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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/38       
 

Drage bralke in bralci, 
 

Lučke, svečke, pričakovanja, pozitivne misli, konec in hkrati nov začetek … Juhuhu, 

novo leto bo spet vsak čas tu!  

V Vašem uredništvu Šentjanškega glasa smo se odločili, da v prekratkem letu 2016 

izdamo še eno številko Vašega najljubšega časopisa in izpolnimo načrt, ki smo si ga 

zadali na začetku leta. Veseli smo, da nam imate vedno znova kaj napisati, hkrati pa je 

bil konec letošnjega leta v naši krajevni skupnosti res ploden in veselili smo se lahko 

novih pridobitev, ki smo jih res dolgo čakali. Vse to smo povzeli v tokratni številki 

časopisa in dogodke zabeležili za vedno.  

Se pa proti koncu letošnjega leta ni dogajalo samo v Šentjanžu. Tudi svet so preželi 

dogodki, ki so se nas še kako dotaknili. Da naša bivša sodržavljanka oz. soobčanka 
postane prva dama Amerike, se pač ne zgodi vsako leto, niti ne vsako desetletje in ne 

vsako stoletje. Ja, pravzaprav se piše zgodovina in mi smo del nje. Za trenutek se zdi, da 

smo se premaknili v neresničen svet, ki pa je še kako resničen. Mesta za ravnodušnost ni 

in dokaz, da je resnično vse mogoče, je na dlani. 

Verjamemo, da je bilo tudi Vaše leto lepo, uspešno in posebno. Želimo, da tudi leto 

2017 ne bo zaostajalo in bo prineslo predvsem neskončno veliko zdravja, veselja, 

ljubezni ter miru v srcu in na svetu. Lepe praznike in naj vse še tako nemogoče želje 

postanejo resničnost! 
Vesna in Petra 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

Objava Vašega oglasa v posameznem 

izvodu − eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 

številkah ŠG letnika 2017 - POPUST! 

Zadnja stran, barvna  Zadnja stran, barvna  

1/1………………………………..250€ 1/1………………………………..650€ 

1/2………………………………..150€ 1/2………………………………..400€ 

1/4………………………………..100€ 1/4………………………………..250€ 

1/8…………………………...…….80€ 1/8…………………………...…..180€ 

Notranja stran, barvna             ČB Notranja stran, barvna             ČB 

1/1……………..200€…….….….150€ 1/1……………..500€……..…….350€ 

1/2……………..150€……..…….100€ 1/2……………..400€………..….250€ 

1/4……………..100€…….…...….80€ 1/4……………..250€…….…..…200€ 

1/8…………..…..60€…….….…...40€ 1/8……………..150€…….….....100€ 

Prva stran, barvna  Prva stran, barvna  

1/8………………………….…….150€ 1/8………………………....…….400€ 
 

Šentjanški glas 
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž 

Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž 

Uredniški odbor:  
Petra Majcen (odgovorna urednica), 

Vesna Perko (glavna urednica), 

Simona Razpet (lektoriranje), 

Jože Puc, Boštjan Repovž, Milan 

Sotlar (oblikovanje) in Jože Repovž. 

Prispevki:  
zunanji sodelavci 

Slika na naslovnici: 

Jože Puc 

Naslov:  
Šentjanški glas – uredništvo,  

Šentjanž 22,  

8297 Šentjanž 

E-mail: info@sentjanz.si, 

www.sentjanz.si 

Šentjanški glas je vpisan v razvid 

medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS pod  zap. št. 1557. 

Oglasno trženje: 
Turistično društvo Šentjanž 

Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče  

Naklada: 500 izvodov 

Cena: 0,01 EUR 
 

Oglasna sporočila niso lektorirana. Za 

vsebino oglasa je odgovoren naročnik.  

Pridržujemo si pravico do krajšanja in 

oblikovanja gradiva. Fotografij in 

rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki 

niso del člankov, so iz arhiva TD 
Šentjanž. 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dragi bralci in bralke Šentjanškega glasa, 

v letu, ki mu nazdravljamo te dni, vam poleg vsega, kar si boste 

zapisali na svoj seznam dobrih želja v letu 2017, želimo lepe misli o 

zdravju in sreči ter pogumne odločitve, da bodo vaši koraki tudi v 

novem letu odmevni. Želimo vam prijetne praznike v krogu vam 

dragih, da bi leto 2017 prineslo manj hitenja in več priložnosti za 

pristen stik s sočlovekom. Srečno 2017. 

Uredniški odbor Šentjanškega glasu. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XVII/38        
 

CENJENE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

Prišel je čas čarobnosti, prižigajo se luči, v goste prihajajo 

dobri možje z lepimi željami in darili. V tem času ocenjujemo 

dosežke preteklega leta in si zadajamo cilje za prihodnje. Tudi 

svet KS Šentjanž do sedaj sledi svojim ciljem, ki smo si jih 

zadali v štiriletnem planu. 

Pred kratkim smo se veselili uradnega odprtja nove telovadnice 

pri osnovni šoli. Učitelji in učenci so nam priredili nepozaben 
večer, z iznajdljivim, dobro povezanim programom. Rdeča nit 

prireditve so bili šport in športni dogodki, s katerimi so 

dokazali, da zmorejo dosegati visoke uvrstitve tudi v težjih 

okoliščinah. Odprtje je bilo združeno s krajevnim praznikom in 
iskreno se zahvaljujem vsem, posebno učiteljem in učencem, ki 

so nam omogočili, da nam je večer prijetno minil. Hvala še 

enkrat! In sedaj je ta objekt namenjen vsem željnim športa, 

plesa, gibanja nasploh. Prav je, da zanj skrbimo po svojih 

najboljših močeh, da nam bo lahko dobro služil vrsto let. 

Na zahvalno nedeljo pa smo se lahko udeležili blagoslova 

obnovljene notranjosti farne cerkve sv. Janeza Krstnika. To je 

bil dan, ki nas bo spominjal na povezano skupnost, 

dobrosrčnost in vero v boljši jutri. Ko smo poleti obhajali svete 

maše v Kulturni dvorani, smo šele spoznali, koliko je cerkev 

pomembna. V njej se zavedamo, da nikoli nismo sami in nekdo 

vedno bdi nad nami. To je prostor, namenjen duhovni rasti in 
hrani, brez katere se v težkih časih ne da živeti. Prav je, da 

skrbimo zanj. 

V našem kraju obstaja močna skupnost, ki v odločilnih 

trenutkih stopi skupaj in premika meje skrajnosti. Ponosen sem 

na vsakega posameznika, ki kakor koli pripomore k ohranjanju 

in izboljšavi našega kraja. Hvala tudi vsem društvom, ki nas 

skozi leto bogatite z dobrimi dosežki in rezultati ter ponesete 

ime Šentjanža daleč naokoli.  

Vsem želim lepe praznike, polne veselja, razumevanja in 

notranjega miru. 
Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

CENJENE KRAJANKE, CENJENI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 

 
 

V božično-novoletnem zaključku leta se spomnimo dogodkov 

in doživetij, ki so nas v odhajajočem obdobju najbolj 

zaznamovali. Zasluženo si voščimo ob osebnih in poslovnih 

uspehih, ki bodo gradniki prihodnjih izzivov in pričakovanj.  

Leto 2016 je bilo v sevniški občini zaznamovano z velikimi 

šolskimi investicijami. Šentjančankam in Šentjančanom je v 

veselje lepa, nova telovadnica, ki bo prostor tudi za druge 

družabne dogodke, s tem pa možnost dodatnega povezovanja 

in krepitve vezi v lokalni skupnosti. Trajna skrb je namenjena 
družbenim dejavnostim, zdravstvu, varstvu šibkejših. Izvedene 

so bile nadgradnje cestne in druge komunalne infrastrukture, 

skrbeli smo za urejanje okolja in podporo razvoju 

gospodarstva.  

Za dobro sodelovanje se zahvaljujem vsem, ki smo se skozi 

vse leto srečevali, iskali skupne rešitve in udejanjali cilje. 

Medsebojno razumevanje in spoštovanje naj bosta vodili in 

ključ do uspehov tudi vnaprej. 

Prihajajoče leto naj bo radodarno z zdravjem in veseljem. 

Želimo vam prijetno preživete praznične dni, čas namenite sebi 

in svojim najdražjim.  
S spoštovanjem, 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, s sodelavci 
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Intervju Šentjanški glas            XVII/38        
 

Renata Kuhar 
 

 
 

V mesecu oktobru smo praznovali krajevni praznik in na 

prireditvi ob prazniku je letošnje priznanje KS Šentjanž prejela 

naša tokratna intervjuvanka Renata Kuhar. 
 

Ste oseba, ki je aktivna na številnih področjih, kako pa bi se 

opisali vi sami? Kaj pa vaši družinski člani menijo, ker ste 

toliko odsotni od doma? 
Dali ste mi priložnost, da se opišem. Sem oseba, ki je že dolgo 

aktivna na številnih področjih. Poleg vzgoje treh otrok, ki so že 

odrasli, dva imata že svoji družini, sem še prisotna pri večini 

opravil na kmetiji, v vinogradu in pri kletarjenju. Rada 

popazim vnučke in pomagam mladim, kolikor je v moji moči. 

Če človek želi postoriti vsa ta dela, mora biti enostavno 

prisoten. Sestanki društva in vaje z zborom so ponavadi ob 
večerih. Sem članica le enega društva v Šentjanžu, ker za kaj 

več res ni časa. Odsotna od doma sem v bistvu le v času 

službe, ki jo opravljam na Gradu Sevnica. 

Moja starša, posvojitelja, sta me že od malega navajala na 

samostojnost, trdo delo in se trudila, da bi znala voditi kmetijo. 

Priznam, nisem bila preveč navdušena, kajti vedno me je 

zanimalo vse mogoče, še najbolj stvari, ki so bile težje 

dosegljive. Moje želje so bile drugačne od življenja, ki sem ga 

morala živeti, toda vse pride enkrat na vrsto. Življenje ni samo 

kruto, v zameno za trud ponuja tudi lepe stvari. Družina in 

varnost doma sta gotovo vrednota, ki jo želim ponuditi svojim. 
Imam srečo, da mi v zameno »tolerirajo« moje delo, ki je po 

večini dar za druge. Tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da se da 

računati name, kadar so v težavah. Imela sem srečo, da sem na 

svoji poti koriščenja svojih talentov srečala čudovite sopotnike, 

ki so me naučili preseči ovire. Danes sem, kar sem in lahko 

rečem življenju hvala. 

Pravijo, da kdor poje, slabo ne misli. Petje je že dolgo časa 

del vašega življenja, saj s svojo skupino Kresnice obogatite 

skorajda vsako nedeljsko mašo. Kakšni so bili začetki skupine 

in kako motivirate svoje člane, da redno prihajajo na vaje in 

vneto pojejo? 
Po službi, ki sem jo morala namesto šolanja sprejeti pri 15 

letih, poroki in materinstvu, gradnji hiše in kmetiji, ob dveh 

starih starših, so se kot sonce pri mojih 25 letih pojavile še 

Kresnice. Na pobudo župnika sem ustanovila zbor, ki je rasel. 
Delo z mladimi, prepevanje in odkrivanje sveta zunaj 

domačega kraja mi je dajalo moč, da sem zmogla vse, kar mi je 

bilo naloženo. Večina tistih, ki so kdajkoli prepevali v zboru, 

nosi v sebi spomine, ki ob naših srečanjih prinašajo nasmeh. 

Žal se časi spreminjajo. Menjava generacij in obveznosti 

posameznikov nam marsikdaj onemogočijo vaje. Seveda pa se 

trudimo ohraniti prepevanje pri maši, kar mi je zelo 

pomembno. 

Vsako leto skupaj organizirate Miklavževanje v Šentjanžu. Je 

težko najti dobrotnike, ki vam pri tem priskočijo na pomoč? 

Kako pa se dogovorite z "dobrim možem", da vsako leto 

pripravi tako zanimiva darila in nariše nasmeh na otroške 

obraze? 
Sprejem prve organizacije Miklavževanja je bil povod za 

nastanek zbora. Nekaj izkušenj iz Stične, kamor sem hodila s 

svojimi otroki na Miklavževanje, je botrovalo k temu, da sem 

naredila z nekaj takratnimi pevci program za prvo 

Miklavževanje v Šentjanžu. Uspelo nam je in tako je še danes. 

Dobrotniki … ni jih veliko. Brez KS, Občine Sevnica in 

podjetja Armat, pa seveda podpore staršev, bi bil Miklavž zelo 

žalosten. V zadnjih letih pa so se pridružila nekatera društva, ki 

so pripravljena pomagati pri lepši izvedbi večera. 
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Intervju Šentjanški glas            XVII/38        

 

Radi poudarite, da ste tudi lokalna turistična vodnica. Z 

veseljem predstavljate Šentjanž kot pušl'c Dolenjske, Grad 

Sevnica pa kot najlepši grad Posavja. Kakšne so bile vaše 

prve stopinje na tem področju? 
Že v osnovni šoli so mi na koncu leta svetovali, naj grem v 

šolo za turistične vodnike. Si predstavljate, kaj je bilo to za 

moja starša, ki sta vedela samo to, da je treba ohraniti kmetijo 

… Pred več kot 10 leti sem opravila tečaj za lokalnega 

vodnika. Izguba službe me je pripeljala na Grad Sevnica. 

Začetki so bili malo negotovi, a danes je Grad moja velika 
ljubezen. Rada delam z ljudmi, tu sem se našla. Če se le da, jih 

pripeljem tudi v Šentjanž, kajti verjamem, da je naša 

neokrnjena narava z dobro gostinsko ponudbo vredna zaupanja 

in občudovanja. 

Tudi mi ne moremo mimo aktualnih tem ... Kaj pa vi, ki ste, 

če se lahko tako izrazim, del turizma v naši občini, menite, ali 

bo občina Sevnica s prvo damo Melanijo Trump veliko 

pridobila na področju turizma? 
Zgodilo se je nekaj, kar morda res nismo verjeli, da se bo. 

Sevnica ne bo nikoli več takšna, kakršna je bila doslej. Če 

hočemo ali ne, smo z gospo Melanijo postali svetovno znano 
mesto. Ljudje prihajajo od vsepovsod, želijo spoznavati našo 

kulturo, ponudbo, kraj. Na nas je, kako bomo znali to 

izkoristiti. Če ne bomo mi, bodo drugi. Poti nazaj ni. Biti del 

ekipe, ki skrbi za dobro počutje gostov v naši občini, jih 

navduševati nad našo kulinariko, naravno danostjo in gradom, 

s katerim se lahko ponašamo, pomeni veliko odgovornost. 

Nikoli ne veš, koga imaš pred seboj in vsak gost ti lahko 

pripelje nove, če je zadovoljen. 

Pred tremi leti ste stopili v velike čevlje, saj ste postali 

predsednica Vinogradniškega društva Šentjanž. Marsikdo je 

podvomil v nadaljnje delovanje društva, a hitro ste dokazali, 

da tudi ženska lahko uspešno vodi številčno društvo. Je 

naporno? 
Biti predsednica društva v današnjem času, ko je čas naš 

najhujši sovražnik, ni enostavno. Številne aktivnosti, ki so jih 

zastavili že moji predhodniki, zahtevajo ljudi, ki so še 

pripravljeni delati. Res, da namenjam veliko časa za 

razmišljanje, kako bomo organizirali in izpeljali posamezne 

aktivnosti. Ko so stvari pripravljene, tudi fizično stečejo. 

Moram pohvaliti nekatere člane, ki brezpogojno opravljajo 

številna dela. Moj čas namenjen društvu je predvsem 

logističen. Ni mi težko, če imam podporo. 

Pridelovanje vin vam ni tuje in verjamem, da se lahko 

pohvalite z vini izpod vaših rok. Katero vino je tisto, ki bi vas 

lahko predstavljalo in zakaj? 
S članstvom v društvu sem pridobila številna znanja iz 

vinogradništva. V kleti se kar dobro znajdem, v pomoč pa smo 

si tudi člani med seboj. Všeč so mi dišeča aromatična vina, da 

uživam v vonju, pri pitju pa sem zmerna. Ojoj, s katero sorto bi 

se primerjala? To je sivi pinot. Zahteven za pridelavo in 

kletarjenje, a nikoli dovolj dober za velika priznanja. 

Narava je tista, ki nas lahko navda z energijo. Najbrž vam ob 

mnogih aktivnostih ne ostane veliko prostega časa? Kako pa 

ga preživite? 
Imam posebno srečo da večinoma vse, kar delam, delam rada. 

Za dušo pa so vnučke, družina, prijatelji, sproščujoč pa je tudi 

pogled na čudovito dolenjsko pokrajino, katere se ne bom 

nikdar dovolj nagledala. Včasih z domačimi ali s prijatelji 

posedim pred našo zidanico. S prijaznimi sosedi spijemo kavo 

ali poskušamo vino. V zimskem času grem včasih na bowling 

ali sprehod, da si zbistrim glavo. 

Pisanje govorov na pogrebnih slovesnostih je postala že del 

vašega življenja, marsikdo pa ne ve, da vam tudi pesnjenje ni 

tuje. V tokratni izdaji Šentjanškega glasa bomo lahko 

prebrali tudi eno izmed vaših številnih pesmi. Čemu tako 

plaho priznate svoj talent? Lahko pričakujemo morda tudi 

pesniško zbirko? 
Napisala sem že veliko pesmi. Včasih, ko moram kaj napisati, 

se zgodi, da najprej pišem v verzih, šele nato "normalno". 
Pesmi so v glavnem biografske. Pred leti so mi obljubili pomoč 

pri zbirki, a so kasneje pozabili name. Sedaj se mi ne da več 

truditi. Veliko mojih izpovedi je zapisanih v mojih pesmih. Če 

bi pisala, bi napisala knjigo o mojem življenju na Dolenjskem, 

iskanju mame, srečanju z njo, z bratoma in sestro v Wallesu, o 

sestrah v Sloveniji, s katerimi smo si blizu. Pisala bi o dragih 

starših, vrednotah, ki sta mi jih dala, o vasi, ki me je kot malo 

punčko sprejela za svojo. O ljudeh, s katerimi sem rasla, 

uresničevala sanje, delila življenje, o številnih prijateljih in 

tistih, ki so v meni prepoznali talente, jih nadgradili s svojim 

znanjem, meni pa dovolili, da sem jim lahko sledila … Kot 
posebno poslanstvo cenim, da so prav meni zaupani najtežji 

trenutki svojcev umrlih. Lepo mi je, da smem svoja 

razmišljanja o življenju deliti tudi v govorih, ki so vsi unikatni, 

čeprav je bilo napisanih že vsaj 200. 
 

 
 

Prihajajo božično-novoletni prazniki, kaj vam le-ti 

predstavljajo? Jih boste preživeli v družbi svojih domačih? 

Kaj pa bi zaželeli našim krajanom? 
 

Božični prazniki naj bi bili čas prijaznih, lepih in umirjenih 

dni. Spominjam se tople peči in sklenjenih rok mame. To sem 
ponesla v življenje. Božična večerja s celotno družino nam je 

vsem sveta. Takrat se res zberemo skupaj in začutimo našo 

povezanost. 

Pogosto se zavedam stisk nekaterih, s katerimi smo si blizu. 

Kaj pomeni sreča, če veš, da je tam nekje nekdo tako zelo sam 

in so mu prazniki še večja mora. Pomagam po svojih močeh. 

Dragi krajani, ko se boste veselili skupaj z domačimi, vam 

želim res vsem vse dobro. A ne pozabite na tiste, ki tega 

nimajo in naredite kaj tudi zanje. Okoli vas jih je v stiski 

mnogo več, kot si mislite in če jih boste opazili, bo vsem lepše. 
 

Z Renato Kuhar se je pogovarjala Vesna Perko. 
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Društva poročajo Šentjanški glas            XV/38        
 

Turistično društvo 
 

HOTEL ZA ŽUŽELKE 
 

 
 

Nič kaj prijetno vreme nas ni zmotilo, da ne bi začeli z delom. 
V sklopu tedna sonaravnega ustvarjanja in izobraževanja v 

pragozdu Tk pav se nas je zbrala kar zajetna skupina in akcija 

pod vodstvom Jerce in Cvete se je pričela. Vsak je delal po 

navodilu mentoric. Starejši udeleženci projekta so pridno 

nabirali storže in ostali material (stare opeke, razno vejevje in 

slamo) in nam ga dostavili na mesto, kjer naj bi stal ArtEko 

hotel za žuželke. Vse to smo zlagali in gradili prvi največji 

hotel za žuželke v Šentjanžu. Da je hotel še bolj mikaven, smo 

ga ozaljšali z barvami. Vsak je dobil svoj čopič in barvo. 

Manjši otroci, ki so se nam pridružili, so pobarvali spodnje 

etaže, veliki pa zgornje. Jerca je dodala še pikico na i in hotel 

je tak, kot mora biti. Še pred zimo bodo žuželke prišle v 

prijazno zavetje novega bivalnega hotela.  
Ideja je že nekaj časa zorela pri TZO Sevnica. Člani TD 

Šentjanž smo idejo predstavili kmetiji Repovž, ki so nam 

prijazno odstopili prostor v ekološkem sadovnjaku. Nastal je 

nov učni medij, katerega bomo lahko ponudili za razne 

strokovne ekskurzije. 

Prvič smo ta učni medij že pridno izkoriščali v sklopu tedna 

sonaravnega ustvarjanja in izobraževanja v pragozdu Tk pav, 

ki je odlično uspel. 

TD Šentjanž ni številčno društvo, pa vendar ustvarjamo 

trajnostne zgodbe, ki puščajo sledi za naše potomce. Skupaj 

bomo korak za korakom ustvarili ekološko vas, kateri je že J.E. 
Krek pripel tako lep naziv. 
 

Cveta Jazbec, TD Šentjanž 

 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

Društvo vinogradnikov Šentjanž je v letošnji jeseni vstopilo v 

dvajseto leto delovanja. Pogled na opravljeno delo bomo 

opravili s slovesnim praznovanjem v jeseni 2017. Pred tem nas 

čaka leto idej, priprav na praznovanje in seveda novo leto dela 

v naših vinogradih. 
 

 
 

Tudi letošnja jesen nam je naložila dovolj dela tako v naših 

kleteh kakor tudi v društvu. Letina, ki je vsako leto nov izziv, 

je presenetila s sončnimi jesenskimi dnevi, kot bi se hotela 

opravičiti za točo in pozebo. Tisti, ki kljub vsemu niso obupali 

in tako obvarovali pred boleznimi preostanek grozdja, se lahko 

upravičeno veselijo dobrih vin, ki že zorijo v naših sodih 

oziroma cisternah. 

Društvo, katerega člani smo si pogosto v pomoč pri 
vinogradništvu in kletarjenju, smo že pričeli z degustacijskimi 

treningi, na katerih se trudimo spoznavati in odpravljati napake 

v vinih. Prvo srečanje je bilo pri Stanetu Ermanu, drugo pri 

Andreju Repšetu. 

Če se še malo vrnemo na trgatev in jesenske aktivnosti društva, 

je pogled zadovoljiv. V društvenem vinogradu so ob skrbni 

negi zadolženih trte zopet obilno rodile, kar je dokaz, da sredi 

Šentjanža lahko zelo dobro uspeva vsaj 25 različnih vrst 
grozdja. Potomka z Lenta se je že dodobra udomačila v 

Šentjanžu in tudi ta vsako leto lepše rodi. 

Za lepši videz okolice društvenih prostorov smo poskrbeli z 

obnovo stare vinogradniške opreme. Vse krajane prijazno 

vabimo k ogledu in morebitnem darovanju še kašnih 

predmetov. Obnovljeni bodo še obogatili spomin na čase tistih, 

ki so nam zaupali svoje vinograde.  

Jesenski čas je tudi čas praznovanja KS in blagoslova mošta. 

Aktivno smo se vključili v vsa dogajanja v kraju, ki jih letos 

res ni manjkalo. V večeru pred zahvalno nedeljo pa smo 

krajanom podarili prekrasen koncert kvarteta AS. Poznavalci 

so jih primerjali z Eroiko, njihova preprostost pa je presegla 
vsa pričakovanja. 

Blagoslov mošta je bil letos še posebej veličasten, saj se je 

zgodil na dan, ko je bil blagoslov obnovljenih del v cerkvi in 

tako je naš letošnji pridelek blagoslovil monsinjor Božidar 

Metelko ob prisotnosti še petih duhovnikov. 

Zima že trka na vrata, naše kleti vabijo prijatelje, da skupaj 

nazdravimo na ves trud leta, ki se počasi poslavlja. V imenu 

DV Šentjanž želim lepe praznične dni vsem krajanom, še 

posebno pa članom društva, katere že sedaj vabimo na oddajo 

vzorcev za društveno ocenjevanje vin v februarju 2017. 
Renata Kuhar 

 

 

www.sentjanz.si
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Društvo upokojencev Šentjanž 
 

Tudi letos smo v aprilu sodelovali v očiščevalni akciji. Pobirali 

smo smeti ob glavni cesti od Šentjanža do Krmelja. Nabralo se 

je kar precej smeti, a malo manj kot prejšnja leta. 

Junij smo pričeli z ekskurzijo v Ljubljano. Najprej smo se 

ustavili pri trnovski cerkvi, si ogledali del mesta ob Ljubljanici, 
se z vzpenjačo odpeljali na grad in na koncu še popeljali z 

ladjico po Ljubljanici. V juniju je bil pohod upokojencev 

Posavja v Brestanici, udeležili pa smo se tudi proslave pri 

spomeniku padlima kurirjema v Jatni. 

Julija smo se zbrali na nedeljskem popoldanskem srečanju pri 

šoli na Kalu, malo poklepetali in zapeli nekaj lepih pesmi ob 

spremljavi Tineta na harmoniki. Bilo nam je lepo, saj nam je 

bilo vreme naklonjeno in tudi udeležba je bila kar lepa. 

3. septembra je bilo srečanje upokojencev Posavja na 

Studencu, naslednji dan pa je bila organizirana ekskurzija v 

Ribnico z ogledom suhorobarskega sejma, obisk vasi Sv. 

Gregor, kjer je bil rojen J. E. Krek, zanimiv pa je bil tudi ogled  
cerkve v Novi Štifti.  

Zelo moramo pohvaliti pohodniško skupino, ki se udeležuje 

vseh pohodov po dolenjskih in okoliških krajih. 
 

 
 

Od aprila do oktobra so praznovali naši člani lepe obletnice: 

80 let Milka Zupan, Peter Jontez in Avgust Umek, 

85 let Jože Martinčič, 

91 let Ivan Štih, 

92 let Anica Bec, 

96 let Franc Bebar in 

101 leto Franc Sigmund. 

Diamantno poroko sta praznovala Ivanka in Jože Repovž. 

Vsem želimo veliko zdravja in zadovoljstva. 
 

Fanika Rupar, DU Šentjanž 

 

 

SPOZNAJMO DOLENJSKO 
 

Člani Društva upokojencev Šentjanž se že dobro leto 

srečujemo na vsakomesečnih pohodih, ki potekajo vsak tretji 

torek v drugem kraju. V novembru smo bili gostitelji mi. Že 

poprej so potekale priprave, saj je bilo potrebno strasirati pot, 

pripraviti program in vso ostalo logistiko. 
 

 
 

15. novembra je bilo hladno jutro, ampak sonce se je 

spogledovalo in pregnalo meglice, naredil se je lep dan. 

Pohodniki so prihajali in avtomobili so se vrstili v koloni. Na 

avtobusni postaji je bilo dovolj prostora za varno parkiranje in 

za pogostitev prav lepega števila gostov. 

Po dobrodošlici, ki so jo pripravile članice društva, se je kolona 

podala na pot. Kaj kmalu se je naša pot dvigala v nebesne 

modrine in med zlate macesne, obsijane s soncem. Pred nami 

se je odpiralo in pogledi širom Dolenjske so bili vse lepši in 

lepši. Prišli smo do vrha, kjer nas je čakalo gostoljubje pri 
družini Urbančič na Leskovcu. Po krajšem postanku smo se 

povzpeli na vrh griča. To je za nas najlepši kraj in razgledišče, 

ki si ga vsak vtisne v spomin. Od tu so pogledi neskončni. 

Spoznavali smo hribovje Zasavja in Posavja, občudovali 

Kamniške Alpe, se ozrli proti Snežniku in Kleku ter zaključili 

na nežnem gričevju šentjanškega podolja. Čez rob smo 

napolnili dušo in zaključili z ubranim petjem. Nadaljevali smo 

do Murnc, kjer je bila kratka razlaga o herojstvu našega junaka 

Milana Majcna in o času, ko je naš kraj v svoji zgodovini 

utrpel najhujše grozote. 

Na poti do cilja je vse pohodnike čakalo še prijetno 

presenečenje pri Baletovi zidanici. Še enkrat smo nazdravili na 
naše prijetno druženje. Med gosti si lahko slišal same pohvale 

in na obrazu se je videlo, da so zadovoljni. »Dobri so, ni kaj«, 

je bilo večkrat slišati. 

Kmalu smo izstopili iz gozda in prišli smo na cilj. Od sreče bi 

zavriskali na ves glas. Zmagali smo. 

Nasvet za vse, ki se še odločate, ali bi pristopili in v nedrje 

spoznali našo prelepo Dolenjsko: »Pojdite z nami in lepo bo še 

vam!« 
Cveta Jazbec, DU Šentjanž 

 



 

9 

Društva poročajo Šentjanški glas            XV/38        
 

DPM Šentjanž 
 

DPM V LETU 2016 
 

Članice društva smo aktivne skozi vse leto. V začetku 

februarja, na pustno nedeljo, smo v Šentjanž povabile Piko 

Nogavičko, ki je s pesmimi in plesom zabavala vse maškare, 

majhne in velike. Skozi kraj smo se najprej v spremstvu 

harmonikarja Luke podali na pustno povorko, kasneje pa smo 

se zabavali v Kulturni dvorani Šentjanž. Pustne maske so se 

lahko razveselile drobne pozornosti ter se posladkale s sokom 

in krofi. Rajanju smo se seveda pridružile tudi članice društva, 
našemljene v kuharice in kuharje. 
 

 
 

Aprila smo se priključile čistilni akciji in pobirale smeti na poti 

od Hinj do Velikega Cirnika. Vedno se nam pridružijo naši 

otroci, ki se tako navajajo na skrb in čistočo okolja. Na 

pomladnih delavnicah so otroci izdelali številne »lučke«, in 

sicer tako, da so z akrilnimi barvami poslikali majhne steklene 

kozarčke ali s pomočjo starejših otrok navrtali luknjice v 

pločevinke. S temi lučkami smo se na kresni večer podali na 

pohod od šole do konjeniškega kozolca, kjer smo v 
sodelovanju s konjeniki pripravili kresovanje. 

V tednu otroka smo vabili na ličkanje koruze in ustvarjalne 

delavnice ravno tako pod konjeniški kozolec. Delo smo 

združili s peko kostanja.  V čarobnem decembru pa so otroci 

ustvarjali s čarobnimi bleščicami in se razveselili enega od 

dobrih mož ─ dedka Mraza z darili. 

Društvo prijateljev mladine se zahvaljuje vsem, ki nam ob 

različnih priložnostih pomagate, nas spodbujate in nam s tem 

vlivate moč in voljo za nadaljnje delo. Hvala vsem donatorjem, 

s pomočjo katerih lažje izvedemo prenekatere dejavnosti. 

Hvala tudi vam, dragi otroci, ki se udeležujete naših aktivnosti 

in nam dajete občutek, da delamo pravo stvar. 
 

Vsem želimo srečno, zadovoljno in uspešno novo leto 2017. 

Naj bo polno otroškega smeha! 
Jožica Krmelj

 

Mažoretno društvo Šentjanž 
 

USPEŠNO LETO MAŽORETNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ  
 

Leto se počasi poslavlja. Kot je v človeški navadi, se radi 

ozremo nazaj, za našim preteklim delom, hkrati pa že z novimi 

načrti in upi tkemo poti v leto ki prihaja. 
 

 
 

Za Mažoretno društvo Šentjanž je bilo leto 2016 zelo uspešno. 

Na državnem prvenstvu maja v Novem mestu so se dekleta 

preizkusila posamično in prvič tudi kot ekipa v kategoriji 

pompom kadet, kjer so dosegla zavidljivo 3. mesto. To jim je 
prineslo vstopnico na evropsko prvenstvo, ki je bilo konec 

septembra na Hrvaškem. Domov smo se vrnili z naslovom 10. 

najboljši v Evropi in srebrno medaljo solo predstavnice Eve 

Vovko. 

 
 

Za našimi malimi mažoretkami je tako že preko 30 nastopov, 

znotraj in zunaj Slovenije, prepričani pa smo, da bodo društvo 

in kraj še naprej odlično predstavljale. Z novim šolskim letom 

smo dobili okrepitev podmladka, OŠ Šentjanž pa smo hvaležni 

za podporo in uporabo telovadnice, ki je v tem obdobju naš 

nepogrešljivi vadbeni prostor. Trenutno v društvu štejemo 40 

mažoretk in se veselo pripravljamo za naslednje državno 

prvenstvo. 
Ob tej priložnosti želimo vsem krajanom srečno, zdravo in 

uspešno leto 2017.  
 

Mažoretno društvo 

Šentjanž 
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PGD Šentjanž 
 

DOBRODELNI KONCERT 
 

V soboto, 29. oktobra 2016, smo šentjanški gasilci organizirali 

dobrodelni koncert v novi telovadnici Osnovne šole Milana 

Majcna Šentjanž z namenom zbrati čim več finančnih sredstev 

za nabavo nove avtocisterne.  

Na koncertu z naslovom Stopimo skupaj je sodelovala Godba 

Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta pod taktirko dirigenta 

Francija Lipovška in pevci Janez Krivec, Nuška Drašček, Vili 

Resnik, Slavko Ivančič ter ansambla Nemir in Veseli Dolenjci. 
Vsi nastopajoči so nam pričarali čudovit večer, ki nam bo še 

dolgo ostal v prijetnem spominu. Čudovit večer pa ste nam 

pričarali tudi obiskovalci z vašimi prostovoljnimi prispevki, saj 

se je nabralo preko 3500 €.   

Ob tej priložnosti se moramo še enkrat zahvaliti vsem, ki ste 

kakor koli pripomogli k uspešno izvedeni prireditvi, vsem, ki 

ste pokazali dobrosrčnost društvu, in vsem, ki podpirate naša 

prizadevanja za novo pridobitev. 
 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž

 

KVIZ GASILSKE MLADINE 
 

 

Pionirke PGD Šentjanž Sara Žganjar, Leja Musar in Zala 

Krmelj smo 15. oktobra na občinskem tekmovanju Kviz 

gasilske mladine na Studencu dosegle odlično 3. mesto in se 

tako uvrstile na regijsko tekmovanje. 

Regijsko tekmovanje je potekalo 3. decembra v Dolenji vasi pri 
Krškem. Tukaj smo rezultat še izboljšale in dosegle odlično 

drugo meto ter srebrno medaljo. Bile smo zelo vesele in 

zadovoljne, saj se nam je trud poplačal.  

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer smo 

morale pokazati kar veliko znanja o preventivi, prvi pomoči ter 

poznavanju tekmovalnih disciplin, v praktičnem delu pa smo 

pokazale spretnost pri štafetnem vezanju vozlov in 
premagovanju ovir na poligonu. Teoretični del smo opravile z 

lahkoto. Tudi na poligonu nam je šlo zelo dobro, kajti dosegle 

smo odličen čas. In vse to nam je prineslo 2. mesto. Seveda pa 

brez mentorjev Jureta in Boštjana Repovža ter Jožeta Janežiča 

rezultati ne bi bili tako odlični.  

Tako smo si prislužile vstopnico za državni Kviz gasilske 

mladine, ki bo 1. aprila prihodnje leto. Želimo in upamo, da bo 

tudi državno tekmovanje tako uspešno. Držite pesti! 

Poleg nas je na tekmovanju sodelovala tudi ekipa mladincev, ki 

so jo sestavljali: Vid Žganjar, Grega Krmelj in Anže Repovž. 

Tudi njim je šlo zelo dobro, saj so na občinskem tekmovanju 
zasedli odlično 3. mesto in so si s tem rezultatom priborili 

nastop na regijskem tekmovanju, kjer jim je malce ponagajala 

sreča, zato jim je spolzelo iz rok drugo mesto in s tem nastop 

na državnem Kvizu gasilske mladine. Za osvojeno tretje mesto 

so prejeli pokal in bronasto medaljo. 
Leja Musar in Sara Žganjar 

 

KUD Budna vas  
 

KULTURNO DRUŽENJE ZA PRAZNIK 
 

Prav na martinovo soboto, 12. novembra popoldne, smo se 
zbrali v Bregarjevi zidanici v Kamenškem na prireditvi ob   

 
 

prazniku občine Sevnica.  

Kulturno, umetniško druženje v organizaciji sekcije KUS iz 

KUD Budna vas bi prav lahko poimenovali kulturno 

martinovanje. Po zapeti slovenski himni, pozdravu in čestitki 
predsednice društva vsem občanom Sevnice je klobčič 

povezovalne niti začela odvijati Veronika Sigmund. Najprej je 

k predstavitvi poezije povabila Marijo Bajt, da nam je doživeto 

prebrala nekaj svojih pesmi. Mlada članica Aleksandra 

Sigmund Krajnc je prebrala tri krajše pesmice. Eva Keber je ob 

svoji predstavitvi izrekla tudi besede hvaležnosti, da ima 

možnost se srečevati s kulturniki, na različnih delavnicah in 

prireditvah v društvu, občini in širše. V Kamenško so prišli tudi 

gosti: Zdenka Andolšek, Jožef Žnidarič, Berta Logar in člani 

sekcije Beseda iz KD Franc Bogovič Dobova: Jožef in Anica 

Pirš, Drago Pirman in Rudi Stopar. Morda je naključje ali pa 
tudi ne, vsi so nam po svoje razkrili delček svojega življenja. 

Za popestritev so ljudske pevke Solzice zapele nekaj ljudskih 

pesmi. 

»To je moje najlepše martinovanje,« je za konec povedala naša 

gostiteljica Milena Bregar in tudi mi smo bili enakih misli. 

Takšno srečanje je vredno ponoviti, smo sklenili. 
 

Magda Sigmund, KUD Budna vas 
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MK Junci 
 

MIRAN JUVANČIČ -  SVETOVNI POPOTNIK PRIDE V ŠENTJANŽ! 
 

V soboto, 21 januarja, ob 19. uri vas Moto klub Junci vabi v 

Kulturni dom Šentjanž na avanturistični večer z Miranom 

Juvančičem, ki z motorjem že 40 let potuje pop svetu. Evropo 

je prepotoval po dolgem in počez. Za nameček je nabiral 

izkušnje tudi po Sibiriji, Avstraliji, Aljaski in Južni Ameriki. O 

svojih najbolj razburljivih dogodkih nam bo pripovedoval v 

soboto, 21. januarja. V preteklih letih smo gostili že Mirana 

Stanovnika in Zvoneta Šerugo. Očitno v naši deželi še imamo 
na zalogi nekaj legend, ki jim motor predstavlja način življenja. 

Miran Juvančič je napisal tudi nekaj popotniških knjig, kot so 

»V sedlu motocikla« in »Nevidno bogastvo«, kjer podrobneje  

opisuje svoje motoristične avanture. Skratka, v januarju imamo 

možnost  srečati dobrega pripovedovalca zgodb, ki jih je tudi 

doživel na lastni koži. Te priložnosti res ne gre zamuditi!  

VABLJENI! 
Roman Bale, Predsednik MK Junci 

 

 

Septet Fortuna 
 

KONCERT PRAZNIČNIH PESMI NA KAMENICI 
 

V petek, 16. decembra, zvečer je bilo na Kamenici čarobno. 

Dekleta iz vokalne skupine Fortuna  smo s pomočjo domačinov 

priredile koncert prazničnih pesmi. V podružnični cerkvi svete 

Marjete na Kamenici so zazvenele slovenske in tuje božične 

pesmi ob kitarski spremljavi Vida Žganjarja. 

Skupaj z nami so prepevale pevske prijateljice iz vokalne 

skupine Amabile, ki prihajajo iz različnih krajev občine 

Sevnica.  Sodelovanje Septeta  in Amabile se je rodilo lani, ko 
smo skupaj nastopile na Logu pri Sevnici. Pravljična cerkvica 

je bila napolnjena do zadnjega kotička. Glasbeni večer pa je 

prijetno povezovala Romana Cvelbar Musar. 

Po kulturnem delu smo zunaj skupaj poklepetali in  nazdravili 

ob topli pijači ter se pogostili ob domačih dobrotah, ki smo jih 

pripravile dekleta in vaščani Kamenice. Večer je minil v res 

prijetnem vzdušju in čudovitem ambientu, katerega se bomo z 

veseljem spominjale. 
Septet Fortuna 

 
 

Večnamenska dvorana in telovadnica 
 

OB NAŠEM KRAJEVNEM PRAZNIKU PREDALI NAMENU POMEMBNI PRIDOBITVI 
 

Letos smo krajevni praznik v Šentjanžu obeležili še posebej 

slovesno, saj smo predali namenu pomembni pridobitvi.  
V zadnjih dveh letih je naša šola zacvetela v novi preobleki. V 

sklopu energetske sanacije smo dobili novo streho, ki je 

zamenjala ekološko sporno in dotrajano kritino, ter sijočo 

fasado.  

V prenovljeni stavbi šole je kvaliteta bivanja veliko boljša, 

bistveno pa smo zmanjšali tudi porabo energije in ekološko 

razbremenili okolje.  

Telovadnica pa je zgrajena na novo. Zamenjala je staro 

zgradbo, ki jo je bilo potrebno zaradi dotrajanosti in energetske 

potratnosti porušiti. Ne glede na nemogoče pogoje je v stari 

telovadnici vse do rušitve potekal redni pouk športa, izvajali so 

se krožki, treningi, tu so se srečevali člani šentjanškega 
športnega društva in številnih drugih društev, ki delujejo v 

kraju, izvajale so se tečajne oblike ljubiteljskih dejavnosti. 

Pripravili smo številne interne šolske prireditve za starše, 

gotovo pa so krajanom ostale v spominu tudi odmevne kulturne 
prireditve in koncerti. Novo, sodobno poslopje nam ponuja 

nešteto možnosti za uspešne aktivnosti na športnem področju. 

Z veseljem bomo delali še več in dosegali še boljše rezultate 

kot do sedaj.  

V novi zgradbi smo dobili tudi prostore šolske knjižnice. 

Prijazen, miren, topel prostor vabi številne mlade bralce k 

branju in vzpodbuja njihovo kreativnost.  

Dokončani investiciji sta prvi iz projekta celostne prenove šole, 

ki ga načrtuje naša ustanoviteljica Občina Sevnica. Kot 

naslednji korak so že v pripravi projekti za novo kotlovnico. 

Zgrajena in opremljena bo v naslednjem letu. Kapaciteta nove 

kotlovnice bo prilagojena dejanskim potrebam šole in kar ni 
zanemarljivo, delovala bo na osnovi ekološko 

sprejemljivejšega energenta.  
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Za kvalitetno in kulturno bivanje v šolskih prostorih nujno 

potrebujemo še prenovljeno šolsko kuhinjo z jedilnico in 

predvsem novo športno igrišče. Naša ustanoviteljica Občina 

Sevnica nam zagotavlja, da bodo načrtovane investicije 

izvedene v najkrajšem možnem času, šolska kuhinja z jedilnico 

že v naslednjih dveh letih.  

Županu občine Sevnica Srečku Ocvirku in njegovim 

sodelavcem se iskreno zahvaljujemo za dosedanja vlaganja, 

skrb in prizadevanja pri obnovi naše šole. Prepričani smo, da 

bodo našli sredstva in voljo tudi za načrtovane projekte.  
 

Marija Brce  
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Obnova notranjosti cerkve - fotoreportaža 
 

 
 Foto: arhiv Repovž Stane 

 
Foto: Milan Sotlar 

 
Foto: Milan Sotlar 

 
Foto: Milan Sotlar 

 

 Foto: Repovž Stane 

 

 Foto: Milan Sotlar 

 

Foto: Repovž Stane 

 

 Foto: Repovž Stane 
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Kako sem preživel teden otroka? 
 

V tednu otroka je čas, da se posvetimo otrokom, zato smo v 

šoli imeli bolj zabavne dneve. Ali smo šli na izlet, imeli bolj 

igrive ure ali pa smo se več pogovarjali. 

Tako smo zadnji petek v septembru šli na pohod do Črnega 

jezera, na Tak pav, kjer se je odvijal dnevni kop. Preden smo 
odšli, smo imeli tri šolske ure predavanje o biodinamiki, kjer 

vse poteka naravno. Ne uporabljamo nobenih umetnih gnojil, 

krmil ali česar koli umetnega. Skupaj smo naredili tudi naravno 

gnojilo.  

Na pohodu sem izvedel, da imamo gozdna okna. Ko pogledaš 

skozenj, vidiš, kaj vse najdeš na tistem delu. Med potjo smo 

spoznavali zgodovino tistega časa, ko je potekalo rudarstvo. 

Videl sem drevo z imenom duglazija. Vstopili smo tudi v 

pragozd. Tam je vse naravno, nobenih poseganj človeka. V 

pragozdu smo videli še eno gozdno okno, kjer se nam je odprl 

pogled na šopaste mahove. 

V torek smo si ogledali musical v Kulturni dvorani Krmelj. Bil 

mi je zelo všeč. Predstavili sta se nam dve dekleti; ena je 

oboževala šolo, druga pa jo je sovražila. Na koncu sta si dali 

zaobljubo, da bosta najboljši prijateljici. 

V četrtek nas je obiskala gospa iz Kriznega centra Krško. Na 
začetku predavanja smo se šli igro, ki se ji reče sadna solata. 

Nato so sledile bolj žalostne teme. Nisem vedel, da ta center 

sploh obstaja. 

V petek bi morali imeti kostanjev piknik, a ga zaradi 

zdravniškega pregleda nismo imeli. Kostanj smo zato pekli 

naslednji petek in bil je zelo dober. V ponedeljek, en dan za 

tednom otroka, smo imeli še predavanje o samopodobi in 

stresu. Naučili smo se ga obvladati, dobiti samozavest in 

podobno. 

Teden otroka mi je bil zelo všeč. Upam in si želim, da bi bilo 

več takih tednov. 
Alex Prijatelj, 7. razred 

List iz mojega dnevnika 
 

Pisanje dnevnika se mi zdi naporno zaradi vsakodnevnega 

pisanja, po drugi strani pa bi rada čez nekaj let prebrala, kaj 
sem počela v letih, ko sem hodila v šolo … 

Petek, 28. oktober 2016 

Napočil je petek; za učence in učitelje je bil to velik dan. 

Številni učenci smo se s pomočjo naših učiteljev  že cel mesec 

pripravljali na kulturni program. 

Zadnji dan smo vadili od osmih zjutraj do enih popoldne, saj 

smo vsi želeli, da bi kulturna prireditev potekala, kot je treba in 

da bi bile učiteljice ponosne na nas. 

Ob petih smo se zbrali in se uredili za proslavo; vse skupaj pa 

se je začelo ob šesti uri zvečer. Res smo se potrudili in nastop 
dobro izpeljali. Še posebej pa mi je ostalo v spominu, da nas je 

prišel obiskat maskota Lipko. Zabaval nas je in z njim smo se 

prav prijetno sprostili. Ko je bilo kulturne prireditve konec, 

smo bili povabljeni na pogostitev. 

Ob devetih sem odšla domov, utrujena hitro skočila v posteljo 

in sanjala o lepi novi telovadnici. 
Nina Tandarič, 8. razred 

 

Novoletni bazar 
 

 
 

 
 

V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž že nekaj let 

pripravljamo novoletni bazar. Letos smo se odločili, da ga 

bomo izvedli 24. novembra. Izdelke, ki smo jih prodajali na 

bazarju, smo izdelovali v četrtek, 17. novembra. Učenci od 1. 

do 9. razreda smo naredili božično-novoletne okraske 
predvsem iz naravnega in odpadnega materiala.  

Člani šolskega parlamenta smo poskrbeli za vezni tekst in 

okrasitev dvorane. Na novoletnem bazarju pa smo sodelovali 

številni učenci šole; nekateri so pripravili plesne, drugi 

inštrumentalne, pevske ter ritmične točke. Učenci od 1. do 5. 

razreda so program popestrili z deklamacijami, nekaj naših 

sošolcev pa pridno obiskuje glasbeno šolo in so se nam 

predstavili z instrumenti. Za zaključek pa nam je mladinski 

pevski zbor zapel dve pesmi, in sicer Zgodbo o prijateljstvu in 

Svet je tvoj, otroški pevski zbor pa Kekčevo pesem ter Malo 

miru. 

Tako se je končal program in začela se je prodaja izdelkov, ki 

smo jih izdelovali. Denar, ki smo ga zbrali, bo šel v skupno 

dobro – šolski sklad. 

Veseli smo, da naš trud ni bil zaman, saj smo nabrali kar nekaj 

denarja. 
Jožica Bec in Gaja Ana Gorenc 
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Naravoslovni dan 
 

Bila je sreda, 5. oktobra, ko smo se ob 7. 15 učenci od prvega 

do petega razreda zbrali pred šolo. Dobili smo malico in pijačo. 

Najprej smo se odpravili v jamo Pekel. Tam so nas toplo 

sprejeli in povabili v njihov turistični dom. Okrepčali smo se z 

malico. Sprejela nas je vodička. Povedala nam je, kako se 
obnašamo v jami in katere živali živijo v njej. Izvedeli smo, po 

čem je jama Pekel dobila ime. Odpravili smo se v najširši del 

jame. Tam nam je vodička namenila nekaj besed. Večkrat smo 

se ustavili in si ogledali kakšno zanimivost. Našli smo veliko 

skal v obliki živali. Videli smo tri metre visok slap. Videli smo 

tudi, kje se je ponesrečil jamar. Potem smo se po stopnicah 

vzpenjali vse višje in višje, dokler nismo prišli do izhoda. Tam 

se je vodička poslovila od nas in odpravili smo se na avtobus. 

Potovanja še ni bilo konec. Ogledali smo si tudi premogovnik 

Velenje. Tam je bilo zelo zanimivo. Najprej smo si nadeli 

rudarsko opremo, v kuhinji so nam dali rudarsko malico, 

potem pa smo se z dvigalom spustili 300 metrov pod zemljo, 
kjer smo si ogledali muzej premogovništva.  

Na koncu smo pojedli še malico, se poslovili od vodiča in se 

odpravili domov. Ta dan se mi je zdel zelo zanimiv in zato ga 

nikoli ne bom pozabil.  
Domen Lindič, 5. razred 

 

 
 

 

Naš  naravoslovni dan - biodinamika 
 

V petek, 30. septembra 2016, smo imeli učenci višje 

stopnje naravoslovni dan. 

Zjutraj smo začeli s predavanjem o pomenu biodinamike; 

to je pridelovanje hrane na naraven način, samo z 
organskimi gnojili. Začetnik biodinamike je bil Rudolf 

Steiner že leta 1924. Pri tem so pomembni kozmični 

ritmi sonca, lune, planetov in zvezd. Vsak od njih 
prispeva k rasti rastlin.  

Če upoštevamo učinke ritmov, lahko časovno načrtujemo 

pripravo tal, sajenje, obdelovanje in pobiranje plodov. Pri 

tej metodi so izdelani različni preparati, ki vplivajo na 

življenje prsti in rastlin. V drugem delu predavanja smo 

zmešali vodo z gnojilom iz roga. S tem lahko gnojimo 

vse rastline in je zelo učinkovito. Kompostiranje je 

pomembna aktivnost pri biodinamičnem delu. Prav tako 
je pomembno, da si sami pridelamo semena. 

Po predavanju in malici smo šli na Tk pav, kjer smo 

videli novo gozdno okno številka tri. Prvo gozdno okno 
je bilo postavljeno prav na tej tematski poti in tudi to nas 

opozori na posebnost v gozdu. 

Ta dan mi je bil zelo všeč, ker je bil naravoslovno 

obarvan in povezan z zdravim življenjem. 
Urban Gorenjc Dokl, 6. razred 
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Pesmi  
 

 
 

BETLEHEMSKA ZVEZDA 

 

Od svetosti ozarjena davnost, 

prečudežna si in nepozabna, 

odsev milosti vije iz globin tisočletij, 

topel dotik brezčasja razneži srce. 
 

Dolgo je že tega, 

odkar je nad Jutrovo deželo zasijala čudovita luč, 

z močjo magneta je pritegnila poglede vidcev. 

 

Ostrmeli so nad lepoto okrogline. 

Kaj je pomenila ta nenavadna svetloba, 

ki je ozarila višave? 

 

Zamaknjeni v stare spise, 

med vrsticami se je razprl najlepši zapis, 

odgrnila se je zavesa žarine. 

 
V tem času bo rojen Zveličar; 

njegovo rojstvo je naznanila skrivnostna zvezda. 

Mogočna svetlina je vzdignila zvezdoslovce. 

 

Vodila jih je v Betlehem, 

v hlevu, v jaslicah, so našli božjega otroka, 

neizrekljivo veselje je sijalo z obrazov. 

 

O veličasten, najsrečnejši čas! 

Sam Gospod Bog je obiskal svoje ljudstvo, 

na zemljo je rosila ljubezen. 
 

Zasanjala sem se … 

Misli so se odpravile na vzneseno pot. 

Če bi takrat živela … 

 

Kako rada bi šla k otročičku, 

z modrimi bi sledila betlehemski zvezdi, 

hodila bi po poti radosti. 

 

Videla bi malega Jezuščka, 

kakor oni, bi se mu poklonila, 

v naročju bi pestovala sveto dete! 
 

Eva Keber 

 

※※※※※※※※ 

 

 

V SPOMIN 

 

Ko v pomladi je znova hrib zaživel, 

kmet iz doline je v vinograd odšel. 

 

Še vedno ju vidim s košem na rami, 

ko z malico v njem odšla sta na pot; 
v zidan′co tja daleč na goro, 

že v ranem jutru lovila sta zoro. 

 

Čakalo je delo, vezanje, kopanje, 

a vmes sta pesem in vrisk tišino kalila, 

ko utrujena sta si dobrega vinca nalila. 

 

Ob poti so stare tete čakale, 

za malico dobro so rade pomagale; 

ko za »lon« pletenko v dar so dobile, 

veselo so proti domu jo mahnile. 

 
Pa časi prelepi so hitro minili, 

zdaj kmeta pokriva gruda domača 

in trto preraslo je gosto grmovje. 

 

Podrta je stara hiša ob poti, 

ni več življenja, so le še sledi, 

da nekoč v njej bilo je polno ljudi. 
 

Renata Kuhar 

 

※※※※※※※※ 

 

ODA     SLOVENIJI 

 

Lepa,   kakor   skriti   biser   si, 

mala   dežela   pod   Alpami; 

a   veličina   pogumnih   ljudi 

tvoje   toplo  naročje   krasi. 

 

Za   Slovenca   od   nekdaj   velja, 

da   pridne   roke   in   poštenje   ima; 
morda   pa   tega   ne   vidimo, 

ker   postalo   je   skrito   blago. 

 

Če   kdaj   pridejo   nesreče   in   je   hudo, 

dobrota   ljudi   poda   vsem   roko; 

le,   če   skupaj   bomo   držali, 

si   lepše   čase    bomo   priklicali. 

 

Srečna   si,    Slovenija 

in   s   srebrom   vsa    ozaljšana; 

a   v  srcih   ljudi   tako   bogata, 
nekoč   gotovo   vsa   boš   zlata! 

 

Marija    Bajt 

 

※※※※※※※※ 

 

O SREČI 

 

Ko leto jemlje slovo, 

o sreči več razmišljamo; 

zaželimo si je drug drugemu 

tako obilo, 

če to bi se uresničilo, 

marsikaj v svetu bi na bolje 

se v hipu spremenilo. 

 

A sreča je nepredvidljiva gospa, 
takrat, ko jo iščeš, 

je gotovo ni doma. 

Kdaj drugič se skrije 

v majhne stvari, 

iz cvetja priklije, 

sredi prijaznih besed 

se navihano smeji. 

 

Če pojdeš po srečo 

in misliš na njo, 

najbrž se skrila ti bo. 

Ona pride, 
ko njej se zazdi, 

ti seže v dušo 

in tam obsedi. 

 

Za vsakogar sreča ima 

drugačen obraz; 

za nekoga otroški smeh, 

za druge denar, ljubezen, zdravje 

ali prosti čas. 

 

Sreča iz tistega kraja zbeži, 
kjer vladajo razprtije 

in le prepir se glasi. 

Najraje ima veselje 

ljubezen in mir, 

ki njen so izvir. 
 

Marija Bajt 
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Dejavnosti sončkov v tednu otroka 
 

Takoj na začetku meseca smo začeli z najboljšim – praznovali 

smo kar tri rojstne dneve v tednu otroka. Takrat smo se 

vzgojiteljice trudile narediti otrokom dneve še prav posebne. 

Od ponedeljka do petka smo imeli v vrtcu dan odprtih vrat med 

igralnicama in otroci so se lahko nemoteno sprehajali in se 

igrali v obeh igralnicah. Vsak dan smo se združili v enem 

prostoru, kjer je ena od vzgojiteljic otrokom prebrala pravljico. 

Otroci so dramatizirali zgodbico Debela repa, ki so si jo prišli 

ogledat otroci skupine Račke in otroci prvega razreda z 

razredničarko. Zadnji dan pa smo si ogledali lutkovno 

predstavo Zrcalce, ki sta jo odigrali vzgojiteljici sosednje 

skupine. Odpravili smo se tudi na krajši pohod do konjeniškega 

kozolca, kjer so otroci spoznali običaj ličkanja koruze in se tudi 

sami preizkusili v tej spretnosti. Vsak dan pa smo spoznavali in 

obnavljali pravila lepega vedenja. Opazili sva, da otroci 

teoretično obvladajo ta pravila, v praksi pa se jim pogosto 

izmuznejo. Takrat sva na vrsti vzgojiteljici, da jim osveživa 

spomin in se skupaj trudimo upoštevati zapisana pravila. V 

veselje vseh zelo napredujemo. 
Jožica Krmelj 

  
 

Miklavževanje 
 

Prijazen Miklavžev večer, ko se je še mraz umaknil, je zbral na 

trgu v Šentjanžu 170 otrok in vsaj toliko njihovih staršev. V 
veselem pričakovanju, ko so se prižgale praznične luči, je 

prišel Miklavžev sprevod, ki so ga otroci prav nestrpno 

pričakovali. Ob nagovoru Miklavža, pesmi Kresnic in sladkih 

dobrotah so otroci dočakali darila, za katera so v večini 

prispevali starši. 
 

Zahvaljujemo pa se tudi Občini Sevnica, Krajevni skupnosti 

Šentjanž, podjetju Armat, Kulturnemu društvu Budna vas in 
Andreju Prijatelju, ki so finančno podprli Miklavževanje. Še 

posebna hvala gre Čebelarskemu društvu Šentjanž, ki se že več 

let na svoj način vključuje v našo prireditev. Dobro se je prijela 

ideja o pogostitvi vseh prisotnih, za kar pridno poskrbijo 

motoristi, vinogradniki, člani Rdečega križa in AKŽ Budna 

vas. Velik prispevek za nemoten potek zbiranja prijav je dodala 

ekipa zaposlenih v trgovini z živili v Šentjanžu, za darila pa je 

v večini poskrbela Sabina Bundršek, ki se ji zahvaljujemo. 

Veseli smo vsakega prispevka od vsakogar, saj delamo po 

načelu, da je sodelovanje največja podpora. Časi niso lahki, 

zato je vsak prispevek dobrodošel. 

Zato še enkrat hvala vsem za zaupanje, prisotnost, podporo in 
delo, povezano s samo prireditvijo. 

Skupaj zmoremo vse, zato povabljeni tudi v prihodnje. 

Lepe praznične dni vam želimo Kresnice. 
Renata Kuhar 

 

 

 
 

 
 

Vrednote 
 

USTANOVITEV KRAJEVNEGA ODBORA BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
 

Na podlagi dogovora iniciativne skupine je bil 25. oktobra 

ustanovni sestanek za ustanovitev krajevne organizacije borcev 

za vrednote NOB. 

Ali poznamo vrednote NOB? Njihove vrednote, kot so 

zavezanost domovini, jeziku, kulturni identiteti, tovarištvu, 

enakopravnosti itd, so še danes zelo aktualne. Vsi vemo, kako 

ljub nam je naš jezik, naša domovina, naši domovi in zato je 

prav, da ohranjamo spomine na pomembne dogodke in junake, 

da vzdržujemo pomnike, se spomnimo pomembnih obletnic ter 

organiziramo prireditve v čast ljudem, ki so se tega zavedali. 

Naš namen je ohranjanje spomina na boj v Murncah in Milana 

Majcna, vzdrževanje pomnikov na našem območju, ohranjanje 

vrednot NOB. 

25. oktobra 2016 je bil tako po daljši razpravi vseh prisotnih 

(18) ustanovljen KRAJEVNI ODBOR BORCEV ZA 

VREDNOTE NOB.  
Vanda Gorenjc
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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. spodnji del noge zveri; 5. ime nekdanjega kosovskega 

državnika Vlasija; 9. ovoj; 10. ljudsko žensko ime; 11. ime in 

priimek nekdanje učiteljice slovenskega jezika na OŠ 

Milana Majcna Šentjanž; 13. smučarsko središče na 

Švedskem; 14. pristaši etike; 15. ime nekdanjega italijanskega 

motorista Capirossija; 17. azijska palma; 19. grški bog vetrov; 

22. zadnja odrska vaja pred premiero; 24. brezpravno in revno 

ljudstvo; 25. mesto v severni Franciji, ki je gostilo tekme 
letošnjega evropskega prvenstva v nogometu; 26. ime 

oslepelega slovenskega manekena Kobilice; 27. angleški naziv 

za Škota. 
 

NAVPIČNO 

1. plaha, a kričava gozdna ptica; 2. rimski bog ljubezni; 3. 

velika potreba po spolnosti, sla; 4. ime skladatelja in 

glasbenika Sossa; 5. družina izdelovalcev godal iz Cremone, 6. 

oseba, ki kaj zariše; 7. hrvaška igralka Nina; 8. drugi največji 

otok Havajev; 12. aktualni premier, Miro; 16. starogrška 

mitološka reka; 17. mesto v Indiji, znano po palači Tadž 

Mahal; 18. španski nogometni klub; 20. odprtina v steni, 21. 

imovina; 23. večji danski otok.    
           

Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 31. marca 2017 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 DENIS ŠTIH. 

Srečna izžrebanka je HELENA REMAR z Malega Cirnika 11. 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: RUPA, ŠARM, ARON, IVER, DENIS ŠTIH, AKA, AKOLA, RIVAL, KMERI, IKA, LEDENI ČAJ, ETEN, SARA, 

RAKA, TROS.  
 

Ostro oko 
         

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Kotanja se nahaja na Brunku. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali TONČKA GERJOLA z Brunka 6. 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 kozolec na sliki. Pred leti so se pod njim odvijale številne veselice. 
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 31. marca 2017 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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Povsod je lepo, doma je najlepše 
 

POHOD ČEZ VRHOVŠKE GORICE IZ DOLINE KOSTANJŠČICE 
 

Izhodišče je iz doline pod Malim Cirnikom; priporočamo 

dostop z Velikega Cirnika proti Jesenicam po občinski cesti. 

Pred tablo, ki označuje začetek občine Šentrupert, zavijete 

desno, kjer lahko parkirate ob traktorski poti. 
 

 
 

Hodite desno po občinski cesti v smeri Jesenic čez blagi 

hribček in na drugem križišču pred potočkom zavijete levo z 
glavne ceste in nadaljujete po asfaltirani cesti, ki vodi do 

samostojnega posestva na »Strajeh«. Po rahlem vzponu in ko 

asfalt zavije proti kmetiji, nadaljujete naravnost navkreber po 

makadamski poti, ki se vije čez pašnike ter en del malatiškega 

gozda. Iz gozda pridete med polja in travnike spodnjih Vrhov. 

Z makadamske poti pridete zopet na asfaltirano, ki vodi med 

dvema posestvoma in ob obori za divjad, rahlo se vzpnete in na 

križišču zavijete desno ter pod drugo hišo levo in nadaljujete 

po boljši traktorski poti ob visokodebelnem sadovnjaku v 

manjši gozdič ter strmo navzgor v Okornov ovinek, kjer pridete 

do prvih zidanic vrhovških goric. Ko pridete do asfalta, je na 

levi zanimiv »hram«, a pot nadaljujete navkreber proti 
vinogradom med zidanicami do križišča, ki ga krasi velik sod, 

v katerem je tudi zatočišče. Tu imate lepe razglede po Mirnski 

dolini do Mokronoga, Šentjurjevega hriba proti Malkovcu, 

Trebelnemu in Gorjancem ter Kočevski planoti.  

Priporočamo, da se sprehodite med vsemi zidanicami, ki so 

posejane po južnem grebenu tega dela vinskih goric Vrhe. Pot 

pa nadaljujete od soda levo, mimo slopnega znamenja po 

asfaltu, ki vodi ravno čez gozdiček in nato navzgor mimo lepo 

urejenih vikendov. Tu imate bogat razgled proti severu na 

Šentjanž z Vetrnikom, na Murnce, Leskovec, Brunk in Lisco 

ter Kopitnik. Kmalu postane cesta bolj položna in pelje čez 

gozd do 495 m visokega vrha. Ko pridete iz gozda, pojdite 

desno navzdol v gozd po širši traktorski poti, po kateri greste  

po severni strani do druge zidanice na levi, kjer zavijete levo 

ob vinogradu po travniku navzdol do asfaltne ceste. Od tu 
imate lep pogled proti Kumu in na cerkveno pobočje Velikega 

Cirnika z gasilskim domom. Če boste zavili desno, greste lahko 
 

 
 

čez vas Veliki Cirnik nazaj v dolino na izhodišče. Za dober 

kilometer je pot krajša čez Mali Cirnik, zato morate zaviti v 

nasprotno smer in takoj pri razpelu desno po vrhu grebena in 

ravnini v smeri jugozahoda. Hodite po asfaltni cesti, med 

redkimi hišami se malo dvigujete in nato bolj strmo spuščate 
po gozdu navzdol, tako pridete do prvih hiš. Na levi boste 

videli eno, ki ima slamnato streho, na tem križišču zavijete 

desno čez vas Mali Cirnik in naprej po asfaltu navzdol na 

izhodišče.  

Pohod je nezahteven in najbolj prijeten v lepih dneh z dobro 

obutvijo, saj so nekateri odseki nevarnejši za zdrs. Zmerne hoje 

je za slabi dve uri. 
Zdravko Remar, TD Šentjanž 

 

Novoletne ustvarjalne delavnice DPM 
 

 

V sredo, 14.12. smo članice DPM Šentjanž otroke vabile k 

ustvarjanju. Tokrat so se lahko priključili trem različnim 

delavnicam. Za ta čas so seveda prevladovale raznobarvne 
bleščice, ki spominjajo na čarobno pravljičnost. Prisotne so bile 

na vseh delavnicah. Otroci so jih lahko po želji posuli po 

odlitkih iz gipsa, ki so jih prej poslikali z akrilnimi barvami. 

Ko so izdelali okraske za novoletno smrečico iz rolic 

toaletnega papirja, so jih namazali z lepilom in jih ravno tako 

posuli z bleščicami. Bleščice, ki so predstavljale sneg pa smo 

obvezno dodali tudi snežni krogli. Delavnic se je udeležilo 

preko 30 otrok in nekaj staršev oz. starih staršev. Otroci so 

izdelke lahko odnesli domov ter si z njimi polepšali praznične 

dni. Mi pa že iščemo ideje za naprej. 
J.K. 



 
 

 

 
 

 


