiziji. Obiskala pa nas je tudi podjetnica pekarne 
Kruhek in Pasje pekarne in nam dala novega zagona z 
besedami: «Verjemi v svojo idejo in vase. » 
Preden pa bo naša poslovna ideja končana, bo potrebno še 

veliko ur dela, znanja in potrpežljivosti, da nam bo uspelo. Kar 

bomo čez celo leto ustvarjali, vam bomo predstavili na 
zaključni prireditvi, ki bo na dan Zemlje. Takrat pa vas 

vabimo, da nas obiščete in spoznate nas in naše delo. 
Danijela Bec, 8. razred, članica podjetniškega krožka  

 
 

Pravljični december v vrtcu 
 

Prišel je čarobni čas, ki ga vsi otroci dobro poznajo. Takrat ne 
manjka daril, lepih želja in iskrivih lepot. Skupina Sončki smo 

preuredili igralnico ter si za praznični čas okrasili mizo. Zaradi 
lepih pogrinjkov sva imeli vzgojiteljici manj čiščenja, saj so 

otroci bolj pazili na čistočo. Že na začetku meseca je vse 

otroke v vrtcu skrivnostno obiskal sv. Miklavž, ki jim je v 

peharjih pustil suhe slive in mandarine. Mesec se je dobro 
začel. 
Obe skupini sva v vrtec povabili babice in dedke, ki so nam 
pomagali izdelovati okraske za smrečici in igralnici. 

Razveselili smo jih s pesmicami ter deklamacijami, potem pa 
so se lotili dela. Na koncu so si prislužili okrepčilo. Suhe krhlje 

in medenjake, ki smo jih otroci in vzgojiteljice skupaj 
pripravili v vrtcu. Imeli smo lepo in aktivno dopoldne. Izdelali 
smo novoletne voščilnice, ki smo jih »menjali« za prostovoljni 
prispevek. S tem bomo zmanjšali strošek končnega izleta. 

Priključili smo se državnemu projektu Eko smreka, kjer smo 

okrasili smreko z odpadnim materialom. V skupini Sončki smo 

se odločili za plastiko. Če smo odrezali dno plastenke in ga 
potopili v vročo vodo, smo dobili različne zvezde. V skupini 

Račke pa so iz odpadnega papirja izrezovali rože, iz Kinder 

jajčkov pa so izdelali čebelice. Vse to je kasneje krasilo naši 

Eko smreki. Hvala vsem, ki ste glasovali za naši smrečici.  
Prišel je dan, ko je skupina Sončki dobila povabilo skupine 

Račke na praznični sprehod. Med sprehodom smo prepevali 

zimske pesmice in poskušali s tem priklicati snežinke. Ravno 

prav, da smo jih imeli dovolj za čez počitnice. Z darili nas je 

obiskal in nas razveselil še sam dedek Mraz. Naše nestrpno 

čakanje so ublažili igralci iz Grajskega lutkovnega gledališča 

Sevnica z lutkovno predstavo Grdi raček. Otroci so se 

navdušili nad umetnim snegom, ki je zapadel med predstavo. V 

celem mesecu pa so otroke in vzgojiteljice obeh skupin 
razveseljevali mladi bralci iz šole z zanimivimi zgodbicami, 

včasih pa je namesto njih prišel tudi hišnik in nam z zgodbo 

popestril dopoldne. 
Praznični december je prehitro minil, saj ob vseh prijetnih 

aktivnosti čas hitreje teče. Imeli smo se lepo, predvsem 

pravljično. 
Vzgojiteljice iz vrtca 
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Mladinsko društvo Šentjanž 
 

PESTRO PRETEKLO LETO MLADINSKEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 

Leto, od katerega smo se še ne tako dolgo nazaj poslovili, je 
bilo za naše društvo zelo razgibano. Nekaj članov se je 

poslovilo in prišli so novi. V februarju smo ponovno pripravili 

pustno rajanje za mlade. V maju smo organizirali Dan 
mladosti, na katerem smo združili druženje ter telesno 

aktivnost. Počasi smo začeli vse svoje moči usmerjati v 

organizacijo našega največjega dvodnevnega dogodka, ki se je 

lani odvijal že prvi vikend v juliju. Na tradicionalnem 

ŠentROCKjanžu sta kot mladi, še neuveljavljeni  predskupini 
nastopili skupina Sharanoid iz Sevnice ter Ice on Fire iz 

Škocjana. Večer so zaključili že naši stari znanci iz zasedbe 
Štajnbrik iz Zidanega Mosta. Naslednji večer pa je bil 

namenjen narodno-zabavni glasbi, zabavali so nas člani 

ansambla Pogled. Kot zadnje dejanje preteklega leta pa so bila 
potopisna predavanja, kjer so naše članice na svoj način 
predstavile države, ki so jih obiskale.  
Tudi v letošnjem letu se bomo po svojih najboljših močeh 

potrudili in kaj pripravili za mlade in mlade po srcu. Prav tako 
bomo zelo veseli še kakšnega novega člana, saj smo skupaj 

boljši in močnejši. Ne pozabimo, da ravno na nas mladih stoji 

svet. 
Mladinsko društvo Šentjanž

 

OMPZ Kresnica Šentjanž 
 

JUBILEJNO LETO KRESNIC 
 

Po letu manjšega zatišja smo Kresnice z organizacijo 

miklavževanja v decembru napovedale svoj aktivni vstop v 25. 
leto delovanja. 170 obdarjenih otrok je veselo vstopilo v 
praznični december prav s prihodom Miklavža. Veseli smo, da 

so se na povabilo odzvala tudi nekatera društva, posamezniki, 

KS in Občina Sevnica, ki so s svojimi prispevki in 
sodelovanjem pri pogostitvi vseh navzočih polepšala darila in 

večer pred Miklavžem. 
Časa za počitek ni bilo, saj nas je že čakal nastop pred 

polnočnico. Želja po lepem prepevanju je v prazničnih dneh še 

bolj prisotna, odziv na slišano pa je bil vedno pozitiven. 
Takšne spodbude nam dajejo vedeti, da se je vredno truditi.  
Takoj v januarju pa nas je že čakal izziv, za katerega je bilo 

potrebno kar nekaj poguma in volje. 1. februarja smo se na 
Rakovniku udeležili vseslovenskega srečanja otroških zborov, 

kar je zahtevalo popolnoma nov repertoar za peto mašo. 

Zahtevne melodije je premagala želja po sodelovanju. Za vse 

navzoče, 40 zborov, kar je pomenilo okoli 700 otrok iz vse 

Slovenije in Mužlje, je bil to nepozaben dan. Orkester, ki je 

spremljal mlade pevce in množica ljudi ...  
Le malo dni nam je ostalo do prireditve ob kulturnem prazniku 
v KS, ki je bila letos še posebno veličastno pripravljena. 

Rastoča knjiga, ki prihaja v Šentjanž prav s tem praznovanjem, 

je gostila velika šentjanška rojaka, kakor tudi ugledne goste. 

Skupaj z ostalimi pevskimi skupinami, ki delujejo v Šentjanžu, 

smo tudi Kresnice pripomogle k lepšemu vzdušju. 
Prijetna je misel, koliko se nas je zvrstilo na odru s kvalitetnimi 
nastopi, in misel, da je Šentjanž kraj, kjer ima kultura svoj 

prostor, da nas medsebojno povezuje. 
Renata Kuhar 

 
 

 

"Če hočeš postati moder, se nauči pametno spraševati, pazljivo poslušati, mirno odgovarjati in  

umolkniti, ko nimaš več kaj reči." 
1 

(Johann Lafater) 
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Pojasnilo o ureditvi Šentjanža 
 

Pomembno se mi zdi, da zaradi zavajajočih in neresničnih izjav 

natančno pojasnim dinamiko in vire financiranja urejanja 

Šentjanža.  
Ureditev Šentjanža je zajemala pokopališče, južni trg 

(spomenik z okolico, rekonstrukcija ceste), severni trg s cesto, 
pločnikom in parkirišči.  
 

 
 

Pokopališče se je urejalo v letu 2009. Vrednost investicije je 

znašala 50.049 EUR in je bila v tekočem letu v celoti 

poravnana.  
V letu 2010 se je pričela gradnja južnega in severnega trga. 

Najprej smo pričeli z rekonstrukcijo južnega trga. Na novo je 
bil izgrajen podstavek spominka s pločniki in asfaltacija 
neposredne okolice. Vrednost investicije je znašala 40.000 

EUR in je bila v celoti poravnana v tekočem letu. Občina 

Sevnica je istočasno izvedla rekonstrukcijo ceste proti 

Velikemu Cirniku.  
Nadaljevali smo z gradnjo severnega trga (okolica cerkve, 
kulturne dvorane in stavbe Krajevne skupnosti Šentjanž), ceste 

s pločnikom in parkirišči. Odločitev o gradnji severnega trga je 

bila sprejeta soglasno na seji Krajevne skupnosti Šentjanž. 

Investicija je bila kompleksa in zahtevna. Zaradi višine 

investicije smo se zavedali, da je ne bo mogoče v celoti 

poravnati v letu 2010 in da se bo del obveznosti prenesel v 
naslednje obdobje. Členitev projekta na posamezne faze zaradi 

prepletenosti del ne bi bila smiselna in bi imela negativni 
učinek, tako iz tehničnega kakor finančnega vidika. Tudi 

običajno se tako veliki projekti financirajo v daljšem časovnem 

obdobju. Celotna vrednost severnega trga s cesto, pločnikom in 

parkirišči je znašala 405.644,93 EUR. Finančna konstrukcija z 

viri financiranja je bila za Krajevno skupnost zelo ugodna. 
Občina Sevnica je prevzela svoj del investicije – rekonstrukcijo 
ceste proti Kalu v višini 110.000 EUR. Krajevna skupnost je v 

letu 2010 poravnala 61.024 EUR. Dne 27. 12. 2010 smo se na 
sestanku s prisotnim županom, izvajalcem in predstavniki 
Krajevne skupnosti Šentjanž dogovorili o poplačilu preostalih 

obveznosti. Krajevna skupnost je prevzela obveznost v višini 

60.000 EUR, in sicer 30.000 EUR v letu 2011 in prav toliko v 
letu 2012. Občina Sevnica je prevzela obveznost v višini 

174.620 EUR in je v tej višini nakazala namenski dotaciji 

Krajevni skupnosti, 87.310 EUR v letu 2011 ter prav toliko v 
letu 2012.  
Na podlagi tega dogovora je bil sestavljen finančni predlog 
Krajevne skupnosti Šentjanž, ki je bil potrjen na seji novega 

sveta Krajevne skupnosti Šentjanž. Novi svet je tako v letu 

2011 prevzel obveznosti iz preteklega leta za poplačilo 

severnega trga v višini 60.000 EUR in za asfaltacijo cest, med 

drugim tudi asfaltacijo dela ceste Požarče – Ovseno, v višini 

25.000 EUR. Skupaj torej v višini 85.000 EUR.  
Predsednik Krajevne skupnosti Boštjan Krmelj je na osrednji 

slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti v letu 2014 v 
svojem govoru povedal, da je ob nastopu svojega mandata 
prevzel dolg v višini 500.000 EUR in da so kasneje računi še 

kar prihajali. Navedba, da je prevzel dolg v višini 500.000 

EUR ne drži. Tudi navedba, da so računi še kar prihajali ne 

drži. Vsa dela pri gradnji trga so bila zajeta v osnovni pogodbi, 
vključno z vsemi podizvajalci in noben nov račun, ki bi ga bilo 

potrebno plačati ni prišel. Ti podatki, kakor tudi vsi ostali, so 

razvidni v zaključnih računih Krajevne skupnosti Šentjanž. 

Širjenje izjav gospoda Krmelja o pol milijonskem dolgu na 

vsakem koraku in javno izrečenih na slovesnosti praznika 

Krajevne skupnosti so neresnične. Namen teh izjav je verjetno 

bil, da se oblati moje ime in moje delo v Krajevni skupnosti 
Šentjanž, ki sem ga opravljal 10 let. Mogoče pa so bile le-te 
namenjene opravičevanju njegovega delovanja. Zanimivo je, 
da je to v govoru omenil šele po štirih letih. 
Krajevna skupnost je v letih med 2011 in 2014 razpolagala z 
letnimi proračuni v višini cca 136.000 EUR. V štirih letih 

skupaj s cca 544.000 EUR. Poleg tega je pridobila še dodatna 

namenska sredstva za rekonstrukcijo cest, izgradnjo 
vodovodov, zimsko in letno vzdrževanje cest … Prevzete 

obveznosti iz preteklega mandata zato nikakor niso mogle 
ogroziti nadaljnje poslovanje Krajevne skupnosti.  
 

 
 

Ureditev Šentjanža se je zgodila v zadnjem možnem času. 
Porabljena sredstva so bila namenjena za ureditev Šentjanža in 

z njimi ne bi mogli opravičiti nobeno drugo investicijo. 

Zavlačevanje bi pomenilo, da do te ureditve ne bi prišlo ali pa 

vsaj ne v celoti. Vsekakor je bil ta projekt rezultat dobrega 
sodelovanja takratnega krajevnega sveta, občinske uprave in 

nekaterih posameznikov. Vse kar smo naredili je in bo ostalo v 
Šentjanžu in je last nas vseh. Obiskovalci, ki prihajajo od 

drugod, so nad ureditvijo Šentjanža navdušeni. Mi pa smo 

lahko na to ponosni.  
V vsem svojem desetletnem delovanju kot predsednik 
Krajevne skupnosti mi je bil glavni cilj v krajevni skupnosti 
Šentjanž postoriti čim več ter povezovanje in delovanje v 

dobro vseh nas. Z nikomer nisem imel spora in vsakemu lahko 
mirno in s čisto vestjo pogledam v oči. Nisem obremenjen s 

preteklostjo, ne političnimi, verskimi, statusnimi ali 
kakršnimikoli drugimi delitvami. Spoštujem povezovalne, 

poštene, načelne in odkrite ljudi.  
Ivan Orešnik 
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Pesmi  
 

USODA POETOV 
 

Taka je usoda poetov! 
Živijo brez 

velikih obetov. 
Nič jim ni mar 

za slavo, ne denar ... 
Čeprav je lepo, 

da kdo jim nastavi uho 
in prisluhne 

ter kdaj kaj stisne v roko ... 
 

Vendar to ni vodilo, 
njih sreča 

ima drugačno zagotovilo. 
Izpoved srca in odpiranje duše! 

 

PUŠČAVA BESED 
 

Spogledovala sem se z besedami 
in iskala vedno nove; 

ustvarjala sem preproste rime - 
takrat mlada neuka deklica. 
Upala sem, da nekoč morda 

bom pesnica, 
ki piše nove pesmi; 

srce in dušo prinaša na dlani. 
 

A zdaj spoznala sem drugačen svet 
ves v neprijazne sanje ujet, 

marsikdo po svojih poteh le hiti; 
si pesmi bližine ne zaželi. 

zdi se kot, da nekateri v puščavi bi bili! 
Puščavi besed! 

 

LJUBEZEN NE ZBLEDI 
 

Besede iz knjig 
so te opajale. 

Čeprav kmetica 
žuljavih rok, 

si srca plemenitila 
v razkošju pesniških rim, 

željno srkala 
medico Parnasa 

in jo vame skrivnostno nalivala. 
 

Že dolgo ni tvojih sanjavih oči, 
a zame si kot svetilnik; 

ki sveti, 
obeta boljše dni. 

Tvoja ljubezen do pesmi 
nič ne zbledi; 

saj zdaj v mojih rimah 
naprej živi! 

Marija Bajt 
 

JESENSKI VEČERI V BREGARJEVI ZIDANICI 
 

Krasen je pogled na kamenške gorice, 
očarljiva je idilična vinorodna krajina, 
s trto je čudovito posejan vinski grič, 
na pobočju se blestijo lične zidanice. 

 
V poznojesenskem dnevu je zahladilo, 

na cvičkovo deželo tiho lega mrak, 
ljubitelji pisne besede in petja, 

vstopajo v Bregarjev vinski hram. 
 

Lepi so večeri ob toplem kaminu, 
plameni poplesujejo, ogenj prasketa, 

gostoljubna  in prijazna gospodarica Milena 
prinaša belo in rujno vino na mizo. 

 
Med kamnitimi zidovi plamti žar poezije, 
s pripovedjo zaživijo zgodbe in pravljice, 

v kozarcih se vince lesketa, 
ob dobri kapljici ljudska pesem odmeva. 

Eva Keber 
 

Če . . . 
 

Če  zmoreš  ostati  miren,  ko  na  tvoji  poti 
vsi  zgubijo  glavo  in  s  prstom  kažejo  nate; 
Če  ohraniš  zaupanje,  ko  vsi  drugi  dvomijo, 
in  če  jim  ne  zameriš,  ker  nimajo  zaupanja; 
Če  ti  čakanje  ne  dela  velikih  težav. 
  
Če  ne  lažeš,  ko  slišiš  laži, 
in  če  ne  sovražiš,  ko  drugi  tebe  sovražijo; 
Če  se  ne  delaš  preveč  dobrega, 
niti  ne  govoriš  preveč  modro; 
Če  sanjariš,  a  ti  sanje  niso  vse; 
Če  misliš,  a  ti  misli  vedno  ostanejo  čiste; 
Če  znaš  sprejeti  zmago  in  poraz, 
sprejeti  enako  eno  in  drugo; 
Če  lahko  preneseš,  da  tvojo  resnico  goljufi 
izkrivljajo,  da  bi  lažje  prevarali  bedaka; 
Če  vidiš,  kako  v  koščke  razblinjajo  tvoj  cilj 
in  če  se  pripogneš,  da  dvigneš  in  pobereš  ostanke. 
  
Če  lahko  zbereš  vse  svoje  premoženje 
in  ga  zastaviš,  vsega  naenkrat, 
Če  si  pripravljen,  da  znova  začneš,  kot  na  začetku, 
brez  ene  same  besede,  hkrati,  ko  si  izgubil  vse  z  
nasmehom; 
Če  pripraviš  svoje  srce,  svoje  živce  in  svoje  mišice, 

da  služijo  tvojim  ciljem  tudi,  ko  so  čisto  izčrpani, 
In  če  vztrajaš,  ko  se  vsi  ustavijo,  razen  volje,  ki  te  vodi: 
"Drži  se  dobro." 
  
Če  sredi  množice  nisi  ponosen, 
in  če  se  nimaš  za  heroja,  ko  se  družiš  s  kralji; 
Če  te  niti  prijatelj  niti  sovražnik  ne  moreta  pokvariti; 
Če  ti  vsak  človek  nekaj  pomeni,  a  niti  eden  preveč; 
Če  znaš  dobro  izpolniti  vsako  minuto  svojega  življenja, 
in  v  vsakem  trenutku  greš  po  pravi  poti, 
"tvoja"  bodo  Zemlja  in  vsa  njena  bogastva, ker 
 postal  boš  človek.               
          R. Kipling 
 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pozitivnemisli.com/px6M/Pozitivne_misli_citati_zivljenje&ei=fp_gVLiHFoSQPY7WgKAO&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFcHxwbB8YJQl0qdJLc3W8NEWvjjA&ust=1424093378898591
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Priprava tal v vrtu 
 

Osnovno orodje na vrtu je dobro pripravljena zemlja. Če 

imamo rodovitno, živo prst, potem bodo naše rastline za svoje 

zdravje poskrbele same, ustvarile bodo dobro koreninsko 
osnovo, kar je pogoj za hitro rast. Na kakovost in rodovitnost 
najbolj vplivata gnojenje s kakovostnim humusom in kolobar. 
Osnovno načelo ekološkega vrtnarjenja je, da gnojimo tla in ne 

rastlin. Zdrava humozna prst čez leto skupaj z mikroorganizmi 

nahrani naše rastline. Organska gnojila niso samo preperel in 

dobro obdelan kompost, so lahko tudi rastline, ki jih 
namenoma posejemo (razna žita, detelje, facelija, grah, itd.) in 

potem zadelamo v zemljo. Enako lahko tla bogatimo z 
zastirko, ki jo polagamo po gredah in jo kasneje zadelamo. 
Zelo uporabno in učinkovito je bogatenje tal z lesnim pepelom. 
Gnojenje s hlevskim gnojem: 
Za ta način se priporoča jesensko gnojenje z dobro uležanim 

gnojem, ki ga plitvo pokrijemo z zemljo. Dobro uležan gnoj je 

tisti gnoj, ki ni več topel. Vendar tak gnoj ni isto kot kompost. 
Da bo gnoj res deloval in učinkovito hranil rastline, ga ne 

zadelamo pregloboko. Pri gnojenju z gnojem ne smemo 
pretiravati, uporabimo od 2,5 do 3 l na kvadratni meter. Vsako 
leto pognojimo le 1/3 vrta in na ta del posadimo najbolj 
požrešne rastline, kot so: krompir, pesa, plodovke in kapusnice. 

Tako nadaljujemo naslednje leto in s tem tudi kolobarimo. 
Gnojenje s kompostom: 
Ta način je zagotovo najboljši. Na 1 kvadratni meter posujemo 

7–10 l dobro udelanega komposta, ga plitvo pregrabimo in 
pošpricamo s čajem iz preslice. 

Priprava dobrega komposta: organske odpadke zlagamo na 
kompost skupaj s preperelim hlevskim gnojem. Organska masa 
ne sme gniti, ampak mora razpadati, zato ne nalagamo 
previsoko. V poletnih mesecih poskrbimo za senčenje in če je 

vroče, je potrebno zalivati ter včasih malo prerahljati. Najboljši 
kompost dobimo po biodinamični metodi s preparati po Mariji 

Thun. Ko je materiala na kupu dovolj, mu za harmoniziranje 
razkroja dodamo biološko dinamične preparate iz rmana, 

kamilic, kopriv, hrastovega lubja, regrata in baldrijana. Če 

delamo kompost na nekem mestu prvič, bo njegova razgradnja 
trajala dlje. Zato imejte vedno isti prostor, ker se s tem proces 
razgradnje pospeši. 
Priprava tal v rastlinjakih: 
V primeru, da pridelujemo zelenjavo v tunelu, pokritem s 
folijo, bi bilo dobro včasih tunel prestaviti. Vendar včasih to ni 

mogoče. Fanči Perdih, strokovnjakinja za biološko-dinamično 

pridelovanje zelenjave, svetuje, da iz rastlinjaka odstranite 10 
cm zemlje, površino pošpricate s čajem iz preslice, nato pa 

damo novo zemljo, ki smo ji dodali dober kompost in dobro 
pest bazaltnega peska ter nekaj bio oglja. Rastlinjak je 
potrebno vsak dan zračiti. 
(Vir: Povzeto iz predavanja društva Ajda Posavje, Miša 

Pušenjak in Fanči Perdih.) 
Cveta Jazbec

 

Kalčki 
 

Kalčke pripravljamo iz semen, ki jih pripravimo sami ali jih 
kupimo v specializiranih trgovinah. Nikoli ne uporabljamo 
semena, ki je namenjeno za sajenje. Kalčki so male rastlinice, 

ki imajo razvito koreninico in poganjek s kličnimi listi. Za 

kalitev seme potrebuje vodo in toploto, svetlobo rabimo, če 

želimo, da so listki zeleni. Kalčki so izredno kvalitetno hranilo 

v poznih zimskih dneh, ko zmanjkuje domače zelenjave. Za 

kalitev seme namočite čez noč v kozarec, ga naslednji dan 

sperite in razgrnite po kalilniku ali plitvi posodi ter postavite na 
topel prostor. Vsak dan semena navlažite. Kalčki so 

pripravljeni nekje v treh dneh. Ko so dovolj veliki, jih shranite 
na hladnem prostoru, kjer se dlje obdržijo. Navadno jih 

postrežemo s skutnim namazom, potrosimo po solati ... 
Kalilnik stane nekaj evrov in se dobi v specializiranih 
trgovinah. 
Recept 
Skuhaj v slanem kropu široke testenine, na maslu popraži strt 

česen, nasekljane orehe, dodaj odcejene testenine, pomešaj, 

nadevaj na krožnik, naribaj parmezan in povrhu bogato posuj s 
kalčki.  

 

Batata – sladki krompir 
 

 
 

V trgovinah zasledimo posebne gomolje, ki so po obliki 
podobni krompirju, vendar to ni krompir. Ta gomolj, ki je 
navadno rahlo rdeče barve, sodi v skupino slakovk. Krhko 
meso se pri kuhanju spremeni v kašo in je hitro mehko. Zelo 

okusen je tudi pečen kot čips. Ker je toploljubna rastlina, jo 
lahko na prosto sadimo šele po 15. maju. Že marca lahko damo 

gomolj nakaliti na vlažno šotno podlago in ko so klični listi 

veliki 5 cm, jih odtrgamo in pikiramo v lončke. Tako 

pripravljene potaknjence posadimo na prosto, ko je zemlja že 

nekoliko ogreta. Batata je primerna kultura za gojenje na 
visokih gredah. Sadimo na medvrstno razdaljo 70 cm in 
medsebojno 50 cm. Po treh mesecih je zrela za pobiranje. 
Poskusne nasade imajo v kmetijski šoli Strahinj pri Kranju, 

kjer se spomladi lahko nabavijo tudi sadike. 
Batata je zelo blagega okusa, primerna in lahka hrana za 
diabetike in je enostavna za pripravo. 
Recept: Batata z rukolo in žajbljem 
Batato olupite in narežite na kose ter jo dajte kuhat. Kuhajte jo 

približno 15 minut. V tem času segrejte olivno olje in na njem 

hrustljavo zapecite žajbljeve listke. Odcedite jih na papirnatem 

prtičku. Olje dodajte kuhani in odcejeni batati, pretlačite, 

začinite s soljo in poprom, primešajte pest rukole in nadevajte 

na krožnik, po vrhu posujte z žajbljevimi listki. Postrežete kot 

samostojno jed ali kot prilogo k piščancu ali drugemu mesu. 
 

Cveta Jazbec 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 
Občni zbor Društva rejcev in 

ljubiteljev konj Šentjanž 
Sobota, 21. februar 2015, ob 19. uri  

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž             

Info: Krmelj Boštjan (041 709 287) 
Občni zbor Turističnega društva 

Šentjanž 
Petek, 27. februar 2015, ob 18. uri v 

Gostilni Repovž 
Turistično društvo Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

Odprtje likovne razstave Marije Oven 
»Spomini skozi čas« 

Četrtek, 19. marec 2015, ob 19. uri 

na Gradu Sevnica (Razstava bo na 
ogled do 12. aprila 2015.) 

Likovna sekcija ART lipa iz KUD Budna vas                                                       
Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 

Delavnica izdelovanja butar za cvetno 
nedeljo 

Sobota, 28. marec 2015, ob 14. uri 
na Brunku pri družini Skoporc- 

Zavrl 

Likovna sekcija ART lipa iz KUD Budna vas                                                       
Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 
Izdelava in postavitev Velikonočne 

butare 
Sobota, 28. marec 2015, ob 13.30 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž             

Info: Krmelj Boštjan (041 709 287) 

Otvoritev fotografske razstave 
Marjetke Erman »Ujeti trenutki« 

Torek, 14. april 2015, v Caffe 
galeriji Radeče (Razstava bo na 

ogled do 20. junija 2015.) 

Likovna sekcija ART lipa iz KUD Budna vas                                                       
Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 
Čistilna akcija 2015 Začetek aprila po veliki noči Društva KS Šentjanž 

20. Florjanovo žegnanje 
Nedelja, 3. maj, ob 10. uri pri 

cerkvi v Budni vasi 

PGD Šentjanž 
Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

 

Kulturna prireditev v organizaciji 
KUD Budna vas 

Maj 2015 v Kulturni dvorani v 
Šentjanžu 

Likovna sekcija ART lipa iz KUD Budna vas                                                       
Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 
 
 
 

Obvestilo za pogrebne storitve 
 

 
Krajevna skupnost Šentjanž obvešča vse lastnike 

grobov v Šentjanžu, na Velikem Cirniku ter Kalu, 

da lahko vsak posameznik izbere svojega 
izvajalca pogrebnih storitev. Naprošamo vas le, 

da sami počistite prostore mrliške vežice po 

končanem pogrebu. Za vse dodatne informacije 

se lahko obrnete na KS Šentjanž, tel. št. 041 709 

287 (Boštjan Krmelj). 
 
 
 
 

 
Takole vidi Šentjanž pozimi gospod Franc. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geocities.ws/francsesko/sentjanz.htm&ei=vGffVPeIDMfMO9KtgMAG&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFzOr8E6Hur_nHcsNkFxry0SuwEiQ&ust=1424013627097696
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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. rahel vetrič, 5. orodje za košenje trave, 9. ime ruskega 
klovna in artista Popova, 10. brencelj, 11. uredništvo časopisa 

Šentjanški glas, 13. dalmatinsko žensko ime, 14. višinska 

prepreka pri parkurju,  15. sin brata ali sestre, 17. primorsko 
drevo, ki obrodi olive, 19. reka v Švici, pritok Rena, 22. 
preslikavanje dokumentov, 24. mesto v Siriji, tudi Halep, 25. 
ploščata električna morska riba, 26. krajša oblika imena 

Radojka, 27. pladenj, taca. 
 
NAVPIČNO 
1. pritok Save pri Medvodah, 2. ime oslepelega slovenskega 
manekena in športnika Kobilice, 3. junak mladinskih del Nika 
Grafenauerja, 4. nekdanji turški velikaš, 5. geometrijsko telo 
omejeno s šestimi kvadrati, 6. ženska, ki je dobila obisk, 7. črni 
ostanki izgorevanja, 8. šesti mesec židovskega koledarja, 12. 
bajtar, kajžar, 16. moštvo, tim, 17. metulj z očesi na krilih, 18. 
ime srbske pevke Novaković, 20. grški poveljnik in junak pred 

Trojo, 21. veliko sito, 23. nemški meščanski filozof, Georg.    
                 

Sestavil: Jože Puc 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. aprila 2015 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 ČRNA MLAKA. 
Srečna izžrebanka je Sabina Gorenjec s Kala 16. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja Turistično društvo Šentjanž,  prevzame 
v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.  
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  
Vodoravno: SAPA, GOLO, OMOT, ADIS, DOLENJSKA, ARI, ASTAT, VARTA, OSINE, VAS, ZANIKANJE, OSIM, RIDA, 
NULA, SKAT. 
 

Ostro oko 
 

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 
Na sliki je bilo vodno korito v vasi Češnjice. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Melito Ponikvar iz Ljubljane. Nagrajenka 
lahko nagrado, ki jo podarja TD Šentjanž, prevzame v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 
Tokrat vas sprašujemo, katera vas iz ptičje perspektive je na sliki. Namig, ni daleč od Šentjanža. 
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. aprila 2015 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



 

 

     
 

 



 
 
 

 
 


