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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 

 
 

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

8297 Šentjanž 
 

Frizerski salon v Šentjanžu 

070 811 595  Saša 
 
 

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            XVII/36       
 
 

Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši in toplejši. Sonce izgublja 

sramežljivost in nas boža s toplejšimi rokami. Je tudi vam kaj topleje v teh 

dneh? Vam postaja vsakdan kaj prijaznejši?  
Premalo se zavedamo, kakšna sreča nam je dana, da živimo v okolju, kjer 

živimo. Vsakdan, poln krutih zgodb iz sveta, s katerimi nas obmetavajo mediji, 

ni nič kaj prijazen. Opazovalci, kot smo, se lahko ogradimo od takšnih in 

drugačnih novic ali pa jih sprejmemo medse in si ne pustimo dihati. Izbira je 
naša … A vedno znova imamo možnost pobegniti stran, ugasniti televizor ali 

radio, zapreti časopis, se pokriti čez glavo in prisluhniti tišini, samemu sebi. Ali 

se zavedamo, kako smo srečni? Še vedno obstajajo kraji na tem planetu, kjer 
tišine ni, obstajajo ljudje, ki nimajo kje zaspati, ki nimajo kje ostati, ki se nimajo 

kje pogreti, ki nimajo kaj dati v usta. In ta kruta podoba današnjih dni na žalost 

ne žari samo iz TV-ekrana in ne kriči samo iz radijskega sprejemnika, časopisa, 

ampak je prispela že čisto blizu, nam zlezla pod kožo in se naselila v naših srcih. 
Ta kruta usoda počasi postaja del nas, del našega okolja, del našega vsakdana, 

del naših življenj. Če želimo ali ne – tukaj je. Prišla je od daleč, bila je 

neskončno daleč, bila …  
A ker živimo v okolju, v katerem živimo, lahko zaenkrat mirno in brez strahu 

preberemo svoj časopis, se napolnimo s sončno, toplo energijo in obiskujemo 

dogodke naših društev, ki nam odprejo srca. Vse to brez strahu, da nas bo zadela 
bomba, bomba vsakdana, bomba slabih novic. Ali pač … Se zavedamo, kako 

zelo smo lahko srečni? Živimo ta dan, ta trenutek! 
 

Petra in Vesna 

 
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: 

Milan Sotlar 

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. 
 

 

 

 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani! 

Kot že tolikokrat bo tudi letos potekalo pomladansko čiščenje tudi v naši krajevni skupnosti. Pozivamo Vas, da se nam pridružite 

v času od 28. marca do 3. aprila 2016. 
Akcija bo potekala po starem, že utečenem konceptu. Tako se bodo delujoča društva v naši krajevni skupnosti organizirala po 

posameznih relacijah in čistila obcestne brežine. Vsi, ki niste člani društev, se lahko pridružite posameznim društvom ali pa  se 

organizirate doma, v vaši vasi in olepšate vas, »počistite pred svojim pragom«. 

Posamezno društvo oz. skupina poskrbi za odvoz zbranih odpadkov na zbirno mesto (pri ustaljenih kontejnerjih za odlaganje 

odpadkov). Večji kontejner za večje odpadke bo postavljen tudi v Šentjanžu. Odpadki bodo odpeljani predvidoma v 

ponedeljek, 4. aprila 2016. Predstavnik vsakega društva oz. skupine sporoči Mileni Šeško Bregar najkasneje do nedelje, 3. 
aprila 2016,  količino odpadkov, ki jih je društvo pobralo, (primer: 10 x 150- litrskih vreč odpadkov) in število udeležencev 

akcije s strani posameznega društva oz. skupine. 

 

Vse informacije, ki vam na tem mestu niso na voljo, lahko dobite pri gospe Mileni Šeško Bregar na tel. št. 040 502 101. 

Skupaj poskrbimo, da bo naša dežela čista in vsem nam v ponos! 

V želji in upanju, da se nam letos spet pridružite, Vas najlepše pozdravljamo! 
Turistično društvo Šentjanž 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XVII/36        
 

CENJENE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

 

Ko me iz uredništva časopisa Šentjanški glas prosijo za uvodni 

nagovor, pomislim: »Spet? Saj ni dolgo, ko sem si razbijal 

glavo in razmišljal, kako najti prave besede ter jih povezati v 

smiselno celoto za pozdrav preko časopisa.« A tedni bežijo z 

vratolomno hitrostjo in kar naenkrat je trimesečje, ko spet 

dobimo krajevni časopis v roke, mimo. Uredništvo se resnično 

trudi zbrati dovolj prispevkov ter nekaj razvedrila, jih speti in 

razposlati med krajane. Očitno se v Šentjanžu le dogaja precej 

zanimivih, zabavnih, celo poučnih stvari, ki jih je vredno 
zapisati in jih deliti med ljudmi. Vse pohvale z moje strani.  

Tokrat se lahko v Šentjanžu pohvalimo z novo in lično ograjo, 

postavljeno vzdolž ceste ob avtobusni postaji, ki je iz 

varnostnega vidika zelo pomembna. Mrliška vežica je znotraj 

dobila svežo podobo, zdaj pa jo čaka še prenova zunanjih sten. 

Ekološki otok v Šentjanžu se prestavlja na avtobusno postajo 

zaradi lažjega dostopa in odlaganja smeti. V načrtu imamo tudi 

obnovo ceste na Gradcu v dolžini 600 m ter saniranje plazu v 

Spodnjem Svinjskem. Občino Sevnica pa spodbujamo za 

ureditev ceste proti Kalu, ki jo že lep čas ogroža zemeljski 

plaz. Upamo na zadovoljive zaključke. Zelo me veseli 

napredovanje šolske telovadnice, ki bo kraju in krajanom 
zagotovo prinesla kar največ užitkov, tako športnih kot 

kulturnih. Najnovejša novost pa bo vsekakor obnova ceste 

Šentjanž–Glino, ki se bo začela v bližnji prihodnosti. 

Vsem našim krajanom želim svežo in toplo pomlad, polno 

novega zagona in prazno hudih skrbi. Drage krajanke, vse 

najlepše ob vaših dveh prihajajočih praznikih. Pustite se 

razvajati, naj vas nosijo po rokah vsaj ta kratek čas. Ve pa 

vrnite vse lepe stvari moški populaciji ob njihovem prazniku. 

Tudi vam, spoštovani krajani, vse lepo v tem času. 
 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 
 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

  
 

V vaše domove je vnovič prispel obisk, ki je prinesel dober 

glas o delu in življenju v vaših krajih. Tudi tokrat sem se z 

veseljem odzval povabilu uredniškega odbora, da strnem nekaj 

misli in povzamem aktualno delo lokalne skupnosti, ki se v 

takšni ali drugačni obliki vsakodnevno dotika slehernega 

občana.  
Izvajanje vseh zakonsko obveznih nalog s področij otroškega 

varstva in šolstva, socialnega varstva in skrbi za šibkejše, 

vzdrževanja javne infrastrukture, skrb za javne površine, 

gospodarjenje z občinskim premoženjem in izvajanje drugih 

javnih služb je temelj delovanja občine in osnova sprejetega 

proračuna. Razvojni utrip pa v okolje in med ljudi prinašajo 

investicije, ki zagotavljajo višjo kakovost bivanja in dela ter 

širijo možnosti družbenega udejstvovanja na najrazličnejših 

področjih. 

V zadovoljstvo vseh je, da je tudi v vaših krajih vsako leto 

videti kaj novega. Prenovljeni šoli se bo z letošnjim letom 
pridružila nova telovadnica, katere gradnja intenzivno teče. 

Zaokroženo urejena celota ne bo doprinos in izboljšava zgolj 

za vzgojno-izobraževalni proces šole in vrtca, temveč bo 

pridobitev celotnega kraja, krajanov, društev.  
Slednja so v krajevni skupnosti Šentjanž močan povezovalni 

element na številnih področjih, od kulturnega in umetniškega 

ustvarjanja, ljudske in umetne glasbe, čebelarstva, 

vinogradništva, turizma, športa in rekreacije, gasilstva. Da 

društva lahko udejanjajo svoja poslanstva, pripomore delež 

vsakoletnih občinskih proračunskih sredstev na podlagi javnih 

razpisov, glavnina pa sloni na prostovoljstvu, organiziranosti in 

močni povezovalni volji posameznikov. Hvala vsem in 

slehernemu, ki prispeva del sebe in svojega časa v skupno 

dobro – za dragocen prispevek k odgovornemu soustvarjanju 

prijetnega bivanjskega okolja. V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo bo Občina redno skrbela tudi za druga področja, po 

katerih se meri in oblikuje kakovost bivanja. Potreb s področja 

infrastrukture in komunalnega urejanja je vsako leto precej, 

zato se je način sistematičnega sledenja potrebam doslej 

izkazal kot učinkovit. Delež proračunskih sredstev bo letos 

namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju cest, med 

načrtovanimi projekti je sanacija mostu čez Hinjo na relaciji 

Šentjanž–Veliki Cirnik. Nadaljujejo se priključevanja na 

optično omrežje, spremljali bomo potrebe po priključevanju na 

v zadnjih letih bistveno izboljšano vodovodno omrežje.  

Predstavniki občine, občinskega sveta in krajevne skupnosti 

bomo, verjamem, tudi v bodoče delovali v smeri oblikovanja in 
realizacije pravih ciljev.  

Prav to tudi na vsakodnevnih osebnih in poslovnih poteh želim 

slehernemu od vas.  
 

S spoštovanjem,  
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

 

Šentjanški glas * Šentjanški glas 
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KULTURNI PRAZNIK V ŠENTJANŽU 
 

Letošnji kulturni praznik smo v Šentjanžu počastili z ubranim 

prepevanjem vokalnih skupin iz našega kraja in okolice. 

Nastopili so: MPZ OŠ Šentjanž, vokalna skupina Cantamus, 

Septet Fortuna, Šentjanški jurjevalci in vokalna skupina 

Vilinke. 

Slavnostni govornik je bil dr. Miha Japelj, dolgoletni 

predsednik Odbora Krkinih nagrad, ki je del svojega življenja 

preživel v Šentjanžu. Z navzočimi je delil spomine na čas po 2. 

svetovni vojni. Kot nekdanji krajan Šentjanža pa si je pridobil 

čast, da se vpiše v projekt Rastoča knjiga, ki smo ga začeli lani.  

Marija Brce, ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž, je 

podrobneje predstavila projekt Rastoča knjiga in dogodke, ki 

so se odvijali v sklopu tega. 

Za prijeten zaključek so poskrbele žene iz aktiva kmečkih žena 

s sladkimi dobrotami. 
 

Nada Lindič 

 

V tokratni št. Šentjanškega glasa objavljamo govor prof. dr. Mihe Japlja, slavnostnega govornika na proslavi ob kulturnem 

prazniku, ki je del svoje mladosti preživel v Šentjanžu in tukaj tudi obiskoval osnovno šolo. 
 
 

Govor Mihe Japlja na šentjanškem kulturnem prazniku 
 

Drage Šentjanke in dragi Šentjanci! 
 

UVOD 
 

Spoštovani vsi! Dovolite mi, da se najprej zahvalim spoštovani 

gospe profesorici Mariji Brce, ravnateljici OŠ Milana Majcna 

Šentjanž, ki mi je izkazala posebno čast in me povabila v Vaš 

in tudi malo moj Šentjanž ob slovenskem kulturnem prazniku 

in spominu na našega največjega pesnika Franceta Prešerna. 

Ker boste v Šentjanžu svoj kulturni praznik obogatili še z 

novim listom v Rastoči knjigi, sem povabilo sprejel še z večjim 

osebnim veseljem, saj že skoraj petnajst let sodelujem in 

»navijam« za ta plemeniti, vseslovenski in mednarodni projekt 

Rastoča knjiga. 

Danes bi Vam rad povedal nekaj svojih doživetij v prvih dveh 

letih po drugi svetovni vojni, ki jih je v Šentjanžu preživela in 

doživela naša takrat petčlanska učiteljska družina. Rad bi Vam 

tudi po svoje predstavil širši pomen Rastoče knjige za našo 

slovensko kulturo. Ob koncu pa bi se spomnil na našega 

velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 
 

SLOVENSKA UČITELJA PAVEL IN DARINKA JAPELJ 
 

Moja pokojna starša sta bila res tista prava in značilna 

slovenska učitelja. V tistih, že kar davnih časih, so imeli naši 

učitelji poseben pomen in velik ugled pri prvinskem in 

osnovnem izobraževanju slovenskih, takrat še pretežno 

kmečkih ljudi. Takrat je bil v vsaki slovenski vasi prav poseben 

pojem njihov župnik in seveda njihov šolski upravitelj. Moj 

očka Pavel in mama Darinka sta se poročila v letu 1932. Takrat 

sta službovala v Hinjah v Suhi krajini. Tam se je rodila moja 

starejša sestra Marjana in nato še Mihec (jaz). Še pred drugo 
svetovno vojno smo odšli v šolo v Smedniku, kjer se je rodil 

moj dragi, danes že pokojni, brat Boštjan. Iz Smednika smo 

odšli na Primskovo pri Kranju. Tam se je rodila in kmalu tudi 

umrla moja čudovita sestrica Špelca. Naša družina je zbežala 

pred vojno vihro in pred Nemci na Vrhniko. Tam smo doživeli 

in preživeli kruto drugo svetovno vojno. Od tam pa smo se 

selili še naprej proti nam najlepši Dolenjski, in sicer od 

Šentjanža, preko Dobrniča do Dolenje Nemške vasi v Trebnje. 

V Šentjanž, v ta »pušel'c Slovenije« (po J. E. Kreku), smo se 

selili novembra leta 1945. Na star »predpotopni kamion« smo 

naložili naše »modroce«, knjige, nekaj omaric in drugo imetje 
in se odpeljali iz Vrhnike, preko Stražišča pri Kranju (tam smo 

tudi zasilno stanovali pri našem stricu Janku) v Šentjanž. 

Našega potovanja v razpadajočem kamionu se še danes živo 

spominjam. Ko smo rinili z največjim možnim »gasom« in v 

prvi »brzini« po dolgem in strmem klancu v Gabrijelah, je v 

kamionu nekaj počilo in kamion je v strmem klancu obstal. 

Moja mama, ki je bila vedno zelo iznajdljiva, je takoj našla 

prijaznega kmeta, ki nas je s svojim konjem na kmečkem vozu 

»pricijazil« v Šentjanž. Tam so dodelili naši družini za 

stanovanje razpadajočo leseno barako, ki je stala tik ob Štirnovi 

hiši in pred Majcnovo hišo. Moja mama in tudi vsi mi smo 
najprej pričeli čistiti prostor v tej razpadajoči in smrdljivi 

baraki, ki je bila postavljena tik ob hlevskem gnojišču. Naš 

očka je od nekod privlekel star velik lonec in nekaj starih desk. 

Ker je bil tudi spreten mizar, nam je s »teh in drugih 

rekvizitov« sestavil »udobno stranišče« in popravil druge 

stvari. Moja mama se je vse svoje življenje spominjala, kako ji 

je bilo takrat v srcu in duši težko, ko je ribala v baraki tla, 

prepojena s človeško krvjo pred kratkim pomorjenih nesrečnih 

ljudi. 

Moj pokojni očka je takoj, ko smo se nastanili, pričel 

pripravljati v Šentjanžu osnovne pogoje za zasilno delovanje 

šole. Priznati moram, da je bil silno iznajdljiv, tako kot moja 
mama. Skupaj z mizarjem gospodom Kosom sta le »spravila v 

kup« v posvetnem domu nekaj šolskih klopi, mizo in šolsko 

tablo, ki je ponosno stala na razpadajočem »igralskem odru«. 

Prav tam na »vzvišenem mestu« smo morali vsi učenci 

takratnega četrtega razreda odgovarjati na vsa težka vprašanja 

našega strogega učitelja Pavla. Med temi učenci sem imel vsa 

ta dolga leta tesne vezi z mojim stalnim in dolgoletnim 

sošolcem, že pokojnim Francijem Štirnom, z najuglednejšim 

veterinarjem v vseh teh krajih. Vso njegovo družino še danes 

posebej spoštujem. Rad se spominjam tudi Jožeta Kosa, pa 

Gajskega Tončka in Ivana Goleta.  
V Repovževi gostilni pa sta pripravila šolsko tablo kar na 

vratih same gostilne. Tam sta tudi postavila nekaj šolskih klopi. 

V gostilni je poučevala prvi razred malih osnovnošolčkov moja 

mama Darinka. Svoje prvo šolanje sta takrat pričenjala med 

drugimi tudi Repovžev Janez in moj brat Boštjan. 

Šolski pouk se je pričel 11. januarja 1946 in končal v svojem 

prvem letu 5. julija. Že v naslednjem letu je tam na svet 

privekal, že v zidani hiši, moj brat Janez. 

Takrat, v tistih krutih časih, seveda ni bilo zvezkov, knjig, 

svinčnikov ali morda celo barvic. Pa sta se moja starša kljub 

vsemu pomanjkanju le znašla in skupaj s svojimi šolarji 
ustvarjalno razvijala »provizorične pedagoške metode« za 

uspešno učenje. 
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Moj očka Pavel je v šentjanško šolsko kroniko takrat zapisal: 

»Šentjanž, biser Dolenjske, je lep kraj, obdan z nizkimi 

dolenjskimi griči, posajenimi z vinsko trto. Ime gorica 

predstavlja za Dolenjca njegovo največje trpljenje in njegovo 

največje veselje. Vse svoje moči izrabi v vinogradu, ko koplje 

trdo zemljo in jo gnoji s svojim znojem, ko reže, jo škropi in 
nese težke brente v zidanico pod prešo. Njegova najljubša pot 

je v zidanico, saj ob pisani majolki pozabi na vse trpljenje, ki 

ga je moral prestati za rujno kapljico.« 

Moja starša sta prišla s svojimi tremi otroki v Šentjanž v 

razdejano in opustošeno vas, med preplašene, »izmozgane« in 

utrujene ljudi, ki so se vračali v svoje razrušene in opustošene 

domove iz daljne Nemčije, kamor so jih Nemci prisilno izgnali. 

Ko so se spet vrnili domov, na svojo zemljo, so se jim oči 

zasvetile v nekakšnem svetem sijaju, polnem novih pričakovanj 

in življenjskih izzivov. Tem ubogim ljudem in predvsem 

njihovim nebogljenim otrokom (kar 256 učenkam in učencem) 

sta moja starša že v začetku leta 1946 omogočila za tiste čase 
dostojen šolski pouk. 

Za vedno pa se mi je vtisnila v globok spomin uprizoritev 

nasilnega izseljevanja naših Šentjancev in Šentjančank s strani 

grobih nemških okupatorjev. Enkrat morda v velikonočnem 

času leta 1946 so v Šentjanžu domačini priredili takšno 

predstavo na prostem, kjer so uprizorili dogodke, ki so se 

resnično zgodili takoj po začetku druge svetovne vojne. Takrat 

so Nemci vdrli v Šentjanž in okolico in na hitro ter nasilno s 

puškami in bajoneti natovarjali ljudi na tovornjake in jih z 
odprtimi tovornjaki in naprej z vlaki vozili v neznano, v tujino, 

daleč proč od njihovega Šentjanža. Na prireditvi oziroma 

predstavi so domačini ponovno »simulirali« tiste dogodke; 

vsem ljudem je bila tista groza, tisti obup, tista duševna stiska, 

tisto domotožje še tako globoko zakoreninjena, da so takrat ob 

tej simulaciji dogodkov, ko so jih »našemljeni« Nemci s 

puškami in bajoneti spet vlekli iz domov in natovarjali na 

vozila, resnično jokali, vpili in tulili, tako kot takrat, ko je bilo 

vse to res. Tudi nas so hoteli Nemci odpeljati takrat, ko smo 

bili še na Primorskem, vendar smo jim srečno ušli na Vrhniko. 

Takratne dogodke in tisto vojno smo si vsi še kako globoko 

vtisnili v spomin. Zato smo Japljevi zlahka in v popolnosti 
doumeli in razumeli to predstavo, katere takratna pristnost in 

originalnost ne bo nikoli ponovljena. 

 

 

NOVI ŠENTJANŠKI LIST V RASTOČI KNJIGI 
 

Zagnani šentjanški člani in podporniki Društva Rastoča knjiga 

to leto obračajo že drugi list svoje Rastoče knjige. Zato Vam 

iskreno čestitam! 
Že kar petnajst let z velikim zanimanjem in upanjem 

spremljam pestre in ustvarjalne akcije ter programe, ki jih snuje 

in uresničuje v številnih krajih Slovenije Društvo Rastoča 

knjiga, ob veliki pomoči in podpori slovenskih znanstvenih, 

kulturnih, gospodarskih in družbeno političnih institucij, kot sta 

SAZU in Državni svet, in ob zavzeti moralni podpori priznanih 

in spoštovanih slovenskih ustvarjalnih ljudi iz področja 

znanosti in kulture. Društvo na svojstven način spodbuja 

kulturno rast v naših posameznih krajih; kjer spodbuja in 

neguje pri naših ljudeh ljubezen do lepih domačih in tujih 

knjig, do spoštovanja našega čudovitega slovenskega jezika 

(»slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja…«, I. 
Cankar, Kurent), do resnične etike in kulture. Vsi Slovenci 

smo lahko ponosni na našo pestro in imenitno kulturno 

preteklost, do naših slavnih pesnikov, pisateljev in vseh 

imenitnih žena in mož iz naše pretekle in sedanje ustvarjalne 

široke kulturne dejavnosti. Le resnična, tista prava kultura, 

tista, ki nenehno raste in se razrašča, bo lahko rešila našo ljubo 

Slovenijo. 

V več kot 30 krajih naše Slovenije je društvo organiziralo že 

kar veliko število različnih kulturnih prireditev, na katerih so 

predstavljali pomembne knjižne stvaritve ustvarjalnih krajank 

in krajanov. Bile so povsod na Slovenskem: v Ljubljani, v 
Mariboru, v Novem mestu, v Trebnjem, v Stični, v Šentrupertu, 

v Šentjanžu, v Brusnicah in še marsikje. Mene pa posebej 

veseli, da jih je bilo največ prav pri nas, na Dolenjskem. Naši 

dolenjska in belokranjska dežela ima častitljivo preteklost, ki 

nam je dala slavne ljudi, ki so se šolali na novomeški gimnaziji 

(druga v Sloveniji, 8. avgust, 1743; Marija Terezija), menda 

kar cvet slovenske inteligence, kulture, razumništva in 

ustvarjalnosti. Kdo ne pozna našega Plemlja, Župančiča, 

Ketteja, Lamuta, Jakca, Kozine, Barage, Glavarja, Tomca, 

Štuklja, Mlakarja, Klemenčiča, Golije, Bukovčeve, 

Andrijaniča? Vsi naši slavni »Dolenjci« so vtisnili globok in 

neizbežen pečat v naši in slovenski kulturi, znanosti, zgodovini 

in gospodarstvu. Rad se spominjam značilnega govora našega 
dragega akademika prof. dr. Franceta Bernika v devetdesetih 

letih ob prvi Prešernovi proslavi v naši novi samostojni 

Sloveniji v Novem mestu. Ko je govoril o naši pokrajini in o 

naših slavnih ljudeh, nam je med drugim tudi lepo povedal, da 

iz teh naših krajev vedno veje topel veter proti centru naše 

države. 

Posebej bi rad omenil še svoje osebno veselje in nagnjenje do 

knjige in naše slovenske kulture. Rad in velikokrat sem 

deklamiral, recitiral in igral v mladinskih igrah in na 

najrazličnejših proslavah. Seveda vedno pod skrbnim 

vodstvom in strogim mentorstvom mojega očka. Že kot rosno 

mlad dijak klasične gimnazije sem imel v letu 1947 priložnost, 
da me je moj stric popeljal v ljubljansko Dramo, kjer sem na 

odru poslušal in gledal nastop našega pisatelja F. S. Finžgarja, 

častitljivega aristokratskega gospoda, ki nam je počasi bral 

izbrane odstavke njegovega, takrat tako čisto našega 

slovenskega romana Pod svobodnim soncem. Ta knjiga me je 

vsega prevzela in mi vzbujala ogromno otroške domišljije in 

romantičnih čustev. Že v naslednjem letu (11. junija 1948) pa 

me je kot izbranega stiškega dijaka doletela posebna čast, da 

sem deklamiral v ljubljanski Drami samemu Otonu Župančiču, 

ob praznovanju njegove sedemdesetletnice, njegovo pesmico 

Breza in hrast (Breza, breza tenkolaska, kdo lase ti razčesava 
… Hrast, hrast kodrogrivec, kdo lase ti goste mrši…). Še vedno 

se rad spominjam, kako me je naš slavni pesnik po mojem 

nastopu stisnil k sebi in me »počohal« po glavi. V zadnjem 

letniku moje novomeške gimnazije pa je bil naš profesor 

slovenščine danes že pokojni doktor Ivan Toporišič. Vsem nam 

dijakom je vsejal povsem nove, drugačne in svojstvene poglede 

na našo slovensko literaturo, da naše slovnice sploh ne 

omenjam. V svojem že kar dolgem življenju sem imel posebno 

čast in prilike, da sem podrobneje spoznaval in včasih tudi 

prijateljeval z nekaterimi pomembnimi kulturnimi umetniki. 
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Moja številna srečanja in kar dolgi pogovori s Pinom in Pijo 

Mlakar na njuni domačiji ob naši Krki so mi vsajali posebno 

moč  in nov kulturni etos, popolne etike in estetike, ki sega do 

vseh ljudi, ki v srcu dobro mislijo. 

V letu 1999 pa sem se večkrat srečeval, dopisoval in dolgo 

pogovarjal v lepih dolenjskih večerih, morda v zidanici, z 

našim dolenjskim pesnikom Tonetom Pavčkom. Enkrat sem 

mu poslal Šentjanški glas iz leta 1999, v katerem so v 

Šentjanžu objavili pismo moje mame Darinke Japelj, kjer je 

opisala svoja doživetja pri učiteljevanju v Šentjanžu. Časopis je 

tudi objavil dve njeni pesmici Samoglasniki in Porušena šola. 
Pesmici govorita o težkih vojnih časih, ki so jih ljudje 

doživljali v Šentjanžu. Moja mama je bila vedno zelo uspešna, 

širše uveljavljena učiteljica otrok predvsem prvih razredov 

osnovne šole. Navedel bom morda le nekaj kitic iz takrat 

objavljenih njenih Samoglasnikov: A, a, a – mame ni doma, ata 

so mi odpeljali, mi sirotke smo ostali, a, a, a staršev ni doma. 

O, o, o – kako je »blo« hudo, nam domove so požgali, vse ljudi 

so odpeljali, o, o, o kako je »blo« hudo. In še na koncu: A, e, i, 
o, u, zdaj smo spet tu. I, u, e, o, a – za zmeraj smo doma. 

V pisnem odgovoru mi je Tone Pavček (18. maja, 1999) 

napisal tudi naslednje: 

»Z zanimanjem, radovednostjo in z milim veseljem sem bral 

pismo in pesmi Vaše mame. Neka posebna toplina in doživeta 

bridkost vejeta iz pesmi, še zlasti iz samoglasnikov, njeno 

pismo pa je zgled in dokument o velikih, visokih in vrednih 

ljudeh našega časa, tistega od včeraj, iz katerega rastemo tudi 

mi in naši zanamci. Preproste veličine teh ljudi, ki so storili 

mnogo več, kot jim priznavamo, ne izbriše čas in je ne bi smeli 

pozabiti. Naše življenje je mogoče, ker je njihovo nadaljevanje. 

Ko se Vas, spoštovani gospod Miha, spominjam in obnavljam 
besede najinega prvega srečanja, si mislim, kot Vi že dolgo 

veste in nosite v sebi: Kakšno lepo mamo imate! - imate še 

vedno in za zmeraj. S takšno dediščino je lažje in lepše živeti, 

Ob tem, hvala Vam za delitev svojega bogastva z mano! Tone 

Pavček« 

Rastoča knjiga se razrašča v »našo lepo slovensko lipo« s 

sončnimi rumenimi cvetovi »deklic z rastočo knjigo« iz 

Ljubljane in drugih slovenskih krajev, tudi iz Vašega in mojega 

Šentjanža in z rastočimi knjigami sveta. 

To mlado slovensko lipo zalivajo številni entuziasti, »dekleta 

in fantje«, med katerimi so prav gotovo gospodje Gabrijelčič, 
Žekš, Bajd, Bernik, Zupan in Brvar in gospe Brce, Volasko in 

Miklič. Vsi našteti in vsi drugi opravljajo plemenito delo, ki ne 

bo nikoli pozabljeno. 

Plemenito, visoko kulturno in vsega spoštovanja vredno delo 

pa opravljate tudi pri Vas, drage Šentjanke, dragi Šentjanci!

 

PREŠERNOV DAN JE VSESLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
 

Franceta Prešerna dobro poznamo vsi pravi Slovenci. S svojimi 

pesmimi nam stalno vliva ljubezen do slovenskega naroda, do 

našega prečudovitega slovenskega jezika, do etike, do 
humanosti in do najvišjih človeških vrednot. Moj pokojni očka 

Pavel me je že kot malega šolarčka naučil deklamirati veliko 

Prešernovih pesmi. Vse svoje življenje je bil v vseh krajih, kjer 

je učiteljeval, tudi velik režiser, igralec, izrazit motivator in 

idejni vodja številnih kulturnih prireditev, iger, dram in 

proslav. V letu 1946 je v takratni dvorani kulturnega doma 

organiziral zanimivo Prešernovo proslavo, kjer smo nastopali, 

deklamirali in peli njegovi učenci in učenke. Takrat, v tistih 

časih, je bilo vse to za vse nas posebej zelo lepo. 

Rad bi ob svojih razmišljanjih opisal dogodek, ki se me je 

posebej globoko dotaknil. Ko sem končal svoj drugi razred 

gimnazije, me je mama vzela s seboj na sindikalne počitnice 
zaslužnih učiteljic na Rab, na morje. V starem hotelu so ob 

enem kulturnem večeru ob morski obali priredili nekakšno 

proslavo, ki so jo organizatorji namenili našemu Prešernu. Pri 

mizi, pri moji mami in meni, je sedelo še nekaj slovenskih 

učiteljic. Posebna zanimivost dogodka je bila, da je celotna 

prireditev potekala izključno v hrvaškem jeziku. Prešernov 

življenjepis, recitacije sonetov, vse v hrvaščini. Ko smo 

poslušali še hrvaški Uvod h krstu pri Savici, so moje sosede, 

prave slovenske učiteljice, s svinčnikom (protestno) napisale 

kar na dopisnico pesem O Vrba, srečna draga vas domača in 
me prepričale naj kar zrecitiram to pesem v našem klenem 

slovenskem jeziku. Moja mama je bila tudi enkratna 

diplomatka in je vešče prepričala organizatorje za moj nastop. 

Če verjamete ali ne, sem za svoj nastop, ki sem ga zrecitiral z 

najmočnejšim glasom, patosom in ljubeznijo, doživel velik 

aplavz, največji v mojem življenju. 

Naj končam svoje razmišljanje o Prešernu z zapisom 

akademika Janka Kosa: »Prešeren je enakovreden vrstnik 

največjim romantičnim pesnikom, saj se njegove stvaritve 

lahko merijo z dosežki največjih evropskih lirikov od antike do 

novejših časov.« 

Svoj nagovor in razmišljanje pretežno posvečam ljubezni do 
mojih staršev, ki so mi vsadili veliko lepih vrednot in občutek, 

da jih ne bom nikdar dorastel. 

Hvala lepa prav Vam vsem! Vesel sem Vašega in mojega 

Šentjanža, na katerega me vežejo prelestni spomini na moja 

otroška leta. 
 

Vaš Miha Japelj 

v Šentjanžu, 5. 2. 2016
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Turistično društvo 
 

TEST FUNKCIJSKE MANJZMOŽNOSTI IN TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA 

STAREJŠE OD 65 LET 
 

 

V soboto, 13. februarja, je Turistično društvo Šentjanž v 

sodelovanju z Društvom upokojencev Šentjanž in Centrom za 

krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica krajane, starejše 

od 65 let, povabilo na test funkcijske manjzmožnosti in telesne 

pripravljenosti v Kulturno dvorano Šentjanž.  

Udeležilo se ga je 29 krajanov, ki so kar dve uri opravljali 

različne teste, na podlagi katerih jim je ekipa ZD Sevnica 

ocenila funkcijsko manjzmožnost in telesno pripravljenost ter 

jim na podlagi rezultatov nato tudi svetovala, kako bi se dalo 
rezultat še izboljšati. Sicer pa so bile nad rezultati naših 

seniorjev medicinske sestre in fizioterapevtke iz ZD Sevnica 

navdušene, saj so bili le-ti v velikem odstotku celo 

nadpovprečni. Ocenile so, da je za takšne dobre rezultate 

»krivo« tudi okolje, v katerem živimo, saj se na deželi ljudje 

navadno več gibljemo. Če ne drugega, nas v to prisilijo 

vsakodnevna opravila na kmetiji, v vrtu itd.  

Z organizacijo podobnih delavnic na temo zdravja, ki bodo 

namenjene vsem našim krajankam in krajanom in ne le tistim 

starejšim, bomo v letošnjem letu še nadaljevali. Lepo 

povabljeni, da nas spremljate in se jih udeležite. 
 

 

Petra Majcen 

 

 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 
 

V petek, 12. februarja 2016, se je že drugo leto po vrsti v 

Gostilni Repovž zgodil občni zbor Turističnega društva 

Šentjanž.  

Z izčrpnim poročilom predsednice o delu društva za leto 2015 

smo uspešno zaključili preteklo leto in z bogatim planom za 
letošnje leto pričeli leto 2016. Prisotni so se strinjali, da je bilo 

tudi v preteklem letu narejenega veliko dela. Organizirali smo 

tri tradicionalne pohode, usklajevali delo in dogodke, povezane 

s čistilno akcijo, organizirali štiridnevno slikarsko kolonijo 

ArtEko Šentjanž 2015 v Peklu, uresničili idejo naše članice 

Cvete Jazbec in otvorili dve gozdni okni na rudarski tematski 

poti Tk pav, priredili tradicionalno Šentjanško tržnico in 

razstavo ArtEko Šentjanž 2015 na Repovževi »štali«, 

sodelovali pri organizaciji dogodkov nekaterih drugih društev, 

naš član Jože Puc je vestno urejal spletno stran 

www.sentjanz.si, člani TD Šentjanž pa predstavljajo tudi velik 

del uredniškega odbora Šentjanškega glasa, ki je lansko leto 
izdal tri številke časopisa. 

Plan dela za letošnje leto ni nič manj bogat kot uresničen plan 

iz lanskega leta. Želimo in verjamemo, da ga bomo uresničili. 

Večer smo zaključili ob okusnem prigrizku in pogovoru z 

navzočimi člani in gosti. 
 

Petra Majcen 
 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

BLAGOSLOV  KONJ 
 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Krekova konjenica, 
je na dan svetega Štefana, zavetnika konj, organiziralo 

tradicionalno žegnanje konj na parkirišču v Šentjanžu. V 

sončnem dopoldnevu je po blagoslov pripeljalo svoje konjičke 

sedemindvajset rejcev. Lepo množico obiskovalcev in 

konjenike je nagovoril predsednik društva Boštjan Krmelj, 
žegnanje pa je opravil župnik Janez Cevec. Po končanem 

obredu pa je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo. 
 

Brigita Blas 

 
 

www.sentjanz.si  ~  www.sentjanz.si  ~  www.sentjanz.si  ~  www.sentjanz.si 

http://www.sentjanz.si/
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
 

 
 

V petkovem večeru se je v Šentjanžu odvijal že osmi 

tradicionalni božično-novoletni koncert. 

Letos sicer v drugačni preobleki. V praznično okrašeni cerkvi 

Janeza Krstnika se nam je Godba Slovenskih železnic Zidani 

Most, pod taktirko Francija Lipovška, zaradi prostorske stiske 

predstavila malce drugače. Predstavili so se oktet pozavn, 

trobent, rogov, ansambel klarinetov, saksofonov, tolkal, slišali 

pa smo tudi pihalni in trobilni kvintet. Pevsko obarvan del 

koncerta pa je zapolnil Zagorski oktet. Skozi celoten koncert 

sta božično nit prepletala povezovalca Jožica Pelko in Boštjan 

Repovž in nas ob zaključku večera povabila pod lipo na trgu, 
kjer nam je zaigrala celotna godba. 

Brigita Blas

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

DOGODKI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠENTJANŽ 
 

 
 

13. decembra 2015 smo se v velikem številu zbrali na 

prednovoletnem srečanju v Kulturni dvorani Šentjanž. 

Šentjanški jurjevalci so nam zapeli nekaj zelo lepih pesmi, 

razveselili pa so nas naši osnovnošolci s prisrčnim 

programom. Še enkrat hvala vsem. 

Pred novim letom smo obiskali vse krajane, starejše od 80 let, 

jim zaželeli veliko zdravja v letu 2016 ter izročili skromna 

darila. Prav tako smo obiskali tudi vse naše krajane, ki sedaj 

živijo v domovih upokojencev v Loki in Sevnici. 

Kljub zimskim mesecem nam je uspelo opraviti vse 

predvidene pohode. 

V času od novembra do konca marca so praznovali naši člani 

lepe obletnice: 
80 let  Marija Bunderšek in Silva Musar, 

85 let  Jožefa Petan in Marija Keber, 

90 let  Štefka Razpet in Marija Petan, 

94 let  Julka Štih, 

97 let  Amalija Keber. 

V februarju 2016 sta praznovala platinasto poroko Pavla in 

Franc BEBAR, diamantno poroko pa Martina in Jože 

MARTINČIČ. 

Vsem iskrene čestitke, veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. 
Fanika Rupar, DU Šentjanž 

 

PGD Šentjanž 
 

ŠENTJANŠKI GASILCI SO OPRAVILI PREGLED DELA 
 

V soboto, 27. 2. 2016, smo šentjanški gasilci na 

društvenem občnem zboru pregledali aktivnosti 
minulega leta ter sprejeli program dela za leto 2016. Vsa 

poročila smo soglasno sprejeli, podelili smo društvena 

priznanja, priznanja GZ Sevnica ter napredovanja v čine. 
Bronasto društveno priznanje je prejel Tim Orešnik za 

izkazano požrtvovalnost na intervenciji, srebrno 

priznanje pa Vinko Krznar za uspešno somentorstvo 

mladinkam, ki so na področnem tekmovanju v Krškem 
dosegle 1. mesto. Bronasto plaketo društva je prejela 

Jožica Krmelj za aktivno vez med društvom in 

oddelkoma predšolske vzgoje pri OŠ Milana Majcna 
Šentjanž. V lanskem letu je kar osem članov uspešno 

zaključilo usposabljanje za čin višji gasilec. To so: Matic 

Strnad, Marko Repše, Gregor Repovž, Aleš Podlogar, 

Gašper Podlesnik, Tim Orešnik, Jure Jontez in Jože 
Janežič. Gašper Podlesnik je uspešno opravil 

usposabljanje za uporabo izolirnega dihalnega aparata v 

izobraževalnem centru na Igu, Boštjan Repovž pa je 
uspešno zaključil usposabljanje za specialnost 

informatik. Priznanje za 10-letno delo v društvu so 

prejeli: Matic Veteršek, Simon Šmit ml., Jaka Repovž, 
Jan Klun, Lojzi Podlesnik, Žan Bunderšek, Robi Lazar, 

Maja Lazar, Anja Odlazek in Jože Janežič. Priznanje za 

30-letno delo pa Ciril Brečko. Priznanje za 10-letno delo 

v operativni enoti društva so prejeli Marko Repše, Miha 
Repovž, Jure Jontez in Jože Janežič, za 30-letno delo v 

operativni enoti pa Jože Zupan.  
Podeljena so bila tudi tri priznanja za posebne zasluge, 
ki jih podeljuje Gasilska zveza Sevnica, in sicer: 

priznanje GZ Sevnica III. stopnje je prejel Jure Jontez, 

priznanje GZ Sevnica II. stopnje Simon Šmit in 

priznanje GZ Sevnica I. stopnje Andrej Repše. 
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Za PGD Šentjanž in razvoj društva je bila zelo pomembna 

predzadnja točka dnevnega reda, kajti sledil je podpis 

Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske avtocisterne. V 

imenu KS Šentjanž je pogodbo podpisal predsednik sveta 
Boštjan Krmelj, v imenu Občine Sevnica pa župan Srečko 

Ocvirk. K podpisu je pristopil tudi Ivan Zolar, direktor 

podjetja Svit-Zolar d.o.o. S podpisom pogodbe se je podjetje 

zavezalo, da izdela gasilsko avtocisterno AC 16/75, ki bo na 

podvozju SCANIA P 360 4x4. V letu 2016 bo nabavljeno 

vozilo, v letu 2017 pa izdelana nadgradnja po tipizaciji GZ 

Slovenije. Pogodbena vrednost vozila je 178906 €. V ceno je 

vključeno: vozilo s cisterno iz nerjavnega jekla za prevoz 

pitne vode s kapaciteto 7500 litrov, črpalko, dva navijaka; prvi 

s cevjo dolžine 50 m in premerom 25 mm ter ročnikom za 

hitri napad v goreči objekt ter drugi navijak s cevjo dolžine 

120 m, cevjo s premerom cevi 19 mm, z ročnikom za gašenje 

gozdnih požarov, na strehi bo lestev, vodni top ter posoda za 

orodje, pralna naprava za ceste, vitel in agregat. Poleg 
omenjenega pa moramo zagotoviti še finančna sredstva za 

cevi, armature in štiri dihalne aparate.   

Do prevzema omenjenega vozila je še kar dolga in naporna 

pot. Društvo je pri končni finančni konstrukciji udeleženo s 

60000 €, ki jih mora zagotoviti v letu 2016 in 2017. Vsi 

prostovoljni prispevki, ki ste jih krajanke in krajani darovali 

ob koledarju, in vsi dobrotniki ob donacijah, so že shranjeni 

na računu in pripravljeni za plačilo pogodbenih obveznosti. Za 

vso izkazano dobrosrčnost se vsem ob tej priložnosti najlepše 

zahvaljujem in obenem vas prosim za pomoč v naslednjih 

letih, kajti zmogli bomo, če stopimo skupaj in si pomagamo. 
Trdna volja, preudarne odločitve in pogumna dejanja so naše 

vodilo pri opravljanju del in nalog prostovoljnih gasilcev v 

Šentjanžu. Tako vodilo bo tudi vnaprej. 
 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž 

 
 
 

GASILSKA MLADINA SKOZI LETO 2015 
 

Iz uspehov rastejo novi uspehi! To so ponovno dokazali mladi 

gasilci, ki so v lanskem letu z veliko truda, učenjem in vajami 

pod vodstvom mentorjev dosegli veliko lepih rezultatov.  
V letošnjem letu smo na občinskem mladinskem zboru, ki je 

potekal 24. januarja 2016, podoživeli uspehe in delo gasilske 

mladine. Udeležilo se nas je 34 mladih gasilcev. Na zboru smo 

sprejeli delovno predsedstvo, dnevni red, poročila in plan dela 

za leto 2016 ter na koncu podelili priznanja. Obudili smo vse 

spomine dela gasilske mladine, začeli pa smo kar na začetku 

leta 2015.  

V letu 2015 se je že v spomladanskem času 13 mladih 

gasilcev iz našega društva udeležilo obveznega izobraževanja, 

ki ga organizira Gasilska zveza Sevnica, in tako so pridobili 

čin mladinec in čin pionir gasilec. 

Mentorji mladine so sestavili desetine in se z njimi začeli 
pripravljati na tekmovanje. Svoje znanje in veščine so tako 

pokazali na občinskem mladinskem tekmovanju, ki je 

potekalo 16. maja 2015 v Krmelju. Pomerili so se v znanju in 

spretnostnih veščinah. V juniju so odšli na Lisco, kjer so se 

preizkusili v športnih disciplinah in ob raznih igrah ter ob 

druženju pričakali razglasitev tekmovanja.  

Rezultati so bili sledeči:  

Cicigasilci so se preizkusili v zbijanju tarč z vodo in dosegli 

odlična rezultata – desetina Sončki so dosegli 1. mesto, 

desetina Račke pa 3. mesto; 

desetina pionirjev 6. mesto; 
desetina mladincev 7. mesto; 

desetina mladincev 9. mesto; 

in desetina mladink odlično 2. mesto ter si tako odprla vrata 

na področno tekmovanje.  

V soboto, 9. junija 2015, so se tri mladinke (Nives Lamovšek, 

Danijela Bec in Ana Štirn) in mladinci (Jernej Erman, Matic 

Prijatelj, Vid Žganjar) in (Franci Štirn, Tomaž Lindič in Matic 

Lazar) udeležili tekmovanja Fire Combat v Rečici ob Savinji 

pod vodstvom Jožeta Janežiča in Jasmine Podlesnik. Mladinke 
so si priborile 4. mesto, mladinci pa so zasedli 6. in 8. mesto. 

Vse več znanja, odlični dosežki in uspehi, sodelovanja in 

medsebojna druženja so se nadaljevala še v mesecu septembru 

in novembru.  

20. septembra 2015 je v Krškem potekalo Mladinsko regijsko 

tekmovanje – Posavje 2015, katerega so se udeležile mladinke 

(Nina Tandarič, Nina Lindič, Nives Lamovšek, Danijela Bec, 

Hana Zupan, Ana Štirn, Nika Klun, Katja Tandarič in Katja 

Strnad) pod vodstvom mentorjev Vinka Krznarja in Jasmine 

Podlesnik. Znanje so pokazale pri vaji z ovirami, štafeti na 

400 m z ovirami in pri vaji razvrščanja, jo izvedle brez napak 

in zasedle odlično 1. mesto ter tako postale regijske prvakinje 
in si prislužile nastop na državnem tekmovanju. 

V Šentjanžu je 17. oktobra potekal 15. kviz gasilske mladine. 

Udeležilo se ga je 13 ekip iz različnih gasilskih društev. Naše 

pionirke v sestavi Nina Tandarič, Sara Žganjar in Leja Musar 

so dosegle odlično 3. mesto. Tekmovanja so se udeležile tudi 

naše mladinke, ki so bile  občinske prvakinje mladinskega 

kviza leta 2014:  Nika Klun, Maja Lazar in Hana Zupan ter 

ponovno pokazale svoje teoretično in praktično znanje in 

dosegle odlično 2. mesto. 

Še preden se je leto poslovilo, pa je 21. 11. 2015 potekal Kviz 

gasilske mladine regije Posavje v Sevnici, ki so se ga udeležili 
pionirji Alex Prijatelj, Sara Žganjar in Leja Musar ter dosegli 

3. mesto ter mladinke Hana, Nika in Maja, ki so dosegle 

odlično 2. mesto in se tako uvrstile na državni kviz, ki bo v 

mesecu aprilu. 
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Na zboru mladih je ena izmed najlepših točk na dnevnem redu 

podelitev napredovanj v čine in priznanj, ki jo mladi gasilci 

komaj čakajo. V februarju 2015 so se mladi udeležili 

usposabljanja, ki ga organizira GZ Sevnica. Po uspešno 

opravljenem tečaju so pridobili čin pionir gasilec in mladinec. 

Najprej smo podelili čin pionir gasilec. Prejeli so ga: Urban 

Gaši, Luka Janežič, Nejc Janežič in Zala Krmelj. Čin mladinec 
so prejeli: Žan Dermelj, Miha Erman, Roman Jontez, Matjaž 

Knez, Matic Lazar, Maja Lazar, Katja Tandarič, Nina 

Tandarič, in Vid Žganjar. 

Sledila je podelitev društvenih priznanj. Priznanje za naj 

pionirja za leto 2015 je prejel Alex Prijatelj, priznanje za naj 

mladinko za leto 2015 sta prejeli Nina Lindič in Ana Štirn, 

priznanje za naj mladinca za leto 2015 pa Franci Štirn in Anže 

Repovž. Priznanje Gasilske zveze Sevnica – pionir sta prejeli 

Leja Musar in Sara Žganjar. Prvič v PGD Šentjanž pa smo 

podelili tudi zlato plaketo Gasilske Zveze Sevnica, ki jo je 

prejela Maja Lazar.  
Leto, ki se je od nas že poslovilo, je tako pustilo lep pečat 

uspehov, za katerimi je veliko vložene energije, truda, dela, 

optimizma in pripravljenosti za učenje ter pridobivanje novih 

veščin. Predvsem gre zahvala mladim gasilcem, ki tako pridno 

in zavzeto sodelujejo, predsedniku društva Boštjanu Repovžu, 

poveljniku društva Jožetu Lazarju, poveljniku sektorja Simonu 

Šmitu in vsem mentorjem: Jasmini Podlesnik, Jožetu Janežiču, 

Vinku Krznarju, Jožici Krmelj, Tatjani Nahtigal in ostalim 

vzgojiteljicam v vrtcu, ki prenašajo svoje znanje in vložijo 

veliko časa v druženje, učenje in motiviranje mladih gasilcev 

na vse aktivnosti, ter staršem otrok, ki podpirajo in spodbujajo 
naše mlade gasilce tako pri pripravah kot tudi na tekmovanju. 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«  
Katja Ručman, predsednica mladinske komisije 

 

MK JUNCI Šentjanž 
 

SVETOVNI POPOTNIK ZVONE ŠERUGA V ŠENTJANŽU 
 

Konec januarja smo v Šentjanžu gostili ekscentričnega 

popotnika na motorju, ki zase pravi, da ni motorist. Motor mu 

predstavlja le prevozno sredstvo. Poudarja pa, da mu je to 

najljubše prevozno sredstvo. Zvone je v svojih 37 letih 

potovanj z motorjem prekrižaril po dolgem in počez predvsem 

afriške ter arabske države. Njegova prva večletna potovanja 

okoli sveta z motorjem so se začela z ženo Romano. Kasneje je 

kot novinar, fotograf in turistični vodič vodil skupine ljudi v 

najodročnejše kraje afriške divjine, v iskanju plemen, ki še 

vedno živijo kot v kameni dobi. Nemalokrat so se srečali tudi z 

ljudožerskimi plemeni. Poudarja, da se v vseh teh letih nikdar 
ni počutil ogroženega in so jih vedno sprejemali odprtih rok. 

Pripravljeni so mu bili pomagati ne glede na to, kje se je 

znašel. 
 

 
 

V zadnjih letih je poleg vodenja skupin po Afriki nekoliko 

nenavadno nadgradil ponudbo svojih potovanj. Namreč, izbira 

lepa mlada dekleta, katera so pripravljena z njim potovati po 

odročnih krajih Afrike na zadnjem sedežu motorja kot 

sopotnice. Ta način njegove ponudbe vzbuja precej začudenja 

med ljudmi. Težko je namreč razumeti, kakšen dogovor ima 

Zvone s svojo ženo, ki ostaja doma in skrbi za družino, 
medtem ko on uživa in se potepa po svetu z mladimi puncami. 

Kako je možno, da ostaja zvest ženi, ki je na tisoče kilometrov 

stran, medtem ko je on z mlado lepotico v istem šotoru nekje v 

odročni vasici Afrike. Zvone je tej temi namenil kar precej 

časa in se je razgovoril o odnosih, ki po njegovih besedah 

temeljijo na zaupanju in iskrenosti. Kljub vsemu doživlja 

precej nejevernih pogledov. Nekateri mu verjamejo, drugi pač 

menijo, da maček ni še nikoli pri klobasi spal. 
 

 
 

Kakorkoli že, veseli smo, da je bila ob tej priložnosti Kulturna 

dvorana povsem polna. Nabralo se je veliko krajanov, prišli pa 

so tudi obiskovalci iz Novega mesta in celo iz Ormoža. 

Posebna pohvala gre Zvonetu za njegove čudovite fotografije, 

katere smo si lahko ogledali na projekcijskem platnu. Nekateri 

so si morda želeli izvedeti več o afriških državah, kot pa o 

Zvonetovih odnosih z ženskami, ki ga obkrožajo v življenju. 

Drugim je bila spet prijetna popestritev, ko je Zvone predal 

besedo dvema lepima blondinkama, ki jih je pripeljal ta večer s 

sabo. Svojo izkušnjo na popotovanju po Afriki, kot sopotnici 
na motorju, sta opisali kot čudovito doživetje, ki bi ga še kdaj 

ponovili. 

Spoznavanje novih krajev, tujih kultur in drugačnih ljudi ni 

nekaj, kar bi si želeli zapečkarji. Po drugi strani pa lahko 

pomeni hrepenenje za pravega avanturista in popotnika. 
Roman Bale, predsednik MK Junci 
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DV Šentjanž 
 

DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN IN IZBOR VINA MODRA FRANKINJA ZA 

»ŽUPANOVO VINO« V ŠENTJANŽU 
 

Sredina februarskih dni je za šentjanške vinogradnike minila v 

znamenju priprav na ocenjevanje vin. V soboto, 20. februarja 

2016, smo dobili končne ocene letnika 2015. Letošnje 

ocenjevanje smo pripravili še posebej skrbno, saj nam je bilo 

zaupano tudi ocenjevanje in izbor modre frankinje za 

Županovo vino. Enakovredna porazdelitev ocenjevalcev iz 

vseh štirih društev naše občine je bila pod vodstvom 

predsednikov komisij in enologov Darje Bovha iz kleti Vile 

Platana in Jožeta Simončiča iz kleti Kartuzije Pleterje 
zagotovilo, da so bila vina nagrajena z ocenami, ki si jih 

zaslužijo. 

Desetčlanska tehnična ekipa, ki je poskrbela za povsem 

nemoten potek ocenjevanja, je prejela vse pohvale 

predsednikov komisij. 147 vzorcev, od teh je bilo več kot 

polovica rdečih vin, je bilo dober znak, da si upamo svoja vina 

izpostaviti in jih dati na ocenjevanje. 

Komentarji predsednikov komisij so bili prijetni za 

poslušanje. Gospod Jože Simončič, ki je predsedoval komisiji 

rdečih, je bil navdušen nad cvički, njihovimi barvami in 

čistimi linijami modrih frankinj, ki jih je letos na področju 
Dolenjske malo težje najti. Zaslediti je bilo tudi nekaj 

kletarskih napak tako pri rdečih kot tudi pri belih sortah. 

Enologinja Darja Bovha, ki je vedno znova presenečena nad 

vzorci, ki jih poskuša pri nas, nas je opozorila na še možne 

določene izboljšave belih vin in nam zaželela vsaj takšno 

letino tudi letos. 
Renata  Kuhar 

 

 

OBČNI ZBOR DV ŠENTJANŽ IN PRIREDITEV ŽUPANOVO VINO 2016 
 

Ko zima prehaja v pomlad, se odvijajo številni občni zbori in 

tako smo se člani Vinogradniškega društva Šentjanž zbrali v 

soboto, 12. marca, da pregledamo delovanje preteklega leta. 

Letošnje leto je bilo za nas volilno leto, pri čemer je prišlo do 
nekaterih sprememb, saj smo v upravnem odboru  pridobili 

nove člane. Le-ti bodo s svojimi idejami, znanjem in 

izkušnjami še obogatili delovanje društva. Zgledno in dobro 

delo predsedstva društva si je zaslužilo nadaljnje zaupanje.  
 

 
 

Plan društva je ambiciozen, a ne dvomimo, da naših načrtov 

ne bi izpeljali. V zaključnem delu občnega zbora je potekala 

tudi uradna razglasitev rezultatov in podelitev diplom 

društvenega ocenjevanja. Zbranih je bilo 149 vzorcev vin, od 

tega je bilo 14 vzorcev za Županovo vino. O kvaliteti vin priča 

tudi podatek, da je bil le majhen procent neocenjenih, saj je 

bilo podeljenih kar 117 diplom in priznanj. Prvak cvička je 
postal Zvonko Vidmar, ocena 16,20, naziv prvaka za suho 

belo vino je romalo v roke Andreja Repšeta, ocena 17,60. Z 

zavidljivo oceno 18,96 Chardonnaya - jagodni izbor je Milan 

Jamšek postal šampion društvenega ocenjevanja.  

Pod okriljem enega izmed vinogradniških društev občine 

Sevnica vsako leto poteka ocenjevanje vin za Županovo vino, 

letos je ta čast pripadla nam. Na izboru je sodelovalo 14 

vzorcev, pri čemer je strokovna komisija imela težko delo, saj 
se je izkazalo, da vinarji dobro skrbijo za kakovost svojih vin. 
 

 
 

S svojimi vini so sodelovali tudi naši člani, najbolj ponosni pa 
smo na Milana Jamška, ki je z modro frankinjo, letnik 2012, 

osvojil žlahtni naziv Županovo vino 2016. Zbrane na dogodku 

je nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, s svojo 

prisotnostjo sta nas počastila predsednik ZDVD Matjaž Jakše 

in Kralj cvička Franc Kobe.  
 

S petjem so program popestrili Pevci Društva vinogradnikov 

Šentjanž in Septet Fortuna, v nadaljevanju pa nas je zabaval 

ansambel Vesela dolina.  
Vesna Perko 
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DPM Šentjanž 
 

DEDEK MRAZ JE OBISKAL OTROKE 
 

V četrtek, 24. 12. 2015, je DPM Šentjanž organiziralo prihod 

dedka Mraza in obdaritev otrok. 

Zaradi prostorske stiske je tokrat dedek Mraz otroke iz vrtca 

obiskal posebej, in sicer v prostorih vrtca ob 10-ti uri dopoldne. 

Otroci so mu za dobrodošlico zapeli nekaj pesmic. 

Najpogumnejši med njimi so sami zapeli ali dedku Mrazu kaj 

lepega povedali. V vrtec je prišlo tudi nekaj staršev. Ko je 

dedek Mraz otrokom razdelil darila, se je z njimi še fotografiral 
in vsakemu namenil nekaj spodbudnih besed.  

Starejše otroke in predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, pa 

je dedek Mraz uro kasneje obiskal v Kulturni dvorani Šentjanž. 

Tam so jih pred prihodom dobrega moža kratkočasili šolski 

otroci z otroško gledališko predstavo Dobri snežak pod 

mentorstvom učiteljic Gordane Bregar in Nade Jazbec. Potem 

pa so skupaj priklicali dedka Mraza, ki je vse otroke tudi 

obdaril. Razveselil je preko 130 otrok. 

Obljubil je, da se drugo leto spet oglasi pri nas. 
 

J. K. 

 

PUSTNO RAJANJE V ŠENTJANŽU 
 

DPM Šentjanž je v nedeljo, 7. 2. 2016, vabilo na pustno rajanje 

v Kulturno dvorano Šentjanž. Tam smo se zbrali ob 14. uri in 

se podali na pustno povorko skozi naš kraj. Kljub temu da 

prave zime skoraj še ni bilo, smo jo s pustnimi norčijami z 

veseljem odganjali. Ob spremljavi harmonikaša Luke smo 

maske za kratek čas pisano obarvale glavno pot v Šentjanžu in 

s tem zimo opozorile, da se že bliža toplejši letni čas. Pri 

povratku nas je v dvorani pričakala Pika Nogavička, ki je 
otroke in starše vabila na ples in zabavo. Vsi obiskovalci so se 

lahko posladkali s krofi in si potešili žejo s sokom, mlajše 

maske pa so si za sodelovanje prislužile piščalke. Članice 

društva smo si izbrale skupinsko masko – kuharice, z izjemo 

enega kuharja. Po vsej verjetnosti so bili krofi zato tako okusni. 

Veliko število maškar je vsekakor potrdilo, da se ne trudimo 

zaman in da rajanje naslednje leto zagotovo ponovimo. 
 

J. K. 

 

Mažoretno društvo  Šentjanž 
 

 
 

Mineva že dobro leto, odkar deluje Mažoretno društvo 

Šentjanž. Nastalo je z namenom omogočiti dekletom iz 

Šentjanža in širše okolice, da gradijo na želji po učenju in 

izpopolnjevanju mažoretnih osnov in veščin ter da se 

udejstvujejo različnih tekmovanj in nastopov.  

Glede na to, da je nastala prva ekipa v razmeroma kratkem 
času, so se dekleta kmalu predstavila na različnih prireditvah v 

okviru OŠ Šentjanž, OŠ Tržišče, na sejmu Megadom Krško, 

bile so gostje Miklavža Siliko Boštanj, Božička v Radečah, 

zaplesale so ob zaključku leta Društva upokojencev Šentjanž 

ter bila presenečenje na dveh rojstnih dnevih. 

Prva udeležba na državnem tekmovanju aprila lani je prinesla 

osem srebrnih in eno zlato priznanje v posamičnem nastopanju, 

zato je želja društva in deklet pod mentorstvom Sare Sotlar 

pokazati svoje znanje tudi v drugih kategorijah na državnih 

prvenstvih, katerih pa se je težko udeleževati brez sponzorskih 

sredstev in seveda pomoči staršev deklic.  
Kot preteklo leto bomo tudi letos organizirali prireditev, ki bo 

29. aprila, na kateri se bo predstavilo Mažoretno društvo 

Šentjanž z gosti. 

 

Veseli bomo vašega obiska in podpore. 
 

M. E.
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ŠD Šentjanž 
 

AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ V LETU 2015 
 

ŠD Šentjanž je bilo uspešno in aktivno tudi v pretekli sezoni. 

Članska in veteranska ekipa sta se uspešno udeležili vseh 

načrtovanih tekmovanj in v leto 2015 že vstopili z novimi 

pokali in priznanji. 

Starejša ekipa je že četrto leto zapored sodelovala v letni 

veteranski nogometni ligi, ki se izvaja okvirno od meseca 

aprila do oktobra. Naši veterani so bili celotno sezono v boju 

za prva tri mesta, na koncu pa je za las zmanjkalo športne sreče 

in so tako tekmovanje zaključili na mogoče marsikomu 

nehvaležnem četrtem mestu, pa vendar je konec koncev 
pomembno sodelovati in uživati v prijetnem druženju.  
 

 
 

Članska ekipa je tekmovala v zimski ligi OLMN Mokronog - 

Trebelno, ki se je izvajala od meseca novembra 2014 do 

začetka aprila 2015. V tekmovanju je sodelovalo 16 ekip, zato 

je bilo slednje razdeljeno na 1. in 2. ligo. Prva je bila 

kvalitetnejša od druge. Kot lanski zmagovalci smo tako ob 
nedeljah igrali v močnejšem razredu. Ekipe so prihajale iz 

območja Mirnske doline vse do Trebnjega. Odigrali smo kar 

deset tekem in z le enim neodločenim rezultatom zasedli prvo 

mesto pred tekmeci iz Krmelja in Mokronoga. Dosegli smo 44 

zadetkov, prejeli pa le deset, kar nam je prineslo tudi pokal za 

najboljšega vratarja, ki ga je prejel Drago Mrgole iz okolice 

Mokronoga, ki že nekaj let uspešno stoji med vratnicama pri 

članski ekipi. Prehodni pokal zimske lige je tako že drugo leto 

zapored ostal v Šentjanžu, saj je bila zmaga ponovitev uspeha 

izpred dveh let, na kar smo zelo ponosni. 

Tudi letos sodelujemo v omenjenem tekmovanju, ki pa še ni 

končano. Trenutno smo uvrščeni na tretje mesto. Letos je liga 

še močnejša, imeli pa smo tudi nekaj težav s poškodbami 

vratarja in nekaj igralcev, zato smo v določenih ključnih 

trenutkih ostali brez moči in izgubili pomembne točke, ki bi 

nas uvrščale še višje. Potrudili se bomo, da v zaključku 

strnemo vrste in osvojimo enega izmed prvih treh priznanj.  

Letno ligo smo tudi preteklo sezono odigrali v Sevnici, na 
igrišču pri bazenu, kjer je sodelovalo kar 17 ekip, ki so svoje 

moči merile od septembra 2014 do junija 2015. Igrali smo ob 

sobotah, včasih pa tudi oba dneva v vikendu. Na koncu nam je 

zmanjkalo športne sreče in smo po izenačeni končnici pristali 

na šestem mestu. Z izidom smo dokaj zadovoljni, saj je bilo 

tekmovanje zares izenačeno in kakovostno.  

V mesecu marcu je potekala splošna čistilna akcija, v kateri 

vestno sodelujemo vsako leto. Naše območje čiščenja sta bila 

Osredek in Gabrska Gora. Na čiščenje se, kot se za športnike 

spodobi, odpravimo peš in poberemo vse odpadke, ki jih 

opazimo. Vsakoletno intenzivno čiščenje tako zmanjšuje tudi 
količino smeti, ki jih poberemo. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 

nas med potjo okrepčali z osvežilno pijačo. 

Cilji za prihodnjo sezono ostajajo enaki. Uspešno 

udejstvovanje v vseh tekmovanjih tako veteranske kot članske 

ekipe ter udeležitev kakšnega izmed poletnih turnirjev, ki 

potekajo v širši okolici. 

Letos nogometaši rekreacijo izvajamo v telovadnici OŠ 

Boštanj, saj nam slednja najbolj ustreza ter je bila tudi edina še 

prosta. Zasedenost okoliških dvoran kaže, da je šport kljub 

moderni dobi še vedno eden izmed bolj priljubljenih hobijev, 

kar nas zelo veseli. 

Novih moči ŠD Šentjanž bo v letošnjem letu zagotovo vlila 
najnovejša pridobitev celotnega kraja, ki bo omogočila 

kakovostnejše in lažje treninge nogometni ekipi. Vsi se zelo 

veselimo nove telovadnice.  
Matej Repovž 

 

KUD Budna vas 
 

DOBITNICI PRIZNANJ ZKD SEVNICA 
 

V četrtek, 4. februarja, je bila v sevniškem kulturnem domu 

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku.  

Na tej proslavi ZKD Sevnica podeli Prešernove plakete in 
priznanja ZKD za delovanje na področju ljubiteljske kulture. 

Med letošnjimi nagrajenci sta bili na predlog Kulturno 

umetniškega društva Budna vas tudi Marija Bajt in Eva Keber. 

Prejeli sta priznanji ZKD Sevnica. 

Marija je že v šolskih klopeh pričela svoje misli zapisovati v 

rimah. Svoje pesmi je shranjevala in jih pričela pošiljati 

uredništvom različnih časopisov in revij, tako je bilo veliko 

tudi objavljenih. Prva že kar pred štiridesetimi leti. Leta 2009 

je izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Moje pesmi 

ali Mati zemlja. Vedno je z veseljem predstavljala svoje pesmi 

na različnih prireditvah v kraju, odkar je članica kulturno 
umetniške sekcije KUD Budna vas pomaga oblikovati vse 

kulturne prireditve, ki jih prireja društvo in se z njim udeležuje 

gostovanj. Udeležuje se različnih literarnih delavnic, kulturnih 

srečanj in prireditev. 
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Za vsak dogodek ustvari priložnostno pesem. Sama pravi: 

»Vesela sem, če je priložnost, da s svojo pesmijo komu 

pobožam srce in svoja občutja delim z drugimi.« Eva je svoje 

misli že v šolskih letih pričela zapisovati v obliki proze in 

poezije. Najprej je zapisovala v češčini, ob priselitvi v 

Slovenijo se je jezika učila s prebiranjem literature in 

vzporedno so se zvezki polnili z deli, ustvarjenimi v 

slovenskem jeziku. Njena velika želja je, da bi uspela izdati 

knjigo. Od leta 2009 objavlja svoja dela v Šentjanškem glasu 

in Grajskih novicah. Udeležuje se raznih literarnih delavnic, 

srečanj in natečajev, tako je že kar nekaj njenih del objavljenih 

v različnih zbornikih. Je tudi članica kulturno umetniške 
sekcije KUD Budna vas, kjer sodeluje pri oblikovanju 

prireditev društva in se rada udeleži tudi prireditev, kamor je 

povabljena. Deset let je širila kulturo med starejše občane in jih 

z njo združevala in opogumljala v medgeneracijskem društvu 

za kakovostno starost. 

Iskrene čestitke in še veliko zapisanih misli. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 

KULTURNI DRUŽABNI VEČER V KAMENŠKEM 
 

V počastitev praznika občine Sevnica je kulturna sekcija KUD 

Budna vas v soboto, 14. novembra 2015, v Bregarjevi zidanici  
 

v Kamenškem spet pripravila kulturno srečanje z naslovom 

Kultura in umetnost nas povezujeta. 

S soncem v srcih so se lepega jesenskega dne zbrali v 

prijetnem okolju ustvarjalci in spremljevalci kulture. Po zapeti 

himni in pozdravu predsednice društva je povezovalno nit 

spletala Veronika Sigmund. Članici društva Eva Keber, Marija 

Bajt in gostje Berta Logar iz Krmelja, Jožef Žnidarič iz 

Sevnice in člani sekcije Beseda iz Kulturnega društva Franc 

Bogovič Dobova Rudi Stopar, Jožef in Anica Pirš, Drago 
Pirman in Franc Živič so nam polepšali dan s svojimi deli. 

Aleksandra Sigmund je prebrala pesem Neže Mauer Strah, iz 

grl Ljudskih pevk Solzice so zazvenele ljudske pesmi in prav 

prijetno pobožale ušesa in srca. Predsednica društva se je 

zahvalila vsem ustvarjalcem za lep dogodek, obiskovalcem za 

obisk, Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Šentjanž pa za 

podporo pri delovanju društva. 

 

Prijetno druženje s prepevanjem in kramljanjem se je 

nadaljevalo v večer. Ob slovesu smo si zaželeli, da se kmalu 

spet srečamo na kulturni prireditvi, ki nas povezuje. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 

POZDRAV LETU 2016 
 

Prvo letošnjo sredo je bila že 60. prireditev ob gostovanju 

umetnikov v oknu Radogost in zbirki Ogled, ki jo organizira 

sevniški umetnik Rudi Stopar vsak mesec na sevniškem gradu. 

Prvi letošnji gostje na prireditvi so bili člani oziroma članice 

Kulturno umetniškega društva Budna vas. 
V oknu in zbirki je gostovala likovna sekcija ART LIPA z 

miniaturami na temo letnih časov v letu. V grajski kapeli, kjer 

je bila kulturna prireditev, je mentorica Elena Sigmund na 

ogled postavila sliko Grajskega norčka. Rudi je v pozdravnem 

nagovoru zelo lepo predstavil Budno vas kot kraj, kjer deluje 

naše društvo na področju ljubiteljske kulture. Program so z 

ljudsko pesmijo popestrile Ljudske pevke Solzice, Eva Keber s 

prepevanjem čeških pesmi ob spremljavi kitare in s svojo 

poezijo in Magda Sigmund s prebiranjem poezije Marije Bajt. 

Elena Sigmund je predstavila delovanje likovne sekcije, 

članica Marija Oven je Rudiju podarila drevo iz krep-papirja, 
ki ga je sama izdelala. 

Za  boljše razpoloženje v grajski vinoteki po končani kulturni 
prireditvi je poskrbelo Kulturno umetniško društvo Budna vas. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
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ZBOR ČLANOV KUD BUDNA VAS 
 

V soboto, 30. januarja 2016, so se člani Kulturno umetniškega 

društva Budna vas zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na zboru 

članov društva. 

Na začetku so Robi Razpet z diatonično harmoniko in Ljudske 

pevke Solzice z ljudsko pesmijo izvedli kratek kulturni 

program. Po pozdravu predsednice društva so izvolili delovno 

predsedstvo, ki ga je vodil Gregor Bregar, in prešli na dnevni 

red. Najprej so bila predstavljena letna poročila, delovno 

poročilo je bilo še posebej obsežno, saj smo bili v letu 2015 

zelo delavni. Vsa poročila so bila sprejeta. Za prihajajoče leto 

je bil sprejet tudi kar ambiciozen program. Letos je volilno 

leto, zato smo razrešili staro vodstvo in izvolili novo, ki pa ni 

bistveno spremenjeno.  

Za pomoč pri delovanju v letu 2015 se vsem, ki so nam kakor 

koli pomagali, najlepše zahvaljujemo. Veseli smo, da so nam 

namenili pozdravne besede predstavniki Turističnega društva 

Šentjanž, PGD Veliki Cirnik, Kulturnega društva Milana 

Majcna Šentjanž, PGD Šentjanž in nam zaželeli uspešno leto. 

Za odsotnost so se opravičili župan občine Sevnica, radeški 

župnik Miro Bergelj in gospod Janez Gabrijelčič ter nam 

zaželeli uspešno delo še naprej. 

Po uradnem delu zbora je sledilo prijetno druženje. 
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 
 

PROSTORI UPRAVNE ENOTE SEVNICA OSVEŽENI 
 

V četrtek, 28. januarja 2016, so članice likovne sekcije ART 

LIPA KUD BUDNA VAS v prostore Upravne enote Sevnica 

prinesle svoja likovna dela.  

S pomočjo gospoda Tadeja, zaposlenega na Upravni enoti 

Sevnica, so jih razobesile po stenah hodnikov in pisarn. Tu 

bodo razstavljena najmanj tri mesece in upamo, da bodo 

prijetno božala oči in dušo zaposlenim in obiskovalcem. 

Šestinštirideset del so razstavile na predlog gospe Katje 

Pibernik, koordinatorke JSKD IO Sevnica, potem ko so 

likovniki društva KREART iz Loke pri Zidanem Mostu pobrali 

svoja dela, ki so krasila te stene kar 10 let. 

Vljudno povabljeni na ogled teh del. 
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 

Čebelarsko društvo Šentjanž 
 

OBISK PREDSTAVNIKOV ČZS V ŠENTJANŽU 
 

V četrtek, 25. februarja 2016, je potekal obisk čebelarskih 

društev na širšem posavskem območju. Predsednik ČZS 

Boštjan Noč je skupaj s članom UO ČZS Miho Metelkom, 

predsednikom Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja 

Antonom Koželjem, Vladimirjem Avguštinom in maskoto 

kranjske čebele obiskal tudi naše čebelarsko društvo, kjer nas 

je lepo pozdravil predsednik ČD Šentjanž Ciril Kolenc, nato pa 

smo se na kratko predstavili še krožkarji z mentoricama, ki 

delujemo na dveh osnovnih šolah, in sicer na OŠ Milana 

Majcna Šentjanž krožek deluje drugo leto, na OŠ Tržišče pa so 

ga ustanovili v letošnjem šolskem letu. Sledil je nagovor 
predsednika ČZS, ki nas je pozval k podpori razglasitve 

svetovnega dne čebel (20. maj) in govor župana občine 

Sevnica. Poleg predstavnikov ČZS so nas počastili z obiskom 

še drugi gostje: Gregor Bregar, predsednik ČD Radeče ter 

podporniki ideje, ki so prejeli tudi zahvale v podporo: Srečko 

Ocvirk, župan občine Sevnica, Janez Kukec, podžupan občine 

Sevnica, Zvonka Mrgole, ravnateljica OŠ Tržišče, Gusta Mirt, 

ravnateljica OŠ Krmelj, Marija Brce, ravnateljica OŠ Milana 

Majcna Šentjanž, Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž, 

Cveta Jazbec, predsednica Občinske turistične zveze Sevnica, 

Petra Majcen, predsednica Turističnega društva Šentjanž ter 

ostali povabljeni podporniki, ki se žal niso uspeli udeležiti 
dogodka: Andrej Repše, podjetnik in prokurist firme Armat, 

d.o.o. Krmelj, Slavica Mirt, predsednica KS Krmelj, Jože 

Repovž, Gostilna in ekološka kmetija Repovž, ki so pripravili 

tudi slastno pogostitev. 
 

 
 

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki so nas počastili s 

prisotnostjo in nam čebelarjem izkazali podporo ob tako 

pomembnem dogodku, saj je izrednega pomena, da ohranimo 

čebele, ki niso samo prinašalke medu, cvetnega prahu ter 

drugih čebeljih pridelkov, temveč so zelo pomembne 

opraševalke rastlin, ki povečujejo kmetijsko pridelavo doma 

vzgojenih pridelkov in s tem našo samooskrbo na področju 

prehrane. 
Lidija Martinčič, mentorica čebelarskega krožka 
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Zdravje je v naših rokah 
 

V petek, 4. decembra, smo imeli učenci višje stopnje 

naravoslovni dan z naslovom Zdravje je v naših rokah. Tega 

dneva smo se zelo veselili, saj smo vedeli, da bo zanimivo. 

Učenci 9. razreda smo prvi dve uri preživeli z znano zeliščarko 

Cveto Jazbec. Ko smo zagledali mizo, polno kozarčkov z 
najrazličnejšimi rastlinami, smo kar obnemeli in komaj čakali, 

da začne pripovedovati. Povedala nam je ogromno o zdravilnih 

rastlinah, kako in kdaj se jih nabira, zakaj se jih uporablja, kaj 

se iz njih lahko naredi, kakšne učinke imajo … Lahko smo si 

jih ogledali in jih poduhali. Bilo je zelo zanimivo in prepričani 

smo, da je ona prava rešitev, kadar smo bolni, se želimo 

pomladiti, imamo zdravstvene težave. 

Naslednjo uro smo z medicinskima sestrama spoznavali prvo 

pomoč, oživljanje in delovanje defibrilatorja. Pokazali sta nam, 

kako uporabiti trikotno ruto, kako zaustaviti krvavitev, kako 

pravilno obvezati nogo, kaj storiti, ko je človek nezavesten, 

kako oživljati človeka in uporabiti defibrilator. Bilo mi je zelo 

všeč, saj smo se lahko tudi sami preizkusili. Prepričani pa smo, 

da nam bo to znanje zagotovo večkrat koristilo.  

Po malici pa smo imeli še dve uri predavanja na temo Zdrave 
spolnosti. To predavanje je bilo za nas zelo pomembno, saj 

smo ravno v času, ko smo najbolj muhasti, nepremišljeni, 

zaljubljeni in počasi že razmišljamo o teh stvareh. Vneto smo 

poslušali in zagotovo je nekaj ostalo v naših glavah. 

Ta dan mi je bil zelo všeč in želim si še veliko takšnih. Bil je 

popolnoma naravoslovno obarvan, popoldne pa me je čakalo še 

državno tekmovanje iz biologije, na katerem mi je šlo zelo 

dobro. 
Danijela Bec, 9. razred 

 

 

Novoletni bazar v OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

 
 

 

 
 

 
 

Čeprav so priprave za novoletni bazar potekale v zadnjih 

tednih leta 2015, bi bilo škoda, da krajani Šentjanža ne bi 

vedeli, koliko dela in truda je bilo vloženega v to prireditev. 

Res smo se  trudili in pri pouku ter interesnih dejavnostih 

izdelali kar nekaj izdelkov, in to čim lepših, ki so še polepšali 

 naše domove  v takrat  bližajočih se prazničnih dneh. 

Želeli smo, da bi se zbrali v čim večjem številu, zato smo 

 najprej pripravili  kulturni program, v katerem smo se staršem 

in ostalim krajanom predstavili kot pevci, harmonikarji, 

plesalci, recitatorji,  nanizali pa smo  tudi nekaj utrinkov in 

vidnih uspehov iz življenja v šoli v prvih treh mesecih …  
Veseli smo bili velikega števila obiskovalcev in  učenci so z 

 navdušenjem po simboličnih cenah prodajali lične izdelke, ki 

so jih z veseljem pripravljali za ta dan. Ponosni smo ugotovili, 

da naš trud ni bil zaman, saj so bile mize, ki so se šibile pod 

težo otroških izdelkov, ob koncu prireditve  popolnoma prazne. 

Hvala, da ste se v tako velikem številu odzvali našemu vabilu. 
V imenu učencev in učiteljev Majda P. Repovž 
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Naše slikanice 
 

V razredu smo se pogovarjali, da bo kmalu mesec februar. To 

je najkrajši mesec v letu. Letos pa bo za en dan daljši, saj je 

prestopno leto. 

Za nas otroke je to zanimiv mesec, saj bo pust, zimske 

počitnice, moj rojstni dan, za vse državljane pa tudi slovenski 
kulturni praznik. Praznik je posvečen pesniku Francetu 

Prešernu, ki je napisal veliko lepih pesmi, med njimi tudi 

pesem z naslovom Zdravljica, katere predzadnja kitica je naša 

himna. V šoli smo se odločili, da bomo ta praznik proslavili 

tako, da bomo izdelali slikanice.  

Slikanica je knjiga za najmlajše. Ko začenjamo brati, imamo 

radi knjige z veliko ilustracijami in malo besedila. Sličice 

pomagajo otroku pri razumevanju besedila, zato smo se z 

veseljem lotili dela. Vsak od nas si je izbral svoj naslov in si 

izmislil svojo zgodbico. Pisanje besedil nam je vzelo kar nekaj 

časa. Ilustriranje slikanic pa je bilo čudovito. Spomnil sem se, 

kako sem kot majhen fantič skupaj z mamico prebiral 
slikanice.  

Nastalo je veliko slikanic, ki so različno dolge in bogate z 

ilustracijami. Vse pa so narejene z veseljem, zato si želimo, da 

bi naše slikanice predstavili staršem, sorodnikom in otrokom v 

vrtcu. 
Urban Gorenjc Dokl, 5. razred 

 

 
 

Spominska ura – recital šentjanških devetošolcev 
 

 
 

 

 
 

 
 

Že sredi decembra je v OŠ Milana Majcna Šentjanž pri uri 

slovenščine padla ideja, da bi učenci 9. razreda pripravili 

recital v spomin našemu največjemu pesniku Francetu 

Prešernu. Ideja je nekaj časa tlela, sredi januarja pa so 

devetošolci, ki jim beseda lepo teče, napisali vezno besedilo v 

mladostniškem slengu, skupaj smo dodali še nekaj strokovnega 
besedila in deklamacije Prešernovih pesmi ter se z učiteljem 

glasbe, Marjanom Dirnbekom, dogovorili, katere pesmi bi 

zapeli kot mladinski pevski zbor. 

Devetošolci so se z veseljem pripravljali na nastop in v petek, 

5. februarja 2016, so se v času pouka z recitalom najprej 

predstavili učencem nižje stopnje in njihovim učiteljicam, 

potem pa so prijeten program ponovili še za učence višje 

stopnje in učitelje. 

Drobna dramatizacija Prešernovega soneta ter lepo zapete 

pesmi od Vrbe do Železne ceste in ene najlepših z naslovom 

Nezakonska mati so nas popeljale v čas Franceta Prešerna, 

velikega moža, ki mu vsako leto namenimo spominsko uro, in 
letos so to prav prijetno izpeljali naši devetarji. 

Upam, da je bil kulturni program mladim gledalcem tako všeč, 

da bi se v naslednjih letih tudi oni navzeli vsaj malo njihove 

pripravljenosti in njihovega navdušenja, da bi recital izzvenel 

kar najlepše in najboljše. Z veseljem lahko napišem in mislim, 

da je to tudi mnenje ostalih; spominska ura je lepo uspela in 

vaš trud, dragi devetošolci, ni bil zaman. 
Majda Podlesnik Repovž 
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Pust pri«Sončkih« 
 

Otroci v vrtcu iz skupine Sončki smo se letos pusta lotili malo 

drugače. Spoznali smo pomen pusta in pomen maškar. Na 

pustni torek v vrtec nismo sprejemali otrok, ampak princeske, 

kavboje, miško, zajčka, gusarja, gasilca, vinksico in celo 

zaspančka. V povorki skozi Šentjanž smo bili v družbi mlajših 
šolarjev zelo glasni, da smo zagotovo pregnali zimo. Med 

sklopom projekta Spoznajmo Slovenijo smo v tem času 

spoznavali pokrajino Štajersko in z njo Ptuj ter kurente. Otroci 

kurenta dobro poznajo tako preko televizije, interneta, starejši 

pa se spomnijo njihovega lanskega obiska.  

V medijih smo zasledili maske Butalci, zato smo se odločili, da 

tudi mi spoznamo te svojevrstne ljudi in njihove navade. Ob 

prebiranju zgodb o njihovem načinu življenja se otroci 

zabavajo in hkrati ugotavljajo, ali bi bile lahko prigode 

resnične.  

Tako je pri nas vedno pestro in igrivo, zanimivo in poučno ter 

veselo in zabavno. 
Tatjana in Joži 

 

 

Zimske radosti otrok iz vrtca 
 

 
 

 
 

V novo leto smo vstopili zasneženo, kar smo tudi izkoristili in 

se naužili zimskih radosti na snegu. Otroci so se dričali z 

lopatkami po snegu in toboganu in zelo uživali. Podali smo se 

tudi na zimski pohod, katerega so opravili vsi starejši otroci, 

najmlajši otroci iz obeh skupin pa so ostali v vrtcu in se skupaj 

igrali in družili. Spoznavali smo lastnosti snega, ledu in vode, 

pokrajino Gorenjsko in še marsikaj. 
Vzgojiteljica Lidija Martinčič 

 

 

ROŽA 
 

Na travniku cveti 

in nas spominja na pomladne dni. 

Čez zimo nas zapusti, 

a spomladi nas znova razveseli. 
 

Na travniku jih naberemo cel šop, 

da polepšamo vstop. 

Prijetno diš  
in se sladko smej . 

 

Trgam jih rada, 

ker sem deklica mlada. 

Verjamem v svoje sanje 

in v šoli potrdim znanje. 
 

Roža je lepa rastlina, 

prav tako kot violina. 

Rada jih imam, 

vedno mi polepšajo dan. 
Sara Žganjar, 5. razred 

TO SMO MI 
 

Peti razred to smo mi, 

ki se kar naprej uči. 

Fantje se naokrog podijo, 

punce pa v zvezke strmimo. 
 

Šola je prav zakon, 

ko pa učiteljica v razred prihiti, 

se pred očmi stemni 
in nas močno zaskrbi. 

 

Jožica Bec, 5. razred 
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Pesmi Eve Keber 
 

 

Gospa Eva Keber se je prijavila na literarni natečaj "V zavetju 

besede 2015", za starejše avtorje. Prijavilo se je 142 avtorjev iz 

vse Slovenije. Povabljeni so bili na 6 regijskih srečanj. Tu so pod 

vodstvom strokovnih spremljevalcev potekale literarne delavnice 

z javnim branjem in izborom. Izbrali so 28 nominiranih avtorjev 

za državno raven. 

Gospa Eva Keber je bila ena od izbranih avtoric. Njeno pesem "V 

pomladnem gozdu" so objavili "V zavetju besede", Zbornik 

seniorjev 2015. 
Novembra so jo organizatorji (JSKD) povabili na državno 

srečanje literatov seniorjev na Bled. Zbornik in državno srečanje 

sta bila posvečena spominu na pisatelja Toneta Svetino ob njegovi 

90. obletnici rojstva. 
 

 

V POMLADNEM GOZDU 
 

V pomladnem dnevu stopam po ozki, 

v travi narahlo zarisani, ravni stezi. 
 

Na pobočjih cvetijo prve pomladne rože, 

spremlja me ptičje žvrgolenje, 

nad krajino se razteza jasno modro nebo. 

 

Za vasjo se razgrinja gozd, 

dopoldansko sonce trosi zlate žarke, 

polsvetloba mehko polzi skozi vejevje, 

gozdič se ogrinja s prijetno toplino. 

 

Postojim med razgaljenimi drevesi, 
med zimzelenimi bori in smrekami, 

pogrezam se v brezbrežno tišino, 

vpijam vonj zgodnje pomladi. 

 

Z drevesa narahlo oddrobim 

za drobno zrno usahle drevesne smole, 

jantarjev kristal se rahlo topi v mojih ustih. 

 

Nekje za drevjem se oglaša pridušeno lajanje, 

sliši se zamolklo prasketanje in hrstenje, 

iz goščave priteče naš kuža, 

dobrika se mi, se smuka okrog mene. 
 

Ljubko živalco božam in trepljam; 

od daleč te zagledam, 

vzpenjaš se po gozdni kamniti poti, 

skupaj se vrnemo s sprehoda domov. 
 

 

Pesmi Marije Bajt 
 

HČI ZEMLJE 

 

Vse  moje pesmi 

prihajajo iz srca, 

so  kot otroci, 

ki mati  rada jih ima. 
 

Marsikatera o  pomladi 

in  ljubezni govori, 

včasih  tudi o bolečini, 

ki  spremlja nas premnogo dni. 

 

A  najraje povem, 

ker korenin se še zavem; 

še vedno po vsem 

le hči zemlje sem. 

 

POMLAD JE ZAMUJALA 
 

Skozi nadsvetlobo dneva 

si  se  tihotapil 

v naročje pričakovanj. 

Sedal na oblake  zatrtih hrepenenj 
in se izgubil v ugodju samozadostnosti. 

 

Moje  sanje so  se razpršile 

kot rosne kapljice. 

Ob  nežnem razprtem cvetju 

nisem ničesar začutila. 

Pomlad je najbrž zamujala. 

 

ROJSTVO VEČERA 

 

Sonce  zahaja, 

večer se skrivnostno poraja. 

 

Barve so se prelile, 
pridih božanskosti dobile; 

kot  mavrični slap obzorje žari. 

Neznane sile 

so me kar naenkrat priklenile. 

Pri oknu obstanem, 

lepoto srkam, nebo občudujem. 

 

V daljavi je oblak, 

potopljen v morje  barv. 

Lebdenje poslednjih sončnih žarkov 

odhajajočega dne objema hribovje. 
Željno vpijam mogočno sliko, 

očarana se veselim rojstva večera. 

 
Marija Bajt 

 
 



           Zgodilo se je, zgodilo se bo 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

»Izdelava butar in voščilnic«, 

delavnica ročnih spretnosti 
Sobota, 19. marec 2016, pri družini 

Skoporc-Zavrl na Brunku 

KUD Budna vas 

Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 

Čistilna akcija v KS Šentjanž 
Sobota, 2. april 2016, in teden pred tem 

datumom 

TD Šentjanž, ostala društva v KS Šentjanž in 

KS Šentjanž 

Info: Milena Bregar (040 502 101) 

info@sentjanz.si 

Pohod od Murnc do Telč Sobota, 23. april 2016, ob 8. uri iz Murnc 
KO-DIS Šentjanž 

Info: Rezka Repovž (07/81 85 670) 

Florjanovo žegnanje v Budni vasi Nedelja, 8. maj 2016 
PGD Šentjanž 

Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

14. Pohod po Krekovih stezicah Sobota, 21. maj 2016, ob 9. uri 

TD Šentjanž 

Info: Zdravko Remar (051 680 287) 

info@sentjanz.si 

»Mesec maj«, kulturna prireditev 
Sobota, 21. maj 2016, ob 19. uri v Kulturni 

dvorani  Šentjanž  

KUD Budna vas 

Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 

»Kdor poje rad, v srcu je bogat«, 

koncert ljudskih pesmi 

Nedelja, 12. junij 2016, ob12. uri v Cerkvi 

sv. Treh kraljev na Brunku 

KUD Budna vas, Ljudske pevke Solzice 

Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 

Pohod na Tk pav ob polni luni Sobota, 18. junij 2016, ob 19. uri 

TD Šentjanž 

Info: Cveta Jazbec (031 825 053) 

info@sentjanz.si 

Vinogradniški pohod 
Sobota, 25. junij 2016, ob 9. uri s trga v 

Šentjanžu 

DV Šentjanž 

Info: Renata Kuhar (031 344 669) 

Likovne delavnice za otroke in 

njihove spremljevalce 

Sobota, 25. junij 2016, ob 14. uri na prostem 

pri družini Orešnik na Osredku 

KUD Budna vas 

Info: Magda Sigmund (031 353 388), 

magda.sigmund@gmail.com 

ArtEko Šentjanž 2016 6.–10. julij 2016 
TD Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 
 

Delavnice na kmetiji Veles 
 

Na kmetiji Veles v vasi Svinjsko se ukvarjamo z naravno 

gradnjo. Svoje izkušnje in znanje odprtih rok radi delimo tudi z 

vami. Spomladi in vse tja do jeseni se bodo na naši kmetiji 

izvajale različne delavnice na temo trajnostnega načina 

življenja, poudarek bo na trajnostni gradnji. Več o terminih in 
dogajanju bomo objavljali na naši spletni strani www.kmetija-

veles.si ter na facebooku Kmetija Veles. Delavnice organizira 

zavod Veles. Dobrodošli! 
  
 

Črna packa 
 

Našo bralko je na zimskem sprehodu s psom v mrzlem 

januarskem jutru neprijetno presenetil »krvavi« prizor. Ob robu 

travnika je zagledala velik krvav madež, ki je obarval s slano 

prekrito travnato površino … takrat si misliš, da je to pač del 
prehranjevalne verige gozdnih živali ali pa je bil na delu lovec. 

A že nekaj korakov naprej jo je čakalo neprijetno presenečenje. 

Ob meji travnika je bilo namreč vsem na očeh odvrženo 

drobovje ubite živali, na grmovju pa odsekane tačke in srnina 

glava … res neprijeten prizor, ki ga je povzročil nevesten 

človek, mogoče celo lovec.  

Tukaj ni težava v odstrelu divjadi, a od človeka, ki je ustrelil 

srno bi pričakovali, da ubito žival odpelje, za sabo pa ne pusti 

tako groznega prizora!  
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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. debelejše odžagano deblo; 5. mednarodna trgovska veriga, ki 

je pri nas že 25 let; 9. ime igralca Šerbedžije; 10. ime 

svetovnega popotnika in humanitarnega delavca Križnarja; 11. 

prehod gozda na travnik, tudi eno od oken ob tematski poti 

Tk pav; 13. visoke igralne karte; 14. gostišče in hotel v 

Trebnjem;  15. visoko pogorje iz apnenca vzhodno od 

Mostarja; tudi ime mostarskega nogometnega kluba; 17. 

kakovostno francosko vino (beli, sivi, modri, …); 19. večja 
reka v severni Nemčiji; 22. nekdo, ki je star eno leto; 24. večje 

mesto na Uralu; 25. nekdanji hrvaški nogometni reprezentant, 

Jerko; 26. ljubkovalno ime za Antio; 27. kis. 
 

NAVPIČNO 

1. grča v lesu; 2. država v jugovzhodni Aziji; 3. značilnost 

odzivnega; 4. stari oče; 5. krajša oblika hrvaškega imena 

Stjepan;  6. moški, ki je izgubil boj, premaganec; 7. rimski bog 

ljubezni; 8. trgovsko prodajno blago; 12. ameriški filmski in 

televizijski igralec, Nick; 16. pripadnica starogrškega plemena 

Eolcev; 17. južnoameriški dninar in kmečki delavec; 18. napis 

na križu, kratice za »Jezus iz Nazareta, kralj Judov«; 20. ime 

ameriškega boksarja Tysona; 21. leglo; 23. pod, tla.    
                 

Sestavil: Jože Puc 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. aprila 2016 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, 

Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 

nagrajenca.  

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je TELOVADBA. 

Srečna izžrebanka je Vida Keber iz Birne vasi 14a. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja Lisap, Trgovina in storitve d.o.o, 

prevzame v Frizerskem salonu v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.  

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: JOPA, SPAK, ARON, TORR, TELOVADBA, ALI, ORLEK, VEDRO, ALIBI, ŽAR, MANEKENKA, OSIR, KIKS, 

KOLT, SKAT. 
 

Ostro oko 
 

         
 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Smerokaz na sliki se nahaja na Velikem Cirniku. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Zdenko Karlič iz Velikega Cirnika 18. 

Nagrajenec lahko nagrado, ki jo podarja Lisap, Trgovina in storitve d.o.o, prevzame v Frizerskem salonu v Šentjanžu. Iskreno 

čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja zvonec na sliki. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. aprila 2016 na naslov: Uredništvo 

Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na  info@sentjanz.si. 

Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo tudi tokrat  izžrebali srečnega nagrajenca.
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Platinasta poroka zakoncev Bebar 
 

 
 

V mesecu februarju pred natanko 70 leti sta si večno zvestobo obljubila naša sokrajana Franc in Pavla Bebar. Kljub dogovorjen i in 

skromni poroki je njun zakon letos dočakal ta visok jubilej. Pred svojimi štirimi otroki, ki so se jima rodili v zakonu, vnuki, 

pravnuki in drugim sorodstvom sta na slovesnem dogodku obnovila zakonske zaobljube in tako praznovala svojo platinasto 

poroko.  

Čestitamo jima tudi iz uredništva Šentjanškega glasa. 
 

Povsod je lepo, doma je najlepše 
 

HODIMO IN RAZISKUJEMO 
 

Člani Društva upokojencev Šentjanž se dobimo enkrat na 

mesec in se podamo na odkrivanje naših lepot. Zato ne rabimo 

agencije in ne vodnikov. 

Tokrat smo se odpeljali z avtomobili do ribiškega doma pri 

bajerju v Krmelju, kjer je bil tudi dnevni kop premoga. 

Mir, voda, lepe sprehajalne poti so nas kar vabile v svoj objem. 

Poleg že videnega, smo za nadaljevanje poti vseeno prosili 

naše prijateljice iz Društva upokojencev Krmelj. In smo šli na 
pot po sledeh časa.  Ni jih več veliko, ki še kaj vedo o tem, 

kako in kje so delali naši predniki. 
 

Naš cilj pohoda je bil obiskati ostanke enega od delovišč 

rudnika, razvaline šahta, ki ležijo med Krmeljem in vasjo 

Polje. Vzpenjali smo se po lepi gozdni poti, kjer so še vidne 

sledi rudarjenja. Našli smo rastišče mini orhideje. Na prste bi  

lahko prešteli tiste cvetove, ki so se rojevali izpod listja. 

Prišli smo do prostora, kjer je bilo nekoč zelo živahno, prišli 

smo do šahta. Previdno smo stopali, nič premaknili, nič vzel ... 

pa saj so že drugi pred nami pobrali in izropali, vse kar je bilo 

vredno in kar se je dalo odnesti. Ostalo je samo zidovje. 
Spraševali smo se, kaj bomo pokazali našim vnukom, kakšne 

so naše sledi. Kje je naš ponos? Vse smo podrli. Zakaj? To je 

vendar naše, domače, tu so se potili naši knapje. Sto vprašanj 

in niti enega pravega odgovora nismo našli. Ali pa. Če bi bilo 

to v naši krajevni skupnosti, bi gotovo očistili in postavili 

informacijsko tablo. 

Oblačnost se je počasi trgala in šli smo naprej proti vasi Polje. 

Ko smo prišli iz gozda, smo krenili levo proti Tržišču. 

Vseskozi nas je spremljala veduta   prelepe pokrajine. 

Trobentice, kronice, mačice in teloh ter cvetje lapuha so nam 

polnili dušo z lepimi vtisi. 
Vse te lepote preseka mogočni daljnovod, ob katerim se 

zgroziš, ko hodiš pod njim. Zdi se, kot da se hoče dotakniti tal. 

Kmalu pridemo do postaje v Tržišču. Še vedno lepo ohranjena 
stavbna dediščina, ki je bila zgrajena ravno za potrebe 

rudarstva. Železnica je stekla do Krmelja 15. novembra leta 

1908. Takrat se je imenovala železniška postaja  

Tržišče−Šentjanž. Ob poti opazimo še staro tehtnico, kolpar in 

ohranjen drevored kostanjev. Nekaj časa smo hodili kar po 

poti, kjer so bili nekoč tiri.  

Rumene vrbe ob reki Hinji je obsijalo sonce in  prav lepo so se 

lesketale. Sonce in sence so božale pokrajino.  Po vonju sluteč, 

je tu pomlad.  
 

Prehodili smo šest kilometrov prijetne poti. Domov smo se 

vrnili z lepimi vtisi. 
Pojdite od doma  na potep  in prehodite to pot. Lahko  se nam 

pridružite vsako četrto sredo v mesecu. V aprilu  gremo 

raziskovati pot s Škovca do Svetega Vrha. 
 Cveta Jazbec

    



 
 

 

 
 


