
 

ŠENTJANŠKI glas 

 
Letnik XI, številka 19      GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ             maj 2010 

 

ŠŠŠEEENNNTTTJJJAAANNNŠŠŠKKKIII   ggglllaaasss   
 

Letnik XX, številka 47             GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ                december 2019 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

3 

Uvodnik Šentjanški glas            XX/47       
 

Spoštovani bralci in bralke Šentjanškega glasa, 
 

le še nekaj dni nas loči do božično-novoletnih praznikov. Večina krajank in krajanov je 

svoje domove z okolico že odela v svetlečo podobo, ponekod so že postavili božično 

drevesce, spet drugi pa jo, kot veli običaj, postavijo in okrasijo na božični večer, ko se 

zbere vsa družina. Tako je v navadi, tako so počeli naši starši in njihovi starši, mi pa 

nadaljujemo tradicijo, saj želimo svojim otrokom pričarati tisto pravljično skrivnost, ki 

smo jo ob praznikih občutili tudi sami.  

Veseli december nam kljub vsakdanjemu hitenju in prerivanju v prepolnih trgovinah pri 

nakupu še zadnjega darila, ki ga bomo postavili pod božično smreko našim najdražjim, 

razkriva svojo prijetno plat. V tem obdobju upočasnimo svoj korak, obiščemo ljudi, ki 

jih pogrešamo in za katere ni vedno časa za skupno druženje, objamemo nekoga, za 
katerega vemo, da potrebuje našo pomoč ali tolažbo. Lahko pa je tudi enostaven, a topel 

stisk rok tisti, ki polepša življenje. Malenkosti štejejo, zato je pomembno, da iščemo 

stvari, ki nam polepšajo naše življenje.  

V teh prazničnih dneh pa Šentjančani in Šentjančanke kot državljani Slovenije 

praznujemo še državni praznik. Veste, kdaj ga obeležujemo in kako ga poimenujemo? 

Znate našteti vse državne praznike? Je vaša narodna zavest šibka ali močna? Joj, koliko 

je vprašanj. Poleg državnih simbolov, ki so državna himna, zastava in grb, je prav, da 

svoje znanje in razgledanost krepimo tudi z vedenjem o lastni domovini. 

26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, ko je na seji Skupščine 

Republike Slovenije leta 1990 potekala slovesna razglasitev rezultatov plebiscita. Pred 

sedaj že 29 leti je več kot 90 % ljudi odgovorilo, da naj Slovenija postane samostojna in 
neodvisna država, s čimer smo pokazali veliko mero enotnosti. Možnost, da živimo v 

samostojni državi, je dragocenost. Naj bosta spoštovanje in enotnost tudi želji 

prihajajočega leta. Vanj zrimo polni upanja in optimizma, saj nikoli ne vemo, kaj nam 

bo prinesel jutrišnji dan in naslednjih 365 dni. 

Želiva vam, da novo leto prežene vse težave in skrbi ter vam prinese upajoče sanje o 

ljubezni, zdravju in zadovoljstvu. Naj bo leto 2020 čas novih priložnosti za gradnjo 

medosebnih odnosov.  
Srečno vam želiva Petra in Vesna. 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

Objava Vašega oglasa v posameznem 

izvodu − eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 

številkah ŠG letnika 2020 - 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              Notranja stran, barvna              

1/1……………..........…….….….200€ 1/1……………..........……..…….500€ 

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

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

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

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). 

Prispevki:  
zunanji sodelavci 

Slika na naslovnici: 

Jožko 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ena, dva, tri, že se novo leto pred nami smeji. 

Tu je najbogatejši čas, ko od ljudi do ljudi potujejo iskrene želje,  

ki se dotaknejo naših src in vsepovsod puščajo sledi. 

Naj se v vaša srca vlivajo tančice sreče in veselja,  

zdravja in miru ter osebnega zadovoljstva.  

Naj se tudi v prihajajočem letu pričara nasmeh na vaš obraz. 

  

Prijetne praznike in srečno 2020  

                                vam želi uredniški odbor Šentjanškega glasa. 
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CENJENE KRAJANKE IN KRAJANI! 
 

Dohitel nas je za mnoge najlepši in najbolj čaroben čas v letu, 

ko se zazremo v preteklost in zasanjamo v prihodnost. Analiza 

preteklih dejanj in dogodkov je še kako dobrodošla pri 

načrtovanju tistega, kar prihaja. Svet krajevne skupnosti se z 

zadovoljstvom obrača nazaj. V prvem mandatnem letu smo 

postorili vse, kar smo s finančnimi sredstvi, ki so nam bila na 

razpolago, lahko. Tako se je uspešno zaključil prvi del sanacije 

ceste proti Kladju. Ker se zavedamo, da je še kako pomembno 

začeto dokončati, predvidevamo, da naj bi drugi del sanacije 

zaključili v letu, ki prihaja. Tudi novosti so del vsakdana in ena 

od njih, ki se bo uveljavila s 1. 1. 2020 je, da bo najem, 

uporabo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS 
Šentjanž skladno z veljavnimi predpisi prevzelo Javno podjetje 

Komunala Sevnica d.o.o. 

Zadovoljstva ob opravljenem dobrem delu pa nedvomno ne bi 

bilo brez natančnega načrtovanja. Zavedamo se, da tudi v naši 

krajevni skupnosti ostaja še marsikaj nepostorjenega. 

Nedvomno ste ravno vi, krajanke in krajani, tisti, ki to še kako 

dobro in najbolje veste. Ravno iz tega razloga vas na tem 

mestu pozivam, da nam pomagate pri oblikovanju programa za 

naslednja leta ter nam pošiljate predloge, mnenja, pobude, 

morda tudi vprašanja. Preanalizirali jih bomo in se potrudili 
realizirati oz. zadostiti vsemu, kar bi se dalo še izboljšati, 

obnoviti, zgraditi, dopolniti. Eden od tovrstnih zgledov 

sodelovanja Občine z lokalno skupnostjo je tudi participativni 

proračun, kjer lahko krajanke in krajani podate svoje pobude za 

izboljšave. Finančnih sredstev, ki lahko po tej poti pricurljajo v 

našo krajevno skupnost, je kar nekaj, zato najlepše povabljeni 

k razmišljanju. Prihajajoči prazniki bodo nedvomno pravi čas 

tudi za pisanje tovrstnih pobud in na ta način za aktivno 

sodelovanje pri realizaciji le-teh. Obrazec za oddajo pobude 

lahko najdete na spletni strani Občine Sevnica oz. na naslednji 

povezavi: 
https://www.obcinasevnica.si/uploads/obcina/proracun_2020/p

artpro2020/pobuda_participativni_proracun_sevnica_2020.pdf 

Kot smo obljubili že v začetku leta 2019, bomo tudi letos 

nadaljevali s prakso razdeljevanja sredstev društvom, 

delujočim v KS Šentjanž na podlagi razpisa. Razpis bo 

objavljen v kratkem. Naj izkoristim priložnost in že na tem 

mestu pozovem društva k pravočasni oddaji vloge na obrazcu 

C. Vsa društva bodo k temu tudi še pozvana, tako da naj vas ne 

skrbi, da o tem ne bi bili obveščeni. 

V novem letu vam želim predvsem neomejeno veliko zdravja, 

sreče, osebnega miru, zadovoljstva ter ljubezni v srcu in okrog 

vas. Naj vas zadovoljijo in osrečijo majhne, nematerialne 
radosti. Hkrati pa želim, da postanete in ostanete čim bolj 

aktivni državljani, občani, krajani, ki vam ne bo vseeno, v 

kakšni sredini živite in boste za izboljšave pripravljeni tudi 

sami za to kaj postoriti. Nepozabne praznike in srečno novo 

leto vam želim!  
Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž 

 
 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

 

Leto 2019 nam maha v slovo z zadovoljstvom, saj je za nami 

še eno obdobje uspešnega sodelovanja pri sooblikovanju 

prijaznih pogojev za življenje v lokalnem okolju.  

Aktivno delovanje in povezanost v krajevni skupnosti Šentjanž 

je moč čutiti na vsakem koraku in k temu uspešno prispevate 

tako posamezniki, člani številnih društev kot tudi organizacije 

in podjetniki. Dobro sodelovanje med Krajevno skupnostjo 

Šentjanž in Občino Sevnica je zgolj kamenček v velikem 
mozaiku soustvarjanja uspešne lokalne skupnosti.  

Naj bo praznični čas preplet prijaznih osebnih snidenj in 

prijetnih družabnih dogodkov. V prihajajočem letu pa vam 

želim veliko uspešnih zgodb, zdravja in optimizma ter vse 

dobro na vsakodnevnih poteh. 
 

S spoštovanjem, 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

 

 
"Tudi neugodni dogodki nosijo s seboj sporočilo, ki ga moramo znati prebrati. /.../ Nekatera 

sporočila se jasno razbere, a druga so lahko dvoumna in bi jih lahko zgrešili, če ne bi s seboj 

nosila odgovor na ravno tista vprašanja, ki si jih večkrat zastavimo, a so do sedaj ostala 

neodgovorjena. Prisluhnimo drobnim vestem, ki nam skušajo utreti pot naprej."        (Julia Doria) 
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Jožica Krmelj, DPM Šentjanž 
 

 
 

Poslanstvo predsednika društva ni vedno lahko, saj obsega 

veliko administrativnih opravil in zahteva ogromno 

energije. Koliko časa že vodite društvo in kaj je bil glavni 

razlog, da ste se kljub številnim društvom v kraju vključili 

ravno v DPM Šentjanž? 

Pozdravljeni. Hvala za povabilo. Društvo prijateljev mladine 

Šentjanž vodim od leta 2014, torej bo kmalu 6 let. Kratek čas 

sem bila članica, saj so me v društvo povabile sodelavke iz 

šole. Potem pa sem kar naenkrat privolila v vlogo predsednice. 

Verjetno je lažje za nekoga, ki je že vpet v dogajanje, kar se 

tiče otrok in mladine. Sem pa včlanjena tudi v druga društva, 

in sicer v Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, PGD 

Šentjanž in Aktiv kmečkih žena Budna vas. Dela ne zmanjka. 
 

So vam vaše predhodnice podale kakšen nasvet za uspešno 

delovanje društva? Kakšno je vaše vodilo oziroma moto? 
Da, seveda. Moja predhodnica Helena Hribar in ostale članice 

mi od začetka pomagajo in svetujejo. Več ljudi lahko naredi 

marsikaj. Moj moto … Kot vzgojiteljici so mi prioriteta otroci, 

zato bo najbolj držalo, če rečem zadovoljstvo otrok. 
 

Od kod pravzaprav ideja o ustanovitvi DPM Šentjanž? 

Kakšni so bili začetki delovanja vašega društva? 

Začetki društva segajo več kot 50 let nazaj. Začelo se je z 

druženjem žensk, ki so hkrati pomagale družinam v povojnem 

času. Kasneje se je delo osredotočilo predvsem na otroke. 
 

Nam lahko poveste, katera je bila prva aktivnost, ki jo je 

organiziralo vaše društvo? Kako je potekala? 

Po spominih sodeč so začele ženske organizirati praznovanje 

ob dnevu žena. Tja so bile vabljene izključno ženske. Mize so 

bile pogrnjene z lepimi prti in obložene z dobrotami, ki so jih 

pripravile članice. Takrat so se lahko ženske sprostile in vsaj 

za kratek čas pozabile na vsakodnevne skrbi. Kasneje so začeli 
z obdarovanjem otrok ob koncu leta. Ko sem se pogovarjala z 

gospo Rezko Repovž, pa sem bila najbolj presenečena, ko mi 

je pripovedovala o pogostitvi gostov po otvoritvi spomenika, 

ki so jo organizirale na cesti od gasilskega doma proti Birni 

vasi. Razsvetljava so bile luči nad vrati hiš. Pripravili  in 

prodajali so kislo zelje, pečenice, klobase, ki so jih sami 

naredili, piškote in domač kruh. S tem denarjem so nabavili 

opremo za dedka Mraza s spremstvom. Res občudovanja 
vredno delo. 
 

Ves čas skrbite, da se ohranja kulturna dediščina in 

običaji, zato že kar nekaj let zapored v sodelovanju z 

Društvom rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž na kresni 

večer organizirate pohod otrok z baklami, ko skupaj 

prižgete tudi kres. Kako predstavite kresovanje otrokom 

in kako sami doživljate pomen kresnega večera? 

Zame osebno kresni večer predstavlja začetek toplejših dni in 

meni najlepšega letnega časa, poletja, pa četudi se takrat še ne 

začne. V pogovorih z otroki pa opažam, da marsikdo ne pozna 

pravega pomena kresovanja in to je čaščenje najdaljšega 

dneva v letu. So pa vedno pripravljeni sodelovati pri prižigu 

kresa. 
 

Z otroki odkrivate in raziskujete kulturno dediščino tudi z 

ličkanjem. Marsikateri odrasel nima veščine te dejavnosti. 

Kako pa se z njo spopadajo najmlajši? 

Oni »lupijo« koruzo. Na začetku so zelo zagnani, a ličkanje 

lahko predstavlja napor oz. težavo, ko morajo nekaj listov 

koruze odtrgati in nekaj pustiti. Večkrat koruzo samo slečejo 

in pustijo liste gor. Starejši otroci pa se radi preizkusijo tudi v 

vezanju. Najboljše je, ko vedo, da jih pod kupom čaka sladko 

presenečenje. 
 

Pustnega rajanja in pustne povorke ter sladkega krofa na 

pustno soboto ne bi bilo brez vas. Organizacija dogodka in 

priprave nanj terjajo tudi vaš čas, a najbrž nasmeh otrok 

poplača ves trud, kajne? 

Seveda. Da vidiš zadovoljstvo na obrazih otrok, odtehta ves 

čas priprave. Organizacija ni naporna, če se nas zbere več in 

vsak nekaj pripomore. Moja slabost je včasih ta, da malce 
prepozno skličem sestanek, zato me takrat čaka več dela. 
 

 
 

Katere so še dejavnosti vašega društva, a smo jih pozabili 

omeniti? 

Vsako leto imamo eno ali dve ustvarjalni delavnici, ki jih 

izvajamo v prostorih osnovne šole. Otroci se tam lahko 

preizkusijo v ročnih spretnostih. Organiziramo rokodelske 

delavnice, kamor povabimo mojstra, da pokaže način dela. 

Nazadnje so  bile v gosteh tudi klekljarice in zaradi dobre 

sprejetosti, se v šoli odvija klekljarski krožek. Organizirali   
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smo avtobusni prevoz na Pikin festival v Velenje in na 

ustvarjalni sejem v Pordenone v Italiji. Gibanje je pomemben 

dejavnik pri razvoju otroka, zato izvedemo igre brez meja, 

največkrat v tednu otroka, ko se posladkamo še s pečenim 

kostanjem. Vsako leto se udeležimo čistilne akcije, ki jo 

organizira vaše društvo. Ob zaključku leta pa ne smemo 

pozabiti na obisk dedka Mraza z darili in hkrati gledališke, 

lutkovne ali plesne predstave pred obdaritvijo otrok. Se pa 
trudimo, da bi dodajali še nove dejavnosti, ki bi lahko 

popestrile otroški vsakdan. 
 

 
 

Kakšno vlogo ima po vašem mnenju društvo pri vzgoji 

mladine v kraju? Menite, da je dovolj dejavnosti za 

otroke? 

Vzgoja otrok je predvsem na skrbi staršev. Kot strokovna 

delavka v sistemu vzgoje in izobraževanja se trudim, da pri 

tem tudi stopim staršem nasproti. Društvo kot tako pomaga 

razvijati spretnosti, medgeneracijske odnose ter spoštovati 

tradicijo in našo dediščino. 
 

Društva delujejo na prostovoljnem delu posameznikov, 

brez katerih ne bi uspela uresničiti številnih idej. Kaj 

menite o pomenu prostovoljstva nasploh? Se vaše društvo 

tudi spopada s težavo »pomlajevanja članov oziroma 

članic«? 

Prostovoljstvo se žal počasi umika, saj je potrebno premostiti 

kup omejitev in ovir, da lahko uresničiš zadani cilj. Včasih 
pač zmanjka energije in zagona. Veliko stvari je danes 

povezanih s financami, zato bi brez dobrih donatorjev, kot sta 

Občina Sevnica in Krajevna skupnost Šentjanž, težko 

izpeljali naloge. Veseli me, da smo v zadnjih letih sprejeli kar 

nekaj mladih članic in članov. Fantje so podkovani na 

tehničnih področjih, kot so fotografija, ozvočenje, 

razsvetljava in celo glasba, dekleta pa za delo nasploh. 

Naloga nas starejših je, da jih spodbujamo za nadaljnje delo. 
 

Danes se ves čas govori o motiviranosti otrok v šoli in tudi 

odraslih v službi. Kako pa poskrbite za motivacijo vaših 

članov in članic? Velja v društvu uravnoteženost 

zastopanja spolov?    

S podmladkom smo pridobili kar nekaj moških članov, 
drugače pa je večina članic. Vsaj enkrat letno jih vabimo na 

izlet v sodelovanju z drugimi društvi, včasih se odpravimo na 

»bowling« ali na večerjo. A kot so me že opozorili v društvu, 

bi lahko tega bilo malce več, s čimer se povsem 

strinjam.                                  
 

 
 

Na letošnji proslavi ob krajevnem prazniku ste prejeli 

priznanje Krajevne skupnosti Šentjanž za vaše 40-letno 

delovanje društva, za kar vam iskreno čestitamo. Visok 

jubilej, s katerim se ne more pohvaliti ravno vsako 

društvo. Kaj za vas pomeni to priznanje? Potrditev in 

istočasno izziv za nadaljnje delo? 

Prav to! 40 let je uradnega delovanja društva, saj se je takrat 

vpisalo v Poslovni register Slovenije. Kot pa sem omenila že 

prej, segajo začetki več kot 50 let nazaj. In priznanje 

Krajevne skupnosti Šentjanž je vsekakor pokazatelj, da 

delamo dobro in nam je hkrati dalo dodatne motivacije za 

naprej. 
 

Ob vašem jubileju ste izdali tudi publikacijo. Kaj se 

skriva v njej? 

V publikaciji so zapisani spomini od začetkov do današnjih 

dni, ki so jih z nami delile bivše predsednice društva, in sicer 

Anica Groznik, Mira Skoporc, Boža Majcen, Helena Hribar 
ter Rezka Repovž, ki je bila članica in zapisničarka na 

začetku delovanja društva. Kako potekajo dejavnosti 

trenutno, sem zapisala sama. V njej se nahaja tudi intervju z 

dolgoletno članico Vido Keber. Vse pa je seveda 

podkrepljeno s fotografijami. 
 

Prihaja čas, ko bomo pregledali svoje že opravljeno 

društveno delo in načrtovali nadaljnje. Kaj pripravljate 

za leto 2020? 

Vsakoletnih utečenih dejavnosti ne bomo izpustili. Kot prvo, 

za pustovanje že razmišljamo o kratki predstavi, ki jo bomo 

pripravili sami, saj je bila lanskoletno kuhanje čarovniške 

čorbe dobro sprejeto. Želimo pa si tudi malce več druženja 

med člani samimi. 
 

December je praznični mesec, ko vsi pričakujemo nekaj 

lepega in pravljičnega, si voščimo vse najlepše in zaželimo 

sreče ter zdravja. Vse to vam in vašemu društvu želi 

uredniški odbor Šentjanškega glasa. Katere misli pa bi ob 

iztekajočem se letu namenili našim bralcem? 

V tem čarobnem, pravljičnem, mirnem, a hkrati veselem času 

želim vsem notranjega miru in zadovoljstva, saj le tako lahko 

v težkih trenutkih najdemo kanček sreče in veselja, ki nas 

naredita močne in nas vodita naprej.  
 

S predsednico DPM  Jožico Krmelj se je pogovarjala Vesna Perko. 
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Društvo upokojencev Šentjanž 
 

DRUŽENJA ŠENTJANŠKIH UPOKOJENCEV 
 

 

Letošnja topla jesen je bila priložnost za prijetna druženja. V 

nedeljo, 6. oktobra, smo se popoldne zbrali na Velikem 

Cirniku. Uživali smo ob dobri hrani in pijači, ob zvokih 

harmonike pa tudi zaplesali. V petek, 8. novembra, smo 

martinovali v Hiši vina na Kamenškem. Ob dobri postrežbi 

smo obujali spomine, delali načrte za naprej in enkratno 

popoldne je hitro minilo. Sredi meseca smo izdelovali 

voščilnice in adventne venčke. Vsako sredo zvečer telovadimo, 
vsak drugi ponedeljek v mesecu gremo na krajši pohod – 

zberemo se ob 9. uri na avtobusni postaji. Veselimo pa se že 

prednovoletnega srečanja. 

Prav je, da si poleg vsakodnevnih obveznosti vzamemo čas 

tudi zase. Življenje je v vsakem obdobju lepo, če ga znamo 

ceniti in uživati v vsakem trenutku. 
Nada in Slavica

 

Društvo prijateljev mladine Šentjanž 
 

OBLETNICA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠENTJANŽ 
 

 
 

Naše društvo je v tem letu praznovalo 40. obletnico vpisa v 

Poslovni register Slovenije. Obeležili smo jo na slovesni 

prireditvi ob prazniku Krajevne skupnosti Šentjanž. Učenci OŠ 

Milana Majcna Šentjanž so pod vodstvom mentoric Jožice 

Pelko in Helene Hribar, ki sta hkrati dolgoletni članici DPM 

Šentjanž, kronološko prikazali pomembne pridobitve in 

aktivnosti našega kraja in društva. 
 

 
 

Za okrogli jubilej smo se odločili, da izdamo knjižico 

spominov iz društva od začetkov do danes. Ko smo sprejeli to 

odločitev, se je razjasnilo, da bi lahko mirne vesti obeležili ne 
samo 40, ampak več kot 50 let delovanja. Odpirale so se nove 

zanimive zgodbe, ki so skozi čas oblikovale društvo kot celoto. 

V času od leta 1960 je vodilni položaj zamenjalo osem žensk. 

Prva je mesto predsednice zavzela Slavka Lestan, nasledila jo 

je Minka Majcen, njo kasneje Antonija Repovž. Spomine 

tistega časa je z nami delila takratna članica odbora in 

zapisničarka Rezka Repovž. Sledile so še Anica Groznik, 

Mira Skoporc, Boža Majcen, Helena Hribar in trenutno 

vodilni položaj zavzemam jaz, Jožica Krmelj. 
Ker sem trenutno pač ob pravem času na pravem mestu, sem v 

imenu DPM Šentjanž na prireditvi krajevnega praznika iz rok 

predsednika KS Šentjanž Boštjana Repovža in župana Občine 

Sevnica Srečka Ocvirka prejela priznanje Krajevne skupnosti 

Šentjanž za leto 2019. Za prejem priznanja smo zaslužni prav 

vsi, nekdanji in zdajšnji člani društva. Zato bi se ob tej 

priložnosti zahvalila vsem bivšim predsednicam in članicam, ki 

so v preteklosti postavile trdne temelje in trdne zidove društva. 

Hvala tudi vsem članom, ki danes bogatijo njegove dejavnosti. 

Seveda brez dobrih donatorjev, ki nas podpirajo in pomagajo 

uresničevati naše cilje, ne bi šlo, zato hvala tudi vsem vam.  
 

 
 

Posebno zahvalo namenjam ravnateljici osnovne šole Mariji 

Brce, ki nas v našem delu podpira in nam vedno nudi prostore 
za izvedbo ustvarjalnih delavnic. 

Priznanje nam je dalo potrditev, da delamo dobro, da delamo 

prav. Zato se bomo trudili še naprej! 
Jožica Krmelj 
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PGD Šentjanž 
 

KVIZ GASILSKE MLADINE 
 

Vsako jesen se mlade gasilke in gasilci udeležijo kviza gasilske 

mladine ter se v gasilskem znanju in spretnostih pomerijo s 

svojimi vrstniki iz drugih društev Gasilske zveze Sevnica. 

19. kviz gasilske mladine GZ Sevnica je letos potekal 20. 

oktobra na Pokleku. Naše društvo sta predstavljali dve ekipi 

mladincev pod mentorstvom Jerneja Ermana in Vida Žganjarja. 

Ekipa, ki so jo sestavljali Sara Žganjar, Leja Musar in Alex 

Prijatelj, je osvojila tretje mesto, za katerega je bila nagrajena s 
priznanjem in pokalom ter se uvrstila na regijski kviz gasilske 

mladine. Drugo ekipo mladink PGD Šentjanž so na občinskem 

tekmovanju predstavljale še Manca Matjašec, Petra Knez in 

Laura Kramžar. 

Regijski kviz gasilske mladine Posavja se je odvijal 23. 

novembra v Krškem. Ekipa mladincev se je v konkurenci iz 

celotnega Posavja uvrstila na 4. mesto. 

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem za sodelovanje in 

čestitam za odlične rezultate. 

 
 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 
 

Anja Plazar, predsednica mladinske komisije 

 
 

NASTOP FORTUNE IN ŠENTJANCEV NA SLOVESNOSTI OB 150-LETNICI 

GASILSTVA NA SLOVENSKEM 
 

 

V petek, 15. novembra, je v Gallusovi dvorani Cankarjevega 

doma potekala osrednja slovesnost ob visokem jubileju 150-

letnici gasilstva na Slovenskem. Za to priložnost je Gasilska 

zveza Slovenije v sodelovanju z Modrijani, ki so bili 

koordinatorji, povabila vse gasilce glasbenike, da sooblikujejo 
prireditev.  

Med sto prijavljenimi skupinami smo bili izbrani tudi 

glasbeniki Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž (pevke 

vokalne skupine Fortuna in ansambel Šentjanci). Zapeli in 

zaigrali smo Avsenikovo skladbo Večer na Robleku. Preostale 

gasilce pa so s petjem in igranjem spremljali znani slovenski 

izvajalci. 

Ob tej priložnosti nas je PGD Šentjanž obleklo v nove enotne 

gasilske delovne obleke.  

Fortuni in Šentjancem nastop na velikem odru pomeni novo 

izkušnjo in posebno doživetje. 
 

Megi Vidmar 

 
 

 
 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA 
 

V soboto 14. decembra, smo se člani društva vinogradnikov 

Šentjanž odpeljali v povsem zasedem avtobusu na strokovno 

ekskurzijo po naši bližnji okolici, v kateri smo lahko 

spoznavali izjemne ponudnike, ki temeljijo na spoštovanju dela 

prednikov, naravnih danostih in zahtevam sodobnega časa. 

Jutranji obisk na kmetiji Gnidica je presenetil naše člane, saj so 

gostitelja Jožeta večina poznali kot nekoč prijaznega 

dimnikarja, danes pa se ponaša z izjemno ponudbo kruha in 

predelave mesa, katerega smo lahko do polne mere tudi 

okušali. Jože si je za predelavo in tudi užitek omislil prašiče 

mangulica, na katere pogled je zares zabaven. 

Kot dober gostitelj nam je razkazal delovne prostore s pečjo na 
drva, v kateri pečejo kruh na tradicionalen način. 

V prijazen sončen dan smo bili pospremljeni z okusno potico 

in harmoniko, ob kateri smo lahko tudi zapeli.  
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Naslednji ogled smo si privoščili v Gen-i, kjer smo imeli 

predstavitev delovanja nuklearne elektrarne in delovanje 

sistema električnega omrežja v Sloveniji nasploh. Nekateri so 

se v samem ogledu zelo našli, ostali pa so lahko raziskovali 

tudi po svoje. 

Čudovit sončen dan nam je nudil prekrasen pogled vse do 

kamniških alp, ko smo se skozi idilične vasi vozili proti 
Pleterjam. 
 

 
 

"Idi pa vidi", je znan rek, s katerim bi lahko opisala to, kar smo 

doživeli v Pleterjah ob sprejemu našega prijatelja Jožeta 

Simončiča, na čigar povabilo, da ga obiščemo v kartuziji, je bil 

zasnovan celoten program. 
 

Vse videno, predvsem pa vodena degustacija, ob kateri nam je 

veliki poznavalec vin, enolog v kartuzijski kleti in še bi lahko 

naštevala nazive, ki jih nosi spoštovani Jože, nas je povsem 

očarala. S svojo mirnostjo, izbranimi vini in besedami  nam je 

v dokaj kratkem času povedal zelo veliko. 

Ko smo zapuščali Pleterje, se je zdelo, da ne rabimo ničesar 

več. S prijetnimi občutki, še vedno v soncu, smo se, ne da bi 

prav vedeli, kaj lahko pričakujemo, odpravili k enemu 
največjih vinogradnikov in vinarjev Dolenjske, Jerneju Žarnu. 

Sprejel nas je na do potankosti urejenemu gospodarstvu, ki ga 

obdaja 90.000 trt. 

Ogled najsodobnejše tehnologije za obdelavo vinogradov, 

predelavo grozdja, kletarjenja in stekleničenja nam je jemal 

dih. 
 

 
 

Veseli smo, da lahko kaj takega vidimo tudi na Dolenjskem. 

Ob topli malici in degustaciji sedmih vin, smo udobno 

nameščeni v degustacijski dvorani počasi zaključili dan, 

katerega sta popestrila mlada harmonikaša, sinova Lidije in 

Jerneja Žarna. 

Ob koncu sem se gostitelju zahvalila za izjemno visok nivo 
predstavitve, h kateremu pa smo prispevali tudi sami, saj smo s 

pozornim poslušanjem dokazovali vse spoštovanje do njihove 

ponudbe. 

Vsem članom društva želim, da bi čas, ki je namenjen lepim 

željam, prijaznim srečanjem in novim načrtom, preživeli tako, 

da se jih bodo radi spominjali. 

Upam, da je bila tudi ta ekskurzija dober  doprinos k temu. 
Renata Kuhar 

 

VINOGRADNIŠKA JESEN 
Letošnja jesen slehernega vinogradnika je zopet prinesla 

številna dela v trgatvi in kasneje v kleti, v kateri želimo 

skletariti najboljše, kar dopuščajo naša znanja. Marsikdo je bil 

razočaran nad letino, saj so bolezni in toča zelo pogosto 

preprečevali boljši pridelek. A sedaj je, kar je in že se lahko 

posvečamo tudi še čemu drugemu. 

Konec oktobra smo  na krajevni proslavi pogostili z vinom vse 

prisotne, na zahvalno nedeljo blagoslovili letošnji pridelek, dan 

prej, na soboto, drugega novembra, pa gostili vokalno skupino 

Prijatelji iz Šentvida pri Stični. Koncert, ki so ga izvedli, je bil 

prijeten za poslušanje, a vprašali smo se po smiselnosti te 

prireditve glede na število obiskovalcev. 
V vse te prireditve, ne le naše, je vedno vloženega veliko truda, 

in ve se, da delamo to za širšo javnost in s tem skušamo dajati 

samemu kraju bogatejšo kulturno podobo. 

Z vinom smo pomagali tudi motoristom, ki so na 

Miklavževanju v Šentjanžu pripravili kuhano vino in čaj.   
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Strokovna ekskurzija je minila nad pričakovanji, saj smo s 

prisotnostjo zapolnili vse sedeže na avtobusu. 

Začeli smo z degustacijskimi treningi, katere bomo nadaljevali 

po novem letu. 

V januarju bomo postavili jasne cilje za delo v prihodnjem 

letu, kjer se bo po pretečenem 4-letnem mandatu zamenjalo 

vodstvo in nekateri člani upravnega odbora. 

A pred tem moramo izpeljati še ocenjevanje vin skupaj z 

izborom za županovo vino, saj je za organizacijo le-tega letos 

na vrsti naše društvo. 

Veliko dela nas še čaka do občnega zbora in naprej, zato vse, 

ki bi želeli dati društvu svoj doprinos in novo podobo,  vljudno 

vabim k sodelovanju. 
Renata Kuhar, predsednica DV Šentjanž 

 

Mažoretno društvo Šentjanž 
 

MAŽORETNI KONCERT 
 

V soboto, 16. novembra, je v Športni dvorani Šentjanž potekala 

letna prireditev Mažoretnega društva Šentjanž z naslovom 

MAŽORETNI VEČER Z GOSTI. Večer je bil namenjen 

predstavitvi delovanja društva, ki je letos obeležilo peto leto 

delovanja.  
 

 
 

V bogatem plesnem programu so mažorete predstavile nove 

točke ter del točk, s katerimi so se v tekočem letu udeleževala 

nastopov na domačih in tujih odrih. Na oder so kot gostje 

povabile tudi mažoretke iz Krškega, s katerimi se srečujejo in 

prijateljujejo na tekmovanjih in raznih srečanjih.  

Prav v posebno čast jim je bilo, da se je sodelovanju ter 
povabilu odzvala priznana in priljubljena Godba Sevnica, ki je 

pod taktirko dirigenta Matica Nejca Kreče povezovala tako 

plesne mažoretne točke, kot samostojne glasbene točke, pri 

katerih se jim je na odru pridružila Marjetka Florjančič, ki je 

mikrofon poprijela po več kot dvajsetih letih.  

V obdobju 2014–2019 se je zamenjalo veliko mažoret, saj biti 

mažoreta ni lahko. Le nekaj pa je tistih, ki so začele vztrajati 

aprila 2014 in po tej poti, hodijo še danes. Predsednica društva 

Sara Sotlar je podelila priznanja za 5 let aktivnega delovanja v 

Mažoretnem društvu Šentjanž Lei Florjančič, Katarini Zupan, 

Maruši Komljanec, Juliji Lamovšek, Anji Jereb in Manci 

Matjašec. Zahvalo za najbolj vzorno, skrbno in prizadevno 

mažoreto pa je  prejela Julija Lamovšek.  
 

 
 

Po zaključni točki šentjanških mažoret je sledil koncertni del 

Ansambla Nemir, ki je publiko povabil na oder, da zapleše ob 
njihovi glasbi. Večer je povezovala Karin Trebušak.  

Društvo se zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem, saj bi 

brez njihove pomoči bilo delovanje društva močno okrnjeno. 

Najlepša hvala tudi PGD Šentjanž in PGD Veliki Cirnik za 

varovanje na prireditvi, Slavku Kermcu za oblikovanje in tisk 

plakatov ter VCT Ramovš Peklar Sevnica za cvetje na odru. 

Najlepša hvala vsem obiskovalcem, ki so s svojo prisotnostjo 

podprli delovanje mladega društva ter vsem staršem deklic, ki 

po svojih močeh prostovoljno pomagajo društvu in podpirajo 

svoja dekleta na njihovi uspešni poti. 

 

MAŽORETNA STOJNICA 
 

 

Dekleta skupine junior so 30. novembra in 1. decembra 

organizirale mažoretno stojnico pred trgovino v Šentjanžu. Na 

stojnici so predstavile skodelice z mažoretnimi fotografijami, 

CD s koncerta mažoret, majice z logotipom društva in 

mažoretne koledarje.  

Da pa ni dekleta na stojnici preveč zeblo, so se hitro segrela 

tudi s kakšno mažoretno točko, ki so jo izvedle na parkirišču.  

Hvala vsem, ki ste prišli dekleta pozdravit, in hvala vsem za 
vsak namenjen prostovoljni prispevek. 
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KUD Budna vas 
 

IGRA BARV GORDANE DOBRIHA 
 

 
 

V soboto, 12. oktobra, sta z odprtjem prve samostojne likovne 
razstave članice ART LIPA KUD Budna vas Gordane Dobriha 

»Igra barv« v Kulturnem domu Loka pri Zidanem Mostu s 

kulturnim programom popestrila praznični večer Kulturno 

umetniško društvo Budna vas in ansambel Šentjanci. 

»Slikarstvo Gordane je podobno glasbi barv. Barve iz narave 

se stekajo v dušo in iz nje na slikarsko podlago. Morda ravno 

iz teh občutkov izvira poimenovanje razstave Igra barv. 

Slikarko navdihuje svet narave, napolnjen z barvami, svetlobo 

in odsevi. Celotna paleta različnih barv se podreja natančnim 

zakonom, ki se jih umetnik mora naučiti in jim slediti. Tako 

lahko s pomočjo pravil na platnu ustvari igro barv, ulovi 

vzdušje narave in se nasladi s simfonijo tisočerih odtenkov. 
Včasih se je najbolj prijetno osvoboditi vsega in preprosto  

opazovati barve, s katerimi je obarvan svet.« Tako je o razstavi 

povedala mentorica profesorica likovne pedagogike Elena 

Sigmund. 
 

 
 

Kulturni program, v katerem so sodelovali člani društva: Sara 

in Sanja Zupan, Emilija Sigmund ter Ljudske pevke Solzice s 
prepevanjem, Marija Bajt s prebiranjem svoje poezije in mladi 

fantje iz ansambla Šentjanci, je prijetno povezovala Tadeja 

Dobriha. Gordana in predsednica društva Magda Sigmund sva 

se vsem, ki so kakor koli pomagali pri ustvarjanju del in 

pripravi razstave, iskreno zahvalili in vse prisotne povabili k 

ogledu razstavljenih del, prijetnem druženju in klepetu z 

umetnico. 
Magda Sigmund, KUD Budna vas 

Fotografije: Tanja Košar in KUD Budna vas 

KUD Apolon 
 

ROCKNIGHT S SKUPINO MAYDAY 
 

V soboto, 26. oktobra, so se tla v Krmelju zatresla pod 
zvočnimi vibracijami skupine MayDay z vokalistom Denisom 

Jambrošičem. Dogodek se je odvijal v Kulturnem domu 

Krmelj, kjer se je zbralo lepo število obiskovalcev. Za začetek 

rock večera sta publiko ogrela DUO ARTCOUSTIC, v poznih 

večernih urah pa se je pričel nastop skupine MAYDAY. DJ 

Andy je poskrbel za zaključek koncerta, ki se je odvijal pozno 

v noč. 
 

 

Za čudovito vzdušje se gre zahvaliti predvsem vokalistu 
Denisu, ki je večer povezoval in nas zabaval. Pa tudi duetu 

ARTCOUSTIC, ki sta z znanimi priredbami in prijetnimi 

melodijami lepo odprla večer. Vse skupaj ne bi uspelo brez 

tehnične izvedbe Matica Janežiča in Mateja Gobca, ki sta 

poskrbela za kvalitetno zvočno sliko. 

Seveda pa koncerta ne bi uspeli izpeljati brez podpore naših 

sponzorjev, katerim se iz srca zahvaljujemo. To so: ŠKS 

Sevnica, podjetje ARMAT PROJEKT d.o.o., DVIGALA 

PRIJATELJ d.o.o., GMP Prijatelj d.o.o., Avto prevozništvo in 

Bar MAJCEN, Senčila Medle ter ITS Intertrade d.o.o., 

UnistarLC d.o.o. in Inštalacije RAHNE.  Ob tem se še posebej 
zahvaljujemo Primožu Berku s kolektivom Picerije Javor iz 

Krmelja in mladinski sekciji Krmelj za pomoč pri organizaciji 

večera. Nazadnje pa se zahvaljujemo tudi KS Krmelj za 

dvorano, brez katere koncerta ne bi bilo mogoče izpeljati. 

Hvala tudi vsem, ki ste se koncerta udeležili, nas spodbujali, 

poskrbeli za vzdušje in z nami ustvarili neverjeten večer. 

Upamo, da bomo z vašo pomočjo ustvarjali še naprej in da se 

kmalu vidimo na našem naslednjem koncertu. 

Vsem bralcem želimo prijetne božične in novoletne praznike.  
 

Kulturno umetniško društvo APOLON in skupina MayDay 
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PGD Veliki Cirnik 
 

GASILSKI IZLET 
 

 

Za nami je poletje, ko smo ponovno uspešno izpeljali Gasilske 

igre brez meja, se udeležili mnogih tekmovanj ter izpeljali kar 

nekaj delovnih akcij. Z namenom, da se tudi člani sprostimo, 

smo v soboto, 2. novembra, organizirali izlet.  

Najprej smo se ustavili pri PGD Krka, kjer so nas njihovi člani 

prijazno sprejeli ter nam povedali nekaj o samem društvu in 

njegovi zgodovini. Ogledali smo si sušilnico sadja v Gradežu 

pri Turjaku, kjer sadje sušijo po 80 let starem tradicionalnem 
postopku. Pot smo nadaljevali proti Kočevskem. Tudi tukaj so 

nas prijazno sprejeli člani PGD Kočevska Reka. Po malici smo 

si ogledali bunker Škrilj. Zgrajen je bil v času hladne vojne, 

pred kratkim pa so ga šele odprli za javnost. Na koncu smo si 

ogledali vas Gotenica. Večer smo zaključili pri gasilskem 

domu ob dobri hrani in pijači. 
Robi Dragan

 

Turistično društvo Šentjanž 
 

JUBILEJNI 10. POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA 
  

 
 

Sončno zadnjo oktobrsko soboto smo se že desetič podali po 

poteh Milana Majcna. Po jutranjem okrepčilu in uvodnem 

pozdravu predsednika KS Šentjanž Boštjana Repovža in 

predsednice Turističnega društva Šentjanž Petre Majcen pred 

spomenikom v Šentjanžu smo bili povabljeni še v preddverje 

Kulturne dvorane Šentjanž, kjer smo simbolično predali 
namenu informacijsko tablo, posvečeno Milanu Majcnu, ki jo 

je v spominski prostor umestil Krajevni odbor ZZB NOB 

Šentjanž. Po pozdravu predsednice odbora Vande Gorenjc, 

smo se podali na prijeten, ne preveč naporen pohod.  

Med potjo smo se ustavili pri mejnem kamnu v Hinjah, potem 

pa še pri Megi Vidmar, kjer so nas članice Turističnega društva  

Šentjanž in Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž skupaj z 

Megi prijazno pogostile. Gostoljubja, ki so nam ga izkazale, 

smo bili zelo veseli, saj nas je toplo vreme in prehojen dobršen 

del poti že kar precej užejal. Polni novih moči smo se podali 
naprej v smeri proti Rupi in nato strmo navzgor proti Murncam 

k spomeniku Milana Majcna in Jančija Mevžlja, kjer so nam 

člani Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž pripravili kulturni 

program in bogato pogostitev, kot se za jubilejni pohod 

spodobi. Po prijetnem druženju smo se podali v dolino in v 

Šentjanžu sklenili krožno pot.  
 

 
 

Zadovoljni, da smo prijetno in koristno preživeli lep pozno 

jesenski dan, smo si zaželeli nasvidenje naslednje leto. 
Petra Majcen, TD Šentjanž

 

ODPRTJE BIENALNE RAZSTAVE ARTEKO 2018/19 & ART SELECTION 
 

V četrtek, 17. oktobra, je na sevniškem gradu potekalo odprtje 

bienalne razstave udeležencev umetniške kolonije ArtEko 2018 

in 2019. 

V sklopu projekta Art Selection je potekala tudi predstavitev 

umetniških vinskih etiket na buteljkah barikirane modre 

frankinje Grajska kri letnik 2016, ki je pridelana iz posebej 

izbranega grozdja modre frankinje iz grajskega vinograda. 

Oplemenitena je z dveletnim zorenjem v Krajnčevem barrique 

sodu iz slovenskega hrasta, kar ji zagotavlja tudi dolgoživost. 

Od Pekla do Gradu Sevnica se je pretakala ustvarjalna pot 

grajske krvi. Zarila se je v vse pore hrastovih sodov in se 

prelevila v tisto najbolj plemenito frankinjo barrique.  Z novo 

preobleko 12 slikarjev je zaokrožila vse letne čase. Na vsaki 

steklenici je bilo predstavljeno eno umetniško delo, izbor 12 

umetnikov, udeležencev mednarodnega srečanja ArtEko  
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Šentjanž in Kozjansko. Obiskovalci so imeli ekskluzivno 

priložnost kupiti vino že na dogodku, tudi z avtorjevim 

podpisom. Obenem je potekala tudi predstavitev koledarja 

ArtEko za jubilejno leto 2020. 

Kulturni program prireditve so obogatili glasbeniki Andrej Fon 

(saksofon), Zoran Košir (kitara), Aleš Košir (bobni), Andraž 

Jene (bass kitara), Špela Troha Ogorevc (klavir) in Vladimir 

Janc (vokal). 
Vir: www.mojaobcina.si 

 

KRAJEVNI PRAZNIK 
 

V petek, 25. oktobra, smo s kulturno prireditvijo obeležili 
letošnji krajevni praznik. Prisrčen in domiseln program, ki nas 

je skozi dramsko igro popestreno z glasbenimi in plesnimi 

vložki popeljal skozi štiridesetletno delovanje Društva 

prijateljev mladine Šentjanž, so pripravili učenci naše šole z 

mentoricami. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik sveta KS 

Šentjanž Boštjan Repovž in župan občine Sevnica Srečko 

Ocvirk. Priznanje Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2019 je 

prijelo Društvo prijateljev mladine Šentjanž za uspešno 40-

letno delovanje. Prevzela ga je predsednica društva Jožica 

Krmelj, ki je tako predsedniku krajevne skupnosti kot županu 

podarila knjižico, ki je bila izdana ob obletnici delovanja 
društva. Pogostitev po prireditvi so pripravile pridne članice 

Aktiva kmečkih žena Budna vas, za to, da nismo bili žejni pa 

so poskrbeli člani in članice Društva vinogradnikov Šentjanž. 

 
 

Petra Majcen 
 

JURJEVALCI SMO BILI NA PRIMORSKEM 
 

 
 

Kar nekaj časa smo se pogovarjali, da bi si privoščili en dan po 

dopustih kar tako, brez obveznosti. Sicer smo določili traso in 

točke, kjer smo si kaj ogledali, jedli, pili ... 

Simon, naš šofer, je pripravil kombi in smo šli na pot. Ker smo 

bili vsi vojaki, odločitev ni bila težka. Vojaški muzej v Pivki. 

Precej novih eksponatov smo videli, ko smo primerjali naš prvi 

obisk v muzeju. Zanimivi ruski MIG-i, prva slovenska Gazela, 
helikopter. Podmornico smo si že prvič ogledali in bili celo v 

njej. Veliko je tudi drugega vojaškega "materiala". Vsem nam 

je bilo vse zelo zanimivo, ampak čas nas je priganjal, odhiteli 

smo naprej na Hudičevec na obaro z žganci. Za prste oblizniti. 

Naslednja zelo zanimiva lokacija je bila v Bukovici pri Novi 

Gorici. Ekološka kmetija Mlečnik. Tu pridelujejo vse na 

ekološki način, pa čeprav je pridelek precej manjši kot 

"normalno". Kmetija je od leta 2005 dalje v celoti vključena v 

ekološko kontrolo, na podlagi česar so pridobili certifikate za 
pridelavo ekološkega vina in tudi številnih drugih pridelkov, 

kot so pira, krompir, orehi, sadje in sezonska zelenjava. 

Gospodar kmetije Valter nam je povedal, da je glavni pridelek 

vino, pridelano izključno iz njihovega grozdja. Doživeli smo 

res nekaj čisto novega za nas, čeprav vinogradništvo poznamo. 

Tudi režejo v vinogradu čisto drugače kot mi, Dolenjci. 
 

 
 

Da je bil dan popoln, smo se oglasili še na Slapu, pri vinarju 

Pavlu Žoržu. Kar dobro smo se zaklepetali in degustirali 

njegova odlična vina. Ker je bila že noč, smo se poslovili in 

Simon nas je varno odpeljal domov. Med samo vožnjo pa smo 

ugotavljali, da je bil dan zelo dober in da ga bomo ob prvi 

priliki zopet ponovili. 
M.S. 
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Teden otroka na OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

Letošnji teden otroka je bil zelo zabaven, saj smo vsak dan 

počeli kaj posebnega. Učiteljice so se potrudile in nam 

pripravile zelo zanimiv in pester program.   

Zelo zanimiv se mi je zdel naravoslovni dan z naslovom PRVA 

POMOČ. Učenci od prvega do petega razreda smo se na 
delavnicah učili, kako pomagati nezavestnemu človeku, kako 

oskrbeti rane ter kako pomagati človeku, ki ne diha.  

V torek smo imeli učenci petega razreda kolesarski dan. Ves 

dan smo se urili v spretnostni vožnji s kolesom. Učenci nižjih 

razredov pa so dan prebili v gozdu in ga spoznavali. 

V sredo smo se po drugi šolski uri odpeljali v Tržišče, kjer smo 

se skupaj s tamkajšnjimi učenci pomerili v krosu.  

V četrtek smo imeli običajen pouk, a so nam ga učiteljice 

vseeno popestrile z zabavnimi nalogami.  

V petek smo imeli športni dan. Bilo je zelo zabavno, saj smo 

imeli pet delavnic in smo bili razdeljeni v pet mešanih skupin 

od prvega do petega razreda. Na prvi delavnici smo imeli kviz, 
na drugi družabne igre, na tretji ples, na četrti smo igrali igro 

med dvema ognjema, na peti pa štafetne igre. Ob koncu dneva 

so nas obiskali še gasilci. Skupaj smo izvedli evakuacijsko 

vajo, si ogledali primer gašenja požara, spoznali smo gasilsko 

opremo in še in še. Dan smo zaključili na igrišču, kjer smo ob 

glasbi plesali in si privoščili slasten kostanj.  

Ta teden si bomo zagotovo vsi zapomnili.  
Ajda Vozelj, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

 

 
 

 
 

Zaključek tedna otroka na OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

V petek, 11. oktobra, smo zaključili dejavnosti v letošnjem 

tednu otroka. Sredi dopoldneva je pouk prekinila sirena, ki je 

naznanila začetek evakuacijske vaje. Vsi učenci in učitelji smo 

se po varni poti napotili do izhoda in se zbrali na šolskem 

igrišču. Po kratki predstavitvi dejavnosti PGD Šentjanž smo si 
ogledali čisto pravi požar, ki smo ga zaposleni v ustrezni 

opremi uspešno pogasili z gasilniim aparatom. Učenci so si 

nato ogledali gasilsko vozilo in opremo, preizkusili pa so se 

tudi v gašenju namišljenega požara z ročniki. Pestro in malo 

drugačno dopoldne se je zaključilo s peko kostanja in plesom.  

Zahvaljujemo se gasilcem PGD Šentjanž za obisk in zanimivo 

demonstracijo. 
Sara Gačnik 
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Teden otroka v vrtcu 
 

Zaradi posebnega pomena, ki ga ima ta teden, smo imeli v 

vrtcu različne nevsakdanje dejavnosti, združene z ostalima 

skupinama. Začeli smo s ponedeljkovim pohodom v Gaj. Na 

vrhu smo imeli počitek, ko smo se okrepčali s sendvičem ter 

pijačo. Na naši poti stoji kmetija »slavnega« Miloša, kjer smo 
se morali  ustaviti. Žal Miloša na razočaranje otrok ni bilo 

doma. »A Miloš sploh obstaja?«, se je naslednji dan spraševal 

petletni deček. 

Torkove Igre brez meja so potekale v telovadnici. Otroci so se 

preizkusili v spretnostni vožnji s skirojem in poganjalcem, v 

plezanju po letveniku in spuščanju po lesenem toboganu, v 

ravnotežju na »želvi« ter gredi, v ekipnem sestavljanju oblik iz 

polivalentnih blazin ter v spretnostih z žogo. Otroci so v 

dejavnostih uživali in želeli, da jih še kdaj ponovimo.   

 

  

Sredi tedna smo se odpravili na izlet v Kostanjeviško jamo. 

Najmlajše otroke so spremljali starši ali stari starši. Že prej smo 

se veliko pogovarjali o značilnostih jame, a otroci so v jami 

sami končno spoznali razsežnosti podzemnega sveta. Kazali so 

na kapnike in se čudili njihovi velikosti in obliki. Z domišljijo 

si lahko videl medvedka, dedka Mraza, mavrico, jurčka in še 

mnogo drugega. Vodič nam je povedal zgodbo o velikanu 
Lojzetu, ki je imel samo ene hlače. Ko se je končno odločil, da 

jih opere, se je zemlja stresla in pokopala ubogega Lojzeta pod 

seboj. Ostale so le še njegove hlače, mlečni zob, meč, iz tal pa 

je gledal del njegove leve noge. Vse to si lahko opazil v 

kapnikih in drugih podzemnih tvorbah. Za trenutek smo se celo 

znašli v popolni temi, a to ni nikogar močno prestrašilo. Po 

pogovoru bi se otroci še odpravili na podoben izlet, da 

pokažejo, kako so pogumni. 

Četrtek smo imeli rezerviran za dan odprtih vrat med 

igralnicama skupin Sončki in Srčki. V slednji so ravno takrat 

praznovali rojstni dan, zato smo se pridružili zabavi. Kasneje 

so se vsi otroci pomešali med seboj v obeh igralnicah. Zaradi 

dežja, smo imeli dovolj časa, da smo vtise izleta s svinčnikom 
in ogljem prenesli na papir. 

Teden smo zaključili s pohodom v Rovinje, kjer nas je čakal 

»Gain Viki« in nam pekel kostanj. Uh, kako je bil sladek. Zelo 

veliko smo ga pojedli. Potem smo se malo poigrali in se veseli 

in razigrani vrnili skozi gozd v vrtec. 
Jožica in Tatjana 

 

 
 

 
 

Delavnice prve pomoči 
 

 

V sredo, 16. oktobra, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda 

predavanje o prvi pomoči. Predavala nam je medicinska sestra. 

Povedala nam je vse o tem, kako oživljati odrasle, otroke in 

dojenčke. Izvedeli smo, kako se uporablja defibrilator, kakšni 

so znaki možganske kapi in srčnega zastoja. Naučili smo se 

ustreznega ravnanja v primeru nezavesti ali ko oseba ne diha. 

Na koncu smo lahko teoretično znanje preizkusili tudi na lutki. 

V parih smo izvajali postopke nudenja prve pomoči, ena oseba 
je preverjala življenjske znake in začela z oživljanjem, druga je 

upravljala defibrilator. Delavnica je bila zelo poučna, saj zdaj 

vsi znamo nuditi prvo pomoč. Nikoli namreč ne vemo, kdaj 

lahko s tem znanjem nekomu rešimo življenje.  
 

Iza Knez Majcen, 6. razred,  OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Kulturno druženje treh šol 
 

Ponedeljek, 21. oktobra, je bil za devetošolce OŠ Šentjanž, 

Tržišče in Krmelj zelo poseben dan. Ko smo prišli v šolo, smo 

namesto v šolske klopi sedli v avtobus in se odpeljali proti 

Pivki.  

Vožnja je bila precej dolga. Čas smo si krajšali s poslušanjem 
glasbe in opazovanjem okolice. Z vrstniki pa smo sklepali nove 

prijateljske vezi. Naš spremljevalec, predsednik Območnega 

združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica Ivan Cajner, 

nas je prijazno pozdravil in nam pojasnil potek dneva. Najprej 

smo se ustavili na postajališču Lom, kjer smo pomalicali, nato 

smo nadaljevali pot in končno prispeli na naš cilj v Park 

vojaške zgodovine, nekdanjo vojaško kasarno v Pivki.  

Ogledali smo si razstavo, kjer smo videli vse v zvezi s prvo 

svetovno vojno, od orožja, zgodovinskih okoliščin, do tankov 

in vojnih letal. Zlezli smo celo v notranjost prave vojaške 

podmornice Zeta in za trenutek občutili življenje v njej. Ker se 

nam je precej mudilo, smo si razstavo o drugi svetovni vojni 

ogledali samo na hitro, a vseeno izvedeli kar nekaj zanimivega.  

Naša naslednja postaja je bila Planinska jama. Zlezli smo iz 

avtobusa, pripravili lučke in se z vodičko podali v notranjost 

jame. Sprehodili smo se čez dva mostova in predor skozi skalo 
ter opazovali kapnike. Zelo skrivnostno in tako lepo. Ko smo 

se vračali proti izhodu, smo najprej opazili posamezne žarke 

svetlobe, nato pa nas je naenkrat zaslepil sij dneva zunaj. 

Posneli smo skupno fotografijo in se vrnili na avtobus.  

V Vrhniki je avtobus parkiral v bližini Gostilne pri Kranjcu, 

kjer smo imeli še kosilo. Domov smo se vrnili ob petih 

popoldne. Bil je čudovit in edinstven dan.  

Želeli bi se zahvaliti sponzorjem: Občini Sevnica, Območnemu 

združenju veteranov vojne za Slovenijo Sevnica in Zvezi 

veteranov vojne za Slovenijo. Omogočili so nam zanimiv in 

poučen izlet.  
Gaja Ana Gorenc Markovič, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 

Obisk sevniške knjižnice 
 

 

V sredo, 16. oktobra, smo obiskali sevniško splošno knjižnico. 

Tam nam je ena od knjižničark predstavila zgodovino knjižnice 

in razkazala oddelke. Preizkusili smo tudi knjigomat in si sami 

izposodili knjige. Čez nekaj časa smo odšli v zgornje 

nadstropje, kjer nam je knjižničarka Alenka pokazala dve stari 

knjigi, in sicer prvi prevod Svetega pisma v slovenščino in 

Slavo vojvodine Kranjske. Kasneje smo sedli za računalnike in 

iskali po spletni strani Cobiss. Nazadnje smo si ogledali film o 

knjigi Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor, ki smo jo dobili 
za darilo v okviru projekta Rastem s knjigo.  

Maja Krajnc, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

Druženje ob pravljici 
 

Prvi teden v oktobru je bil tudi na naši šoli najbolj poseben 

teden v letu, teden otroka, ki se ga gotovo vsi otroci že vnaprej 

veselijo. 
Vsi radi poslušamo zgodbe, zato smo kot vsako leto tudi letos 

starejši učenci razveselili mlajše, ko smo jim vsako jutro 

prebrali zgodbico. 

Tako sem otrokom prvega, drugega in tretjega razreda prebrala 

zgodbico tudi jaz. Takšno branje ni nekaj povsem vsakdanjega, 

zato sem imela na začetku seveda malo treme. Otroci pa so z 

zanimanjem poslušali knjigo Strašni volk in kmalu smo se tako 

vživeli v knjigo, da smo se skupaj smejali veselim otrokom, ki 
so se igrali v gozdu in se bali strašnega volka, ki jih je hotel 

pojesti. 

Zgodbice je bilo prehitro konec in morali smo se vrniti k 

pouku. A gotovo si bomo druženje ob branju zapomnili in ga 

naslednje leto z veseljem ponovili. 
Gaja Gorenc, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Obisk NEK 
 

V torek, 22. oktobra, smo imeli na naši šoli tehnični dan, 

odpravili smo se v Krško. Naša prva postaja je bil Kulturni 

dom Krško, kjer nas je pričakal predavatelj. Predstavil nam je, 

kako deluje jedrska elektrarna in kako poteka delo v njej, v 

kratkem videoposnetku pa smo izvedeli še več o elektrarni 
Krško in o sevanju. Po predavanju smo si lahko ogledali še 

zaščitno obleko, ki jo delavci uporabljajo med delom, in se 

preizkusili v kvizu.  

Nato smo se z avtobusom odpeljali v pravo jedrsko elektrarno. 

Peljali (vstopili smo namreč z avtobusom) smo se med 

posameznimi deli elektrarne. Ogledali smo si reaktor, 

generatorje, transformatorje, hladilnike za vodno paro, 

skladišče radioaktivnih odpadkov in še kaj. Sploh si nisem 

predstavljala, da je elektrarna v resnici tako velika. 

Ko smo se vračali, smo se ustavili še na sevniškem gradu. 

Sprehodili smo se po gozdni poti okoli gradu, medtem pa na 

enostaven in zabaven način spoznali življenje gozda in gozdne 
značilnosti.  

Okrog dveh smo se vrnili nazaj v šolo. Dan je bil zabaven in 

poučen, nekaj čisto posebnega. 
Gaja Ana Gorenc, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

  

Obisk Šolskega centra Krško-Sevnica 
 

 
 

 
 

V četrtek, 3. oktobra, so se učenci od 7. do 9. razreda v okviru 

tehniškega dneva odpravili v šolski center, kjer so preko 
delavnic spoznali različne poklice. V elektro delavnici so 

poskušali izdelati električno vezje, potem so preko igric 

programirali, ogledali so si napredne tehnološke naprave, s 

katerimi lahko naredijo različne izdelke, nekaj so jih tudi sami 

preizkusili. V strojni delavnici so videli, kako lahko 

oblikujemo kovine, v matematični, da je matematika lahko 

zabavna, v frizerski pa so si nekateri polepšali pričesko. Ne 

samo različni poklici, tudi srednješolski utrip življenja je 

osnovnošolce zelo pritegnil, da so z navdušenjem spremljali 

predstavitve dijakov in v njih uživali.  
Sara Gačnik 

 

Na žalost bomo morali kmalu zapustiti osnovno šolo in iti vsak 

v svojo smer. Da bi se lažje odločili, na katero šolo se bomo 

vpisali, smo odšli na ogled Šolskega centra Krško-Sevnica. 

Tam smo imeli tridesetminutne predstavitve različnih poklicev: 
avtoserviserja, frizerja, programerja … Bilo je zelo zabavno, 

saj smo se lahko preizkusili tudi v praksi. Risali smo s 3D-

pisali, ustvarjali različne programe, naredili kovinski obešalnik 

… Imeli smo se odlično, Šolskemu centru Krško-Sevnica se 

najlepše zahvaljujemo za lep sprejem in čas, ki so nam ga 

namenili. 
Lea Prijatelj, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Športni dan v Tržišču 
 

V sredo, 9. oktobra, smo se učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž 

od prvega do devetega razreda odpravili v Tržišče. Čakal nas je 

zelo zanimiv športni dan. 

Učenci od 6. do 9. razreda smo na začetku odigrali prijateljsko 

tekmo v nogometu, in sicer naši fantje proti fantom iz Tržišča 

ter dekleta proti dekletom. Dosegli smo dobre rezultate, 

tekmovalnost pa je bila tudi na vrhuncu. Po prijateljski tekmi je 
sledil kros, ki so ga tekli vsi razredi (od 1. do 9). Učenci smo se 

tako družili celo dopoldne in marsikje so se spletle trdne 

prijateljske vezi. Po končanem krosu je sledilo podeljevanje 

priznanj, ki so ga učitelji prav z veseljem opravili. Vsak je bil 

ponosen na svoj rezultat in zasluženo mesto.  

Veseli in polni ponosa smo odšli domov.  
Leja Musar, 9. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Naravoslovni dan 
 

V petek, 15. novembra, je bil poseben, drugačen šolski dan; 

namesto pouka smo imeli naravoslovni dan na temo slovenske 

hrane. 

Dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je 

vključeval le lokalno pridelana živila, in sicer:  med, maslo, 
mleko, jabolka in domač kruh iz krušne peči. Nato smo dan 

nadaljevali z delavnicami. Iz Kmetijske šole Grm Novo mesto 

so nam pripravili delavnico na temo čebelarstva. Predstavili so 

nam čebelarstvo, med in ostale čebelje produkte. Spoznali smo 

različne vrste medu, kako ga pridobivamo itd. Sledila je 

degustacija. Poskušali smo različne vrste medu, nekatere so 

nam bile bolj okusne, druge manj. Potem pa se je začel drugi, 

za nas učence zanimivejši del delavnice, izdelovanje sveč. 

Izdelali smo jih iz čebeljega voska, ki smo ga najprej z rokami 

segreli na delovno temperaturo, potem pa iz različno dolgih in 

velikih trakov ali trikotnikov zvijali skupaj, kot bi zvijali 

palačinke. Sveče smo lahko odnesli domov, kjer smo jih lahko 
preizkusili, če gorijo.  

Po malici smo odšli na ekološko kmetijo Repovž, kjer so nas 

lepo sprejeli. Grega Repovž nam je predstavil kmetijo in 

gostilno ter poklice, ki so povezani z njimi, npr. kmet, chef, 

natakar. Nato pa so nas prijetno presenetili s starinsko sladico, 

močnikom. V Gostilni Repovž se osredotočajo na stare 

slovenske jedi, ki jih pripravijo po malo drugačnem modernem 

postopku, ki naredi jed še okusnejšo in privlačnejšo na pogled. 

Že ko smo vstopili v gostilno, je dišalo po palačinkah, ki so jih 

pripravili posebej za nas osnovnošolce. Tudi te so bile 

pripravljene malo drugače, kot smo navajeni. Bile so iz pirine 
moke, zraven pa ni bilo Nutelle, ampak domača marmelada oz. 

čežana. Prišla je tudi Meta Repovž, ki nam je povedala še nekaj 

zanimivosti in odgovorila na vprašanja radovednežev. 

Nazadnje smo pohrustali še nekaj jabolčnih krhljev, se 

poslovili in odšli proti šoli. Tako je minil še en prečudovit dan 

z mojimi sošolci na malo drugačen način. 

Zahvaljujemo se Kmetijski šoli Grm Novo mesto in Gostilni 

Repovž za njihov prispevek na naravoslovnem dnevu.  
Taja Ajnihar, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 
 

 
 

 

Učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž na 1. Mednarodni grafični koloniji v Mariboru 
 

V prvem tednu novembra se je na OŠ Toneta Čufarja v 

Mariboru vršila 1. mednarodna otroška grafična kolonija 

EKralj, poimenovana po slovenskem grafiku in slikarju Ervinu 
Kralju. Sodelovali so tudi učenci iz sosednje Avstrije in 

Madžarske. Kolonije so se udeležile učenke Lea Florjančič, 

Neža Musar in Gaja Gorenc Markovič. Mladi udeleženci so 

pod mentorstvom grafičnih mojstrov ustvarjali v grafičnih 

tehnikah suha igla in sitotisk. Na ta način so se ob izdelavi 

grafičnih predlog in tiskanju podrobneje seznanili z 

značilnostmi omenjenih grafičnih tehnik. Otvoritev razstave 
ustvarjenih likovnih del s podelitvijo priznanj in nagrad je 

potekala 6. decembra na OŠ Toneta Čufarja Maribor. 
Nena Bedek, likovna pedagoginja 
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Ogled Celja 
 

V torek, 19. novembra, smo se učenci od 6. do 9. razreda 

odpeljali v Celje, kjer smo se seznanili z zgodovino celjskih 

grofov in si ogledali predstavo v Slovenskem ljudskem 

gledališču Celje. 

Ko smo se bližali Celju, smo zagledali na gričku ostanke 
mogočnega celjskega gradu, ki je bil v lasti celjskih grofov. 

Kustosinja nam je na gradu povedala, da so bili začetki gradu 

zelo skromni, nato pa se je širil. Dogradili so mu štirinadstropni 

stolp, obrambno zidovje, ječe in boljše bivališče za grofe. Med 

ogledom nas je najbolj navdušil teater groze z mučilnimi 

napravami. Grad je s propadom rodbine celjskih grofov tudi 

propadal in se je ohranil le manjši del. Sedaj ga obnavljajo in je 

zanimiva turistična točka, ki gosti več prireditev. 

Po obisku gradu smo si v gledališču ogledali predstavo Heidi, 

ki je prirejena po knjigi pisateljice Johanne Spyri. Zgodba 

govori o deklici Heidi, ki živi srečno pri dedu v planinah. Tam 

je povezana z naravo in svobodna. S svojo sproščenostjo in 
ljubeznijo reši deklico Klaro invalidnosti. Čudovita zgodba o 

povezanosti, ljubezni, vztrajnosti in pogumu. Presenečen sem 

bil, kako so naredili sceno mesta in koče pri dedu, nad igralsko 

zasedbo, ki je odlično odigrala in odpela glasbene vložke. 

Bil je čudovit dan. Spoznal sem del naše preteklosti in da s 

pomočjo ljubeče družine, ki te spodbuja, postanemo srečni 

otroci. 
Urban Gorenjc Dokl, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 
 
 

Začetek prazničnega vzdušja v Šentjanžu 
 

V četrtek, 28. novembra, je v Šentjanžu začelo dišati po 

novoletnih praznikih. Učenci osnovne šole so z mentoricama 

Nado Jazbec in Gordano Bregar pripravili duhovito gledališko 

igrico Dedkov dan, ki je prikazala medgeneracijske odnose in 

problematiko hitenja v sodobnem času. S pomenljivim 
sporočilom, kako pomembni so pristni medosebni odnosi in 

kako veliko človeku pomeni, če mu namenimo svoj čas, so 

obiskovalci odšli na trg, kjer so jih pričakale okrašene in 

barvite praznične stojnice novoletnega bazarja. Pester izbor 

ročno narejenih izdelkov je poskušal zadovoljiti vse okuse, 

zadišalo pa je tudi po čaju in palačinkah. 
 

 

 S prijetnim druženjem so se tako na široko odprla vrata 

veselega decembra, v katerem se bo praznično vzdušje samo še 

stopnjevalo.  

Učenci in zaposleni na OŠ Milana Majcna Šentjanž se iskreno 

zahvaljujemo staršem, ki so na lastno pobudo pripravili čaj in 
spekli palačinke ter tako soustvarili čaroben večer. 

Sara Gačnik 
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 Dogajanje na kmetiji Veles 
 

Zima, tiha in bela naj bo ter ravno dovolj dolga, da imamo čas 

za pogled nazaj. To je naše praznovanje. Zavod Veles je v tem 

času pogledal nazaj v leto 2019 z dvema prostovoljcema, ki sta 

preživela na kmetiji Veles 9 mesecev. 

Priložnost za mlade, ki želijo izkušnjo bivanja v majhni vasici 
na nekoliko drugačen način. S pridihom trajnosti in skrbnosti 

zase, za ljudi okoli nas in okolje samo. 

Nevena in Jošt sta bila udeleženca, od marca do novembra, 

projekta Evropska solidarnostna enota. Program Evropske 

unije, ki spodbuja mlade k ativnemu življenju, pridobivanju 

veščin in znanj ter širjenju le-teh. 

Mi smo izredno veseli za izkušnjo skupnega življenja in 

ustvarjanja. 

Kaj pa pravita onadva? 

‘’Po mesecih, preživetih na kmetiji Veles, lahko rečem, da je to 

najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Naučila in 

odkrila sem ogromno novih stvari: peka kruha, kuhanje, 
naravna gradnja, vrtnarjenje, permakultura, kaj pomeni živeti v 

skupnosti in še veliko drugega. Nekaj malega sem tudi 

odkrivala Slovenijo, preko ESE pa spoznala tudi veliko novih 

prijateljev. Nenazadnje pa sem imela odlično priložnost, da se 

zazrem vase in se povežem s svojimi sanjami, veščinami in 

željami za prihodnost. Nazaj domov grem polna dobre volje, 

nasmejana in mirna.’’ Nevena Savić, Srbija 

‘’Moja izkušnja z ESE je več kot odlična. Bil sem na kmetiji 

Veles. Pozornost projekta je bila predvsem na spoznavanju 

permakulture in naravne gradnje. Pod prvo je spadalo 

predvsem spoznavanje cikla pridelave hrane na kmetiji in pa 

tudi socialni vidik, saj smo živeli kot ena velika družina. Pri 

naravni gradnji pa sem se ogromno naučil pri delu z ilovnatimi 

ometi. Bilo pa je tudi par projektov čez leto, kjer sem se lahko 
preizkusil tako v kuhinji kot v vodenju. Izkušnja, ki mi bo 

ostala za celo življenje.’’ Jošt Kromar, Slovenija 
 

 

 
 

 Črna packa 
 

Že kar malo nadležna so bila v zadnjem času vprašanja s strani 
nekaterih bralcev, zakaj več redno ne objavljamo črnih pack v 

najbolj branem časopisu v naši krajevni skupnosti. Morda bi 

kdo mislil, da si zaradi tega ravno uredniški odbor zasluži 

packo. Izgovor smo vedno našli v tem, da nismo zasledili 

nobene ali pa, da je v tem življenju že tako in tako preveč 

črnega in z gnojnico politega, da bomo rajši objavljali same 

lepe, pozitivne novice. Po razmisleku pa smo prišli do 

spoznanja, da je morda pametno včasih tudi kaj pograjati, da se 

potem lahko čez čas kaj pohvali. Danes nam je za pohvalo 

dobesedno zmanjkalo prostora, ampak za packanje smo ga pa 

vseeno našli. Na pobudo sokrajana in tudi komisije, ki je 
ocenjevala urejenost krajev v Občini Sevnica smo zavili v 

bližnjo okolico Šentjanža, pravzaprav smo se odpravili na 

sprehod skozi Češnjice. Roko na srce, v zadnjem času nam 

včasih prijeten zaselek ne kaže najlepše celostne podobe in 

potem še tisto, kar je urejenega in lepega ne pride do izraza. Pa 
se naj vsak vpraša in začne sam pri sebi … Bi se dalo kaj lepše, 

bolje urediti, manj z gnojnico politi? 

------------------------------------------------------------------ 
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 Pesmi 
 

 

 

SREČANJE S SEBOJ 
 

V tihoti belega večera 

se dotaknem rahle tančice, 
pod njo se skriva 

moj notranji svet. 
 

Malce jo odstiram, 

poglobim se vase. 
 

Slišim, kako mi srce tiho 

in umirjeno v prsih bije, 

včasih živahno utripa. 
 

Znotraj gostuje mir; 

bolečina, redna gostja, 

dobro počutje odriva. 
 

Misel se drami, 

lahko zaživi, 

ali se raztaplja. 
 

Osrečuje me misel 

na predrage, 

občutim: ljubezen do njih 

v meni živi. 
 

Hrepenim. Ljubim. 

Se razdajam. 
 

Eva Keber 

BOŽIČ   V   SRCU 
 

Mehke   snežinke   na   zemljo   hite, 

na   ledeno   posteljo  polagajo  srce. 

Pričakovanje  rojstva  odpira   dušo, 

v najlepšem   večeru   ogreje   dlani. 
 

Zaželimo  si, 

da   v   svetu  vlada   sreča 

in  mir  vsem  ljudem  žari. 
 

Nocoj  so  vesele  otroške   oči, 

ob   jaslicah   pesem   zveni, 

božja   ljubezen  blagoslove   deli. 
 

Kako   lepo   je   z   najdražjimi 

v  objemu  doma   ter topline 

pozabiti  vse  turobne   dni. 

Tako  božič   še   dolgo v   srcu   živi. 
 

 Marija Bajt 
 

TRENUTEK  JUTRA 
 

Sneži. 

Megla seda na griče. 

Drevesa  pod težo 

debele odeje ječe. 

Sonce  nas je zapustilo, 

že nekaj dni na obličje  zemlje pozabilo. 

Veter  prede zimske hvalnice. 

Vsenaokrog belina. 
Svežina zareže v lica. 

Uživam  v trenutku jutra. 

 

 Marija Bajt 

NAJLEPŠE 
 

Najlepše  so lučke, 

prižgane  v očeh, 

najlepša je glasba, 

ko slišimo smeh. 
 

Najlepše darilo 

je  podarjeni čas, 

praznik  naj obilo 

združuje vse nas! 
 

Najboljša  toplota 

je dobrota  srca; 

da ne bi  tavrlina 

prehitro odšla! 
 

Praznik naj objame 

vse osamljene ljudi, 
bremena odvzame, 

sanje polepša, 

jih razvedri! 
 

Marija Bajt 

 
 

 Jezikovne dileme 

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke Šentjanškega glasa, 

ljubitelji pravopisa, 

kako lep je jutranji pogled skozi okno na travnike, ki so odeti z 

belo odejo, in drevje, ki se blešči zaradi ledenih kristalčkov v 

soju sončnih žarkov, sami pa smo zaviti v toplo odejo. Narava 

nas na žalost še ni obdala s snežinkami, a praznični decembrski 

čas nas je že pošteno objel. Ste tudi vi eden tistih, ki komaj 
čakajo na okraševanje smrečice, obešanje novoletnih lučk, 

peko slastnih piškotov in nasploh prazničnega vzdušja, ki ga 

prinaša zadnji koledarski mesec?  

Ker je čas, ko se oziramo naprej v prihodnost, v leto, ki prihaja, 

in si ljudje izmenjujemo božično-novoletne želje, je prav, da v 

naši rubriki opozorimo na pravilen zapis imen praznikov. 

Pravilo za pisanje praznikov v slovenskem jeziku je preprosto. 

Slovenski pravopis navaja, da imena praznikov pišemo z malo 

začetnico: prvi maj, dan državnosti, božič, novo leto, velika 

noč, binkošti … Po tem pravilu zapisujemo tudi poimenovanje 

posebnih datumov: valentinovo, gregorjevo, jožefovo, 
štefanovo in silvestrovo. 

Sedaj ne bo več dvomov pri pisanju novoletne voščilnice: 

»Želimo vam blagoslovljen božič in srečno novo leto«. Prav 

tako boste vabljeni na silvestrovo in ne na Silvestrovo.  

Marsikatero pravilo ima tudi izjemo. Imena praznikov, ki so 

izpeljani iz osebnih imen ali priimkov, pa bomo zapisali z 

veliko začetnico. Saj najbrž veste, kdo je bil Prešeren in kdaj 

praznujemo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. V to 

skupino uvrščamo tudi Marijino vnebovzetje.  

V decembru pa nas z darili razveselijo dobri možje, a le če smo 

bili med letom dovolj pridni. Vas obišče Božiček ali božiček, 

Miklavž ali miklavž, dedek Mraz ali Dedek Mraz? Morda pa 

kar vsi trije.  

Imen dobrih mož pišemo z veliko začetnico, saj so to njihova 
imena – Božiček in Miklavž. Pri tretjem belobradatem možu bi 

bilo smiselno pisati dedek z malo začetnico, saj pravopis 

navaja, da pišemo občna določila (dedek) v stalnih zvezah z 

lastnim imenom (Mraz) z malo začetnico, lastno ime pa za 

določilom z veliko začetnico. Pravilen zapis se torej glasi 

dedek Mraz.  

V slovenski pravopisni tradiciji se je ohranilo nekaj primerov, 

ki jih zaradi pravopisnega dogovora pred desetletji lahko 

pišemo tudi z veliko začetnico in jih obravnavamo kot izjeme: 

kralj/Kralj Matjaž, dedek/Dedek Mraz itd. Vseeno pa si velja 

zapomniti splošno pravilo: občno določilo pišemo z malo, 
lastno ime, ki mu sledi, pa z veliko začetnico. 

Ah, ta naš ljubi jezik. Polno pravil in izjem, ki bogatijo 

slovenski jezik. Upamo, da smo vam pomagali razjasniti dvom. 

Novo jezikovno vprašanje pa vam razložimo v letu 2020. Do 

takrat naj vam zaželimo le še prijetne božično-novoletne 

praznike in čim manj jezikovnih dilem v prihajajočem novem 

letu. 
Vesna 
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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. smešnica, vic; 5. smreki podoben iglavec; 9. glavno mesto 

Jordanije; 10. čut za zaznavanje značilnosti snovi; 11. pečenje 

osnovnega živila iz moke in kvasa (dve besedi); 13. 

južnoameriška kukavica, tudi žensko ime; 14. mondeno 

smučarsko središče v Koloradu ZDA; 15. dolg prečen drog 

kozolcu; 17. velika želja, naslada; 19. okrasek na vrhu kape, 

izdelan iz volne; 22. ženska, ki se upira, upornica; 24. 

rumenorjava barva; 25. materin brat, stric; 26. divja ali domača 

vodna ptica; 27. skupina ptic v letu. 

. 
 
NAVPIČNO 

1. sprednja noga pri zvereh; 2. konec molitve; 3. lakiran 

predmet; 4. pevka Dežman; 5. nemško moško ime; 6. vojaška 

zasedba tujega ozemlja; 7. skupina jedi, ki jih pripravljamo s 

kuhanjem mesa, zelenjave in drugih živil v vodi.; 8. naslov 

romana Vladimirja Makanina; 12. posoda za smeti; 16. vrtna 

cvetlica; 17. prepir, nesoglasje; 18. pristanišče; 20. kis; 21. 

obraz, tudi pogovorni izraz za osebo z izredno dobrimi 

lastnostmi; 23. grm značilen za Kras.    
Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 29. februarja 2020 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 STISKANJE. 
Srečna izžrebanka je Pavla Ručman, NHM 7, Sevnica. Nagrajenka prejme fen frizuro Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. 

Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.  
 

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: KLOP, SKAJ,REPA, LANA, STISKANJE, TOR OSTAN AORTA, PALMA VRČ, OZNANITEV, LAIK, SOVE, 

KRKA, TRAK. 

 
 

Nagradno vprašanje 
         

PRAVILEN ODGOVOR NA OSTRO OKO IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Na sliki je bila vinska gorica Orehovica. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Danico Žonta iz Kladja 9. Nagrajenka prejme 

frizerske  storitve Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.  
 

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, koliko smrekovih vejic krasi tokratno številko Šentjanškega glasa? 
 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 29 februarja 2020 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. 
 

 

 
 

 



Šentja nšk i gla s 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Blagoslov konj na štefanovo 
Četrtek, 26. december 2019, ob 10.30 

na parkirišču v Šentjanžu 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Info: Franci Strnad (031 873 722) 

Božično-novoletni koncert Godbe 

Slovenskih železnic Zidani Most in 

počastitev 20 let delovanja društva 

Petek, 27. december 2019, ob 19.30 v 

Športni dvorani Šentjanž 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Info: 041 218 894 

 

Fotografija v mladih očeh 
Torek, 7. januar 2020, ob 18.00 v 

Knjižnici Sevnica 
Lana Pavlič in Anže Gorenc 

Praktičen prikaz uporabe 

avtomatskega defibrilatorja 

Sobota, 18. januar 2020, od 17.00 – 

19.00 v Kulturnem domu Šentjanž 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

Maroko s Prosen Matjažem 
Sobota, 18. januar 2020, ob 19.00 v 

Kulturnem domu Šentjanž 
MK Junci 

Info: Vlasta Rupar (051 309 912) 

Predavanje o zgodovini umetnosti Februar 2020 v sejni sobi KS Šentjanž 
KUD Budna vas 

Info: Magda Sigmund (031 353 388) 

Čistilna akcija 2020 28. 3. – 5. 4. 2020 
Turistično društvo Šentjanž 

Info: Milena Šeško Bregar (040 502 101) 
 

 
 

 

 
 

 
Opravičilo in pojasnilo 

V prejšnji številki časopisa se nam je nad objavami Mesec maj 

na Brunku, Otroci ponovno ustvarjali v Šentjanžu in Otroci 

rišejo, pomotoma zapisalo, da so dogodki potekali v 

organizaciji AKŽ Budna vas. Seveda je pravi organizator 

Kulturno umetniško društvo Budna vas. Vsem prizadetim se 

iskreno opravičujemo.  
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