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Uvodnik Šentjanški glas            XXI/48       
 

Spoštovani sokrajanke in sokrajani, 
 

v prvem pomladnem mesecu, ko vsak od spolov praznuje svoj praznik in si narava nadene 
barvno obleko ter se prijetno odišavi, smo se letos znašli na preizkušnji, kot ji že zelo dolgo 

ni bilo para. Človeštvo se je bilo prisiljeno ustaviti, pozvano je bilo, da ostane doma, šole in 
druge vzgojno-varstvene ustanove so zaprle svoja vrata. Otroci so ostali doma, starši so 

postali učitelji, zdravniki in ostalo medicinsko osebje pa največji heroji v bitki. Nadeli smo si 
maske in bili primorani zakriti svoje obraze ravno v času, ko nam je bila zunanjost tako zelo 

pomembna. Virus s krono je zavladal svetu in vrši svoj mogočni pohod. Bijemo vojno brez 

ognja, ki jo lahko premaga le človeški razum in samodisciplina. V vsem tem času smo 
večkrat že dognali, da je za velik delež vseh nas to naloga, ki ji ne bomo tako zlahka kos. 

Vlada je morala sprejeti ukrepe, ki so nas na nek način prisilili, da ostanemo doma, se ne 
družimo po gostinskih lokalih, čim manj obiskujemo trgovske centre, za nekaj časa opustimo 

tudi društveno življenje. Čeprav marsikdo od nas v času izbruha virusa na Kitajskem ni verjel 
njegovi vsemogočnosti in ubijalski moči, nas je veliko tisti usodni četrtek, ko so nam 

naročili, da ostanemo doma, pa le dojelo, da gre za res. Doletelo nas je tisto, kar si še en 
teden nazaj nismo predstavljali, da nas lahko doleti. Filmski scenarij je postal resničnost. 

Ja, priča smo prelomnici v moderni zgodovini. Okrevanje bo dolgotrajno in nedvomno bo 
izhod iz krize še kako dramatičen. Dobro, da še nismo pozabili bližnje preteklosti, ker nas po 

trenutni zdravstveni brez dvoma čaka težka gospodarska kriza. Ampak mi to menda 
zmoremo, kajne? Zmoremo se držati pravil in ostati doma, zmoremo si vestno umivati in 

razkuževati roke, zmoremo spremeniti svoj način življenja do te mere, da nam spet postane 
osnovna in najvažnejša celica družina, za katero ima v teh dneh večina vas/nas več časa, 

zmoremo se pogrezniti vase in pošteno razmisliti, kaj lahko storimo, da postanemo boljši. V 
okolju, v katerem živimo, imamo veliko možnosti preživljanja časa v naravi, pobega v bližnji 

gozd. Ravno sedaj smo lahko še kako veseli, da smo del ravno te lokalne skupnosti, katere 
del smo.  

Srčno upava, da vam bo v karanteni prosti čas krajšal tudi samo naš in vaš časopis, ki ga 
ravnokar prebirate. Upava tudi, da negotovo obdobje čim prej mine in da se vsem nam 

upoštevanje navodil obrestuje. Preživite lepo praznovanje velikonočnih praznikov in ostanite 
zdravi. 

Vesna in Petra 

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: 

Milan Sotlar 

Naslov:  
Šentjanški glas – uredništvo,  

Šentjanž 22,  

8297 Šentjanž 

E-mail: info@sentjanz.si, 

www.sentjanz.si 

Šentjanški glas je vpisan v razvid 

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

Oglasno trženje: 
Turistično društvo Šentjanž 

Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče  

Naklada: 500 izvodov 

Cena: 0,01 EUR 
 

Oglasna sporočila niso lektorirana. Za 

vsebino oglasa je odgovoren naročnik.  

Pridržujemo si pravico do krajšanja in 

oblikovanja gradiva. Fotografij in 

rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki 

niso del člankov, so iz arhiva TD 
Šentjanž. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XXI/48        
 

DRAGI KRAJANKE IN KRAJANI, 
 

v obdobju, ko se je čas ustavil ali pa vsaj teče počasneje, smo 

že krepko zakorakali v pomlad. Sadno drevje nastavlja popke 

ali pa je že zacvetelo in ptice selivke so se vrnile v naše kraje. 

Najbrž niti slutijo ne, kaj preživlja človeštvo.  

Večina občnih zborov je za nami in na ta način je potegnjena 

črta pod lanskim delom društev, narejeni so načrti za leto 2020. 

Brez dvoma pa bo mnoge od njih spremenila ali celo preprečila 

njihovo izvedbo situacija, v kateri smo se znašli v tem obdobju. 
Prvi teden aprila naj bi tudi v naši krajevni skupnosti potekala 

čistilna akcija, katere organizacijo je moralo Turistično društvo 

Šentjanž zaradi epidemije koronavirusa preložiti do 

nadaljnjega. Narava je vsekakor še kako potrebna čiščenja in 

takoj, ko se razmere uredijo, bo akcija tudi realizirana. Tudi na 

tem mestu vas pozivam, da se ji pridružite, ko jo bodo razmere 

dopuščale. Eno od opozoril, ki nam ga je poslala narava, je 

brez dvoma tudi že prej omenjena epidemija. Vsakodnevno 

hitenje od obveznosti do obveznosti, hlastanje za dobičkom, 

nespoštovanje drug drugega, preveliko osredotočanje na 

zunanjost in premajhno na notranjost, veliko je stvari, ki jih 

bomo v bodoče morali popraviti. Zagotovo pa nikoli več ne bo, 

kot je bilo. 

V tednu, ko boste na svoje domove prejeli novo številko 

Šentjanškega glasa, se izteče rok za oddajo prijav na razpis 

Krajevne skupnosti Šentjanž. Skupaj z vlogami pričakujemo 

tudi poročila o delu društev za leto 2019 in plane dela za leto 

2020. Tudi svet krajevne skupnosti ima za letošnje leto kar 

nekaj načrtov. Prvi od projektov, ki nas čakajo, je nedvomno 

dokončanje sanacije ceste na Kladje. V načrtu je tudi ureditev 

muld in obcestnih jaškov proti Gradcu in ureditev 
odvodnjavanja na križišču na Kalu. Verjamemo, da nam bo v 

sodelovanju z Občino Sevnica uspela tudi ureditev ceste od 

Rupe do kapelice v dolžini 200 m. Nadaljevale se bodo tudi 

aktivnosti okoli prestavitve transformatorske postaje na 

Velikem Cirniku in priprava dokumentacije za izgradnjo 

mrliške vežice. To so naši načrti, koliko od tega bo izvedeno, si 

v tem trenutku nihče ne upa predstavljati, kajti posledice 

epidemije se bodo močno odražale tudi v občinskem in 

krajevnem proračunu. Spomnil bi vas rad tudi na možnost 

prijave idej in njihove realizacije v okviru participativnega 

proračuna Občine Sevnica, pri katerem lahko sodelujejo 
društva in tudi posamezniki. Morda pa je čas ravno pravi, da 

zdaj, ko ostajamo doma, razmišljamo tudi v tej smeri in na ta 

način prispevamo k skupnosti. Seveda je pa osnovni pogoj, da 

bodo takšni in drugačni projekti zaživeli ta, da ostanemo 

zdravi. Ravno iz tega razloga bi vas tudi jaz na tem mestu rad 

pozval, da upoštevajte navodila pristojnih institucij, ostanite 

doma in tako prispevajte k zaustavitvi širjenja virusa, ki nas je 

tako usodno zaznamoval.  

Želim vam veselo praznovanje velike noči in še enkrat, da 

ostanete zdravi! 
Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž 

 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

Aktualni dogodki so dodobra spremenili naš način življenja in 

preživljanje naših vsakdanov. Letošnje mirno prebujanje 

narave je zmotil nepredviden izredni dogodek, razglasitev 

epidemije ob naraščajočem številu okužb s korona virusom.  

Številni varnostni ukrepi, ki jih je ob tem uvedla Vlada 

Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 

in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so ustavili naše 

javno, družabno in družbeno življenje. Zahvaljujem se vam, da 

uvedene ukrepe dosledno upoštevate, ravnate odgovorno in s 

tem aktivno prispevate svoj delež k zajezitvi širjenja okužb. 

Nalogo, ki jo moramo opravljati vsi, vi opravljate dobro. S 

takšnim ravnanjem smo iz dneva v dan bližje točki, ko bomo 

ponovno lahko zaživeli naša življenja po ustaljenih tirnicah, se 

srečevali in se družili.  

Ne pozabite na bogato družabno življenje, ki ste ga soustvarjali 
v vaši krajevni skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in s tem 

krepitev vezi med sokrajani, še posebej pa v situacijah, ki nam 

predstavljajo tako velik izziv, postanejo resnično pomembne 

vrednote. Verjamem, da bomo skupaj uspeli premagati ovire, 

ki so pred nami.  

Želim vam veliko zdravja, pa tudi poguma, potrpljenja in 

solidarnosti. Naj vas želja po skrbi drug za drugega vodi po 

vseh poteh življenja.  

S spoštovanjem,  
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica  

 

Če ni zdravja, ni modrosti, ni umetnosti, moč za boj pojenja, bogastvo postane 

brezkoristno in inteligenca neuporabna ... 
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Intervju Šentjanški glas            XXI/48       
 

Marija Brce 
 

 
 

Vaša poklicna pot vas je pripeljala na OŠ Milana Majcna 

Šentjanž, kjer ste, če se motim, me popravite, sprva 

opravljali delo šolske svetovalne službe. S katerimi izzivi ste 

se soočili v tej vlogi? Je bila to vaša prva zaposlitev? 
 

Pred davnimi štiridesetimi leti sem se zaposlila na naši šoli in 

opravljala delo svetovalne delavke na vseh treh šolah v dolini. 
Šolsko svetovalno delo je bilo takrat še v povojih. Imela  sem 

opravka z mnogimi učenci in starši, ki so potrebovali podporo 

pri šolske delu, vzgojnih težavah, tudi ekonomskih ali občasnih 

družinskih stiskah. Veliko je bilo konkretnega dela z učenci in 

neposredno delo z njimi  mi je bilo vedno najljubše. Poklicno 

usmerjanje – zdaj temu rečemo bolj moderno karierna 

orientacija – je bil vsakoletni projekt. Učence sem v želji, da bi 

bili čim bolj informirani, med drugim tudi vozila na oglede šol 

in podjetij po vsej Dolenjski in Posavju. Ko ste me vprašali po 

anekdotah, ta potovanja so bila za današnje pojme gotovo 

anekdota vsako zase. Potovali smo z javnim prevozom, včasih 

sem peljala tudi preveč učencev glede na normativ in seveda se 
je zgodilo, da se mi je nekoč eden izmed njih skril na vlaku, 

tako da sem ga šla iskat nazaj v Novo mesto. Zdaj se mi kaj 

takega gotovo ne bi zgodilo. Imamo najmanj 150 predpisov, ki 

bi mi preprečili izvesti takšne »podvige«. 
 

Nekaj let kasneje ste se v šolski proces tesneje vključili oz. 

vpeli kot ravnateljica. Kakšna nova spoznanja vam je 

prineslo ravnateljevanje? Se vam je pogled na šolo nato 

spremenil? 
 

Ko sem postala ravnateljica, sem morala poskrbeti za šolo kot 

celoto. Učenci, učitelji, ostali delavci na šoli, vrtec, starši, 

šolska stavba in okoliš, prevozi, prehrana, lokalna skupnost, 

ministrstvo … Zelo široko polje. Veliko novih činiteljev, 

veliko novih znanj.  

Moja vizija je bila, da naredimo šolo prepoznavno, da učencem 

ponudimo sodoben, kvaliteten pouk, zanimive obšolske 

dejavnosti in poskrbimo za dobro popotnico za nadaljnje 

šolanje. Skupaj s sodelavci smo trdo delali in si nenehno 

prizadevali doseči zastavljene cilje.  

Nekje na poti mi je bilo potem povedano, da nisem delala 
dovolj in da nisem delala prav. Ja, to ti res spremeni pogled na 

vse, ne le na šolo. 
 

Katere so prednosti in slabosti delovanja v majhnem kraju 

oz. okolju, kot je Šentjanž? Kaj je tisto, kar daje naši 

osnovni šoli posebnost in se na nek način tudi razlikuje od 

drugih osnovnih šol? 
 

Majhne šole so pregledne, čeprav učencem večkrat ni najbolj 

po volji, so vsi nenehno pod budnim očesom razrednikov in 

drugih učiteljev. Vsako odstopanje v učnem procesu, osebnih 

težavah, vzgojnih problemih lahko zaznamo prej kot v 

številčnejših skupnostih, kar je vedno prednost. Pedagoških 

delavcev je malo in morajo sodelovati. V hiši vlada domačnost 

v pozitivnem smislu in zaupanje, kakršno je na večjih šolah 

težko ustvariti. Nepogrešljivi smo pri kulturnem dogajanju v 

kraju, udeležujemo se društvenih dogodkov in kraj 
predstavljamo tudi na občinskem in regijskem področju.  

Manj prijetno pa je, da moramo na avtobus v vsakem primeru: 

če želimo v gledališče, če želimo izvesti naravoslovni dan, če 

želimo v občinsko knjižnico ali samo k zobozdravniku ... Prav 

tako so številne popoldanske dejavnosti, ki so na voljo otrokom 

večjih središč, za naše učence dostopne le v manjši meri ali pa 

se morajo dodatno angažirati starši.  
 

Pred časom je bila šola delno obnovljena: izvedla se je 

energetska sanacija šole, zgradila se je nova telovadnica, 

prav tako nova kuhinja z jedilnico, ki jo krasi najnovejša 

oprema, a vendar, še vedno nekaj manjka. Že dolgo, 

predolgo tli želja po večjem šolskem igrišču, ki tudi v vašem 

mandatu ni bila izpolnjena. Sprejemate neizpolnjen cilj kot 

poraz?  
 

V zadnjih letih je bilo na šoli marsikaj postorjenega, tako da se 

pouk sedaj lahko odvija v precej ustreznejšem okolju kot pred 

tem. Ostajajo manjša, prav tako pomembna dela, ki jih bo 

potrebno sčasoma opraviti, seveda pa je šolsko igrišče velika 
nedokončana zgodba. Izgradnja igrišča se navezuje na 

rekonstrukcijo državne ceste Tržišče–Hotemež. Projekti za 

igrišče so pripravljeni in čakajo. Žal mi je, da se stvari tako 

počasi odvijajo, predvsem zato, ker vem, kako zelo si učenci 

želijo igrišča in kako ga dejansko potrebujejo.  
 

V vseh letih službovanja se je nabralo ogromno spominov 

in anekdot. Zaupajte nam kakšno hudomušno oz. vašo 

najljubšo anekdoto. Se tudi vi strinjate z izjavo: »Če delaš z 

mladimi, ostaneš tudi sam mlad. Če ne drugega, ostaneš 

mlad v srcu.« Kaj pa so vas v tem času naučili učenci? 
 

Delo z otroki je vedno po malem adrenalinsko. Nič ni vnaprej 

določeno, vedno te presenetijo s svojimi odzivi. Zato ni nikoli 

dolgčas in se nimaš časa starati. Žal sem bila zadnja leta 

zasipana s pisarniškim delom. Pogrešala sem stik z učenci v 

razredu in velikokrat sem se jezila sama nase, ko sem jih šla 
kregat v razred, če so bili res preveč hrupni, nisem pa jih šla 

pohvalit, kadar so se izkazali. Obnašala sem se kot starši. 
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Intervju Šentjanški glas            XXI/48       
 

Na področju šolstva se je v zadnjem času marsikaj 

spremenilo. Nekoč osemletka, sedaj devetletka. Kaj menite 

o  šolskem sistemu, ki je trenutno uzakonjen? Katero 

pomanjkljivost bi izpostavili v našem osnovnošolskem 

izobraževanju? 
 

Devetletka je bila teoretično zastavljena skrbno in z dobrimi 

nameni. Žal so se sčasoma stvari obrnile malo po svoje, ne 

vedno na boljše. Pri svojem delu sem opažala, da so ključna 

mesta šolskega ministrstva z vsako menjavo vlade zasedali 

manj kompetentni ljudje, ki pa so želeli pustiti svoj pečat. Tako 
smo uvajali in ukinjali različne predmete, uvajali in ukinjali 

obsežne projekte in podobno ter vnašali nemir in slabo voljo v 

šolski prostor. Kljub vsemu imamo relativno dober šolski 

sistem, je pa nekoliko bipolaren v odnosu do dela učiteljev. 

Učiteljem so teoretično dovoljene zelo široke kompetence pri 

delu, ves čas pa je v ozadju zakonodaja z brezkončnim 

številom zakonov in predpisov, ki jim sporočajo: drži se 

okvirjev, sicer si na spolzkih tleh.  
 

 
 

Živimo v časih, ko starše vse bolj zanima potek šolskega 

procesa, lahko bi dejali, da včasih vedo več kot pedagoški 

delavci. Ali se tudi pri vas srečujete s tem? Kako 

vključujete starše?  
 

Starši so pomemben sogovornik v šoli, ko gre za njihove 

otroke. Tako je bilo sicer že prej, le da so v »starih časih« to 

svojo kompetenco starši izrabljali premalo, sedaj jo pa včasih 

nekateri izrabljajo preveč. Menim, da smo na naši šoli vedno 

dostopni staršem in da komunikacija teče zgledno. Poleg že ves 
čas ustaljenih načinov sodelovanja se starši in učitelji zdaj 

poslužujejo tudi sodobnih komunikacijskih poti. Tehnične 

možnosti za neposredno sodelovanje so res številne. Pogovor 

med ljudmi pa ima nekatere zakonitosti, ki jih velja upoštevati, 

če želimo, da doseže rezultate. Med drugim: zelo pomembno je 

poslušati sogovornika. 
 

Intervju poteka v času, ko se izvaja pouk na daljavo. Kako 

pa se vaša šola sooča s takšnim načinom poučevanja? 
 

Pouk na daljavo nas je doletel čez noč. Učitelji, učenci in starši 

so bili v trenutku vrženi v situacijo, s katero nihče ni imel 

izkušenj. Relevantne informacije in napotki z ministrstva in 

Zavoda za šolstvo so prihajala naknadno. Kljub vsemu so se 

naši učitelji uspešno povezali in peljejo pouk v mejah 

možnega. Nekaj težav s strojno opremo, ki jo imajo učenci, 

rešujejo v tem času preko svetovalne službe s pomočjo donacij 

različnih društev in ustanov. Upam, da se bo ta nesrečni virus 
kmalu utrudil in dovolil učencem in učiteljem, da vsaj 

zaključijo šolsko leto v šolskih klopeh. 
 

 
 

Pomlad prihaja, zima odhaja, vam pa se iztekajo še zadnji 

dnevi vašega službovanja. Stopili boste v zaslužen pokoj, 

kjer bo najbrž manj stresa in več prostega časa za vaše 

interese. Kakšna čustva vas ob tem prevevajo?  
 

Odhoda v pokoj se zelo veselim. Absolutno mi ne bo dolgčas, 

najbrž pa bom še nekaj časa pogrešala šolski vrvež in dinamiko 

dela ravnatelja, ker je bil pač do sedaj to moj način življenja. 
 

Kaj bi kot ravnateljica OŠ Šentjanž sporočili bralcem 

našega krajevnega časopisa? 
 

Zahvaljujem se vam za vsa leta sodelovanja. Menim, da smo tu 

in tam le naredili kaj koristnega, na kar smo lahko ponosni. 

Zdaj predajam krmilo novi ravnateljici Nataši Kreže. 

Prepričana sem, da bo z novo energijo popeljala šolo po novi, 

uspešni poti.  
 

Z ravnateljico Marijo Brce se je pogovarjala Vesna Perko. 
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 Društva poročajo Šentjanški glas            XXI/48        
 

Turistično društvo Šentjanž 
 

DELAVNICA UPORABE AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA 
 

 
 

V soboto, 18. januarja, smo v Kulturni dvorani Šentjanž tudi 
letos izvedli delavnico uporabe avtomatskega defibrilatorja.  

Pozorno smo prisluhnili uvodnim besedam in navodilom deklet 

iz Centra za krepitev zdravja pri ZD Sevnica, potem pa se tudi 

sami preizkusili v postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja 

na lutki. Veseli smo, da se je na letošnje povabilo na delavnico 

odzvalo veliko število krajanov, ki se pred tem delavnice še 

nikoli niso udeležili in jim je bilo pridobljeno znanje novost. 

Najverjetneje je k temu pripomoglo tudi to, da bo v kratkem 

nov defibrilator nameščen tudi na Kiju. Gospa Mojca Vidmar 

nas je seznanila tudi s tem, da je bila v zadnjem letu v naši 

občini organizirana služba prvih posredovalcev. Prisotne je 

pozvala, da se evidentirajo kot prvi posredovalci, na ta način 

pridobijo še dodatno znanje in potem morda nekoč nekomu 

rešijo življenje. Temeljna naloga prvega posredovalca namreč 
je, da se pozivu na pomoč odzove v najkrajšem možnem času, 

prispe na kraj dogodka in nudi pomoč skladno s svojim 

znanjem in navodili zdravnika vse do prihoda službe nujne 

medicinske pomoči. Pri nudenju pomoči posamezniku ves čas 

preko telefonske zveze sodeluje tudi z zdravnikom nujne 

medicinske pomoči. Naloga seveda ni obvezujoča. Če ste v 

času poziva nekje, od koder ne bi mogli pravočasno prispeti na 

kraj dogodka, niste obvezani posredovati. Za prvega 

posredovalca se lahko evidentirate v upravi ZD Sevnica, kjer 

boste prejeli tudi vsa dodatna navodila. 

V Turističnem društvu Šentjanž, ki je organiziralo tokratno 
delavnico, se vsem udeležencem le-te zahvaljujemo, ker ste 

prišli, in obljubljamo, da bomo tudi v bodoče nadaljevali z 

organizacijo tovrstnih dogodkov. 
Petra Majcen, TD Šentjanž 

 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 
 

 
 

Zadnji petek v februarju je potegnilo črto pod delom lanskega 

leta in si postavilo cilje za letošnje leto tudi Turistično društvo 

Šentjanž.  

Zbrali smo se v Gostilni Repovž. Po uvodnem pozdravu in 

izglasovanju delovnega predsedstva je predsednica Petra 

Majcen podala izčrpno poročilo o delu društva v letu 2019. 

Poročilo nadzornega odbora je podal Ivan Orešnik. Tako 

poročilo o delu kot tudi finančno poročilo so prisotni člani 

soglasno potrdili. Sledila je predstavitev načrta dela za letošnje 
leto, ki je za Turistično društvo Šentjanž prav posebno, saj 

praznuje 20-letnico delovanja, ki jo namerava obeležiti v 

sklopu prav tako jubilejne 10. Šentjanške tržnice zadnjo 

nedeljo v septembru. Društvo bo letos soorganiziralo tudi 

jubilejni 10. ArtEko Šentjanž. Na občnem zboru je bila podana 

tudi pobuda o ponatisu nove zloženke KS Šentjanž. Idejo je 

podprl tudi predsednik sveta KS Šentjanž, ki je prisotne tudi 

pozdravil. Predsednica je na koncu zbora opozorila tudi na to, 

da je letošnje leto zadnje v tem mandatu in pozvala člane k  
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aktivnemu iskanju nove predsednice ali predsednika, saj se po 

treh mandatih namerava nepreklicno posloviti od te funkcije. 

Problem društva je tudi članstvo, še posebej mlajših članov, 

zato tudi na tem mestu pozivamo vse, ki bi želeli karkoli 

postoriti na področju turizma, družabnega življenja, skrbi za  

okolje, urejanja okolice, v kateri živimo, in povezovanja z 

ostalimi društvi v naši krajevni skupnosti, da vstopijo v vrste 

Turističnega društva Šentjanž in pomagajo realizirati svoje 

ideje ter prispevajo k skupnosti. 
Arhiv TD Šentjanž 

 

KUD Budna vas 
 

ZAHVALA KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA BUDNA VAS 
 

Zahvaljujemo se vsem članom za delovanje, nastope, razstave 

in pogostitve ob prireditvah, vsem obiskovalcem za obisk 

prireditev, njihove prostovoljne prispevke in podporo, 

zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri 

delovanju in organizaciji prireditev finančno, materialno in 
organizacijsko: 

 Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Šentjanž za 

finančno podporo, 

 Špan lesu iz Kladja za pomoč pri razstavi, 

 JSKD Sevnica, ZKD Sevnica, KŠTM Sevnica in 

Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž za pomoč pri 

obveščanju o naših prireditvah, 

 Dušanki Skoporc-Zavrl, CAFFE galeriji, Družini 

Zupan iz Kladja in Branki Obolnar za pogostitve KS 

Šentjanž, družini Skoporc-Zavrl z Brunka, družini 

Vozelj iz Budne vasi, Ivanki Krajnc iz Drožanj, 

družini Sigmund iz Budne vasi, CAFFE GALERIJI 

Radeče, KD Loka pri Zidanem Mostu, in EFART 

ateljeju iz Budne vasi za uporabo prostorov za vaje, 

sestanke, delavnice in prireditve, 

 Turističnemu društvu Šentjanž, ustvarjalcem Šentjanž. 

si in Jožetu Pucu, Šentjanškemu glasu, Posavskemu 

obzorniku in Smilji Radi, Lokalno. si in studiu D, 

Grajskim novicam, Dolenjskemu listu, Na dlani. si, 

ePosavje.si, Moja občina.si in Sevnica vredno ogleda 

za objave napovednikov prireditev in člankov ter 

 PGD Šentjanž in šoferju Boštjanu Repovžu za 

prevoze. 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BUDNA VAS ZA KULTURNI PRAZNIK V 

LJUBLJANO 
Že tradicionalno smo se člani in članice Kulturno umetniškega 

društva Budna vas ter prijatelji kulture na kulturni dan, 8. 

februarja, odločili, da obiščemo muzej ali dva. Letos smo 

obiskali Ljubljano.  
 

 
 

Naša dogodivščina se je začela že na vlaku, z vstopi v Sevnici 

in Zidanem Mostu, kjer so v vožnji najbolj uživali naši 

najmlajši, saj so se nekateri peljali prvič z vlakom. Pot nas je 

najprej vodila na Prešernov trg, kjer smo se pri kipu Franceta 

Prešerna fotografirali. Tisti dan so bile tam tudi snemalne ekipe 

raznih TV postaj, saj vsako leto izbrani posamezniki berejo 

poezijo pri spomeniku. Po Čopovi ulici se je širil zvok lajne z 

melodijo naše himne Zdravljice. Sončno in za ta čas 

razmeroma toplo vreme ter prost dan so ulice okoli 

Tromostovja napolnile. Naš prvi cilj je bil nekaj ulic naprej, in 

sicer Prirodoslovni muzej Slovenije. Po oddaji garderobe smo 

si najprej ogledali spodnje nadstropje, kasneje nas je 

radovednost peljala po veličastnih marmornih stopnicah še 
nadstropje višje. Prirodoslovni muzej združuje naravoslovno, 

znanstveno in pedagoško vsebino, v katerem so zoološke, 

botanične in geološke zbirke predvsem z ozemlja Slovenije. 

Vsakdo je zagotovo našel obdobje iz naše zgodovine, ki ga je 

bolj zanimal, ali si ogledal katero izmed živali. Pa naj bo to 

okostje mamuta, nagačene gozdne živali, ribe, ptice ali kače. 

Po kratki pavzi smo obiskali v sosednji ulici Narodno galerijo 

Slovenije. V osrednji galeriji slovenskih likovnih del je 

shranjena zbirka umetnin, ki so nastale na slovenskem ozemlju 

v obdobju med srednjim vekom in modernizmom. Elena 

Sigmund, dipl. likovna pedagoginja in vodja sekcije ART Lipa 

je svoje učence iz Male akademije vodila med razstavljenimi 
slikami, kjer so komentirali temo, opazovali kompozicijo ali le 

nemo opazovali slike. V galeriji so gostujoče in stalne zbirke in 

prav slednje so med nami vzbudile največ zanimanja. Največje 

doživetje je bilo občudovati sliko, ki je znana in popularna. 

Npr. Kofetarco in Poletje od Ivane Kobilice ali Sejalca Ivana 

Groharja. V osrednjem delu steklene galerije smo se sprehodili 

mimo originalnega baročnega Robbovega vodnjaka in pokukali 

v risbe umetnikov in bodočih akademsko izobraženih 

umetnikov pri delu, ki niso prav nič sramežljivo ustvarjali. Dan 

smo v popoldanskih urah zaključili s sprehodom nazaj do 

železniške postaje.  
Polni lepih vtisov smo si obljubili, da naslednje leto ponovimo 

kulturni praznik spet v eni od kulturnih ustanov. 
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PO OSMIH LETIH NOVO VODSTVO 

 
 

Pričel se je nič kaj zimski mesec februar, ves v sivino obdan. 1. 

februarja zvečer so se člani KUD Budna vas zbrali na rednem 
občnem zboru. Pridružili so se jim tudi povabljeni gostje. 

Predsednica Magda Sigmund je vse prav lepo pozdravila in jim 

zaželela uspešen zbor. Najprej so se z minuto molka spomnili v 

letu 2019 umrle članice Berte Logar. Izvoljeni člani delovnega 

predsedstva s predsednikom Jožefom Žnidaričem so zasedli 

svoja mesta. Sprejeli so obsežen dnevni red. V razpravi o 

delovnem poročilu za leto 2019 so ugotovili, da so bili zelo 

delavni in plan v celoti izpolnili. Sprejeli so plan za leto 2020, 

ki pa je za dve sekciji malo manj ambiciozen od prejšnjega.  

KUD Budna vas je zaključilo osmo leto delovanja in s tem se 
je izteklo delo vodstva, ki je skoraj v enaki sestavi delovalo 

dva mandata. Napočil je čas za nove ljudi. Društvo ima sedaj 

novo predsednico Tadejo Dobriha, ki bo, kot je dejala, s svojo 

ekipo uspešno peljala delo društva naprej. 

Predsednik KS Šentjanž je pohvalil delo društva do sedaj in 

zaželel uspešno tudi pod novim vodstvom. Zahvale za 

sodelovanje do sedaj in želje za dobro sodelovanje še naprej je 

bilo slišati tudi od predstavnikov društev: PGD Šentjanž, TD 

Šentjanž in Krajevnega odbora za vrednote NOB Šentjanž. 

Po zahvali društva vsem, ki so jim kakor koli pomagali pri 

delovanju, se je nadaljeval večer v prijetnem druženju. 
Magda Sigmund, KUD Budna vas 

 

NASTOP LJUDSKIH PEVK SOLZICE NA DOGODKU NA GRADU SEVNICA 
 

"Skupaj se znajdemo mi" je bila območna revija poustvarjalcev 

glasbenega izročila občine Sevnica za leto 2020, na katerem so 

nastopile tudi Ljudske pevke Solzice. Prireditev, ki je potekala 

pod okriljem JSKD Sevnica, je bila na Gradu Sevnica 15. 

februarja. Poleg pevk iz našega društva smo na odru slišali po 

dve pesmi naslednjih izvajalcev: Ljudski pevci FS Spomin, DU 

Sevnica, Ljudske pevke iz Telč, Pevska skupina Azalea iz 

Boštanja, Šentjanški jurjevalci, Ljudske pevke Blanca, Pevska 

skupina Florjan PGD Sevnica, Pevska skupina Lokvanj iz 
Krmelja in Ljudski pevci Boštanj.  

Značilnosti ljudskega petja na kratko lahko opišemo tako, da 

najboljši in najzanesljivejši pevec začne peti pesem "najprej", 

nato pritegnejo glasovi "čez", basi se priključijo zadnji. Brez 

dirigenta, brez podpore intonirke ali spremljave harmonike. 

Ljudske pevke Solzice delujejo že 22. leto. S svojim 

delovanjem so začele v Aktivu kmečkih žena Budna vas, od 

leta 2011 pa delujejo pod okriljem Kulturno umetniškega 

društva Budna vas.  

 
 

V kolikor želite vašo prireditev ali zabavo obogatiti z ljudskim 

petjem se bodo Ljudske pevke Solzice z veseljem odzvale 
vabilu.  

 

KO za vrednote NOB Šentjanž 
 

DELO KO ZA VREDNOTE NOB 
 

 

KO borcev za vrednote NOB je že v mesecu januarju izvedla 

občni zbor. Ugotovili smo, da smo v celoti realizirali načrt dela 

za leto 2019. 

Izpeljali smo štiri prireditve v naši krajevni skupnosti. 
Prireditve so bile dobro obiskane. Pri oblikovanju proslav in 

spominskih slovesnosti so sodelovali OŠ Milana Majcna 

Šentjanž, Društvo izgnancev Šentjanž, KUD Budna vas, in 

Turistično društvo Šentjanž. Obnovili smo spomenik v Jatni. 

Sodelovali smo na tekmovanju za naj tematske poti v Sloveniji. 

Postavili smo usmerjevalne table. Državna komisija si je 

ogledala dve tematski poti v naši krajevni skupnosti, ki sta bili 

predstavljeni tudi na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani. Pred 

pohodom Po poteh Milana Majcna smo simbolno predali 

informacijsko tablo v našem spominskem prostoru. Pohodniki 

so si ta prostor tudi ogledali. 
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13. februarja smo izpeljali Pohod v Jatno, kjer je bila 

organizirana spominska slovesnost ob 75-letnici poboja dveh 

kurirjev. Dogodka se je udeležilo veliko ljudi. Za njih smo 

pripravili pogostitev. Druženje na zimski dan je bilo prijetno. 

Zadovolji smo se razšli. 

Za mesec marec smo načrtovali predstavitev rojaka podobarja 

F. Jonteza, vendar zaradi pandemije to ni mogoče. 

Tudi letos imamo v načrtu pripraviti nekaj prireditev, in sicer 

Spominsko urico v Jatni, spominsko slovesnost v Murncah in 

komemoracijo v Šentjanžu. 
Vanda Gorenjc, KO za vrednote NOB Šentjanž 

 

Moto klub JUNCI 
 

RELI PO ALBANIJI 
 

Lansko jesen smo se člani zbrali, da prisluhnemo našemu članu 

Romanu Baletu, da nam predstavi reli dirko po Albaniji. 

Roman, ki se je te dirke udeležil, je dosegel 1. mesto v klasi 

M3 in odlično 15. skupno mesto. Reli po Albaniji je potekal v 

začetku junija in je trajal 8 dni.  
 

 
 

Dirko po Albaniji nam je Roman predstavil zelo doživeto in 

videlo se je, da je še poln vtisov. V filmu s primernimi 

zvočnimi efekti so ujeti enkratni posnetki pokrajine, 

tekmovalcev v akciji, ujeti so utripi v bivaku, trenutki in 

dogajanja, ki jih je ujela kamera na samem reliju. Res je bilo 
vse zanimivo predstavljeno in spoznali smo, koliko truda in 

volje je potrebno, da izpelješ tako dirko. Za tako dirko po 

brezpotju je potrebno veliko predpriprav in pred tekmovanjem 

se je Roman pripravljal več mesecev. Potrebno je, da si dobro 

fizično in psihično pripravljen, znati se je treba pravilno in 

hitro odločati in orientirati. 

Roman nam je omenil, da je na tekmi od napora imel boleče in 

omrtvičene roke, da se mnogo motoristov ponesreči in morajo 

zaključiti reli, da se jim kvarijo motorji, da je problem vročina 

in izčrpanost. In ko tekmovalci zaključijo dnevno traso, se 

nemalokrat zgodi, da v bivaku po cele noči popravljajo 
motorje. Skupaj z mehanikom se trudijo usposobiti motor in ko 

se odpravi okvara na motorju, se zjutraj ponovno podajo na 

progo.  

Nam so bili na predstavljenem videu med drugim zelo všeč 

posnetki neokrnjene pokrajine. Sami tekmovalci pa pokrajine, 

po kateri drvijo, niti ne zaznajo. Med vožnjo so tekmovalci 

osredotočeni na vrsto detajlov, omejeni pa so tudi časovno. Da 

tekmovalci pravilno izpeljejo reli, jim je v veliko pomoč 

roadbook – cestna knjiga. Roadbook je naprava, v kateri je 

vložen papirnati zvitek, na katerem je do potankosti z 
oznakami prikazan vsak delček poti. To napravo tekmovalci 

premikajo ročno in predstavlja neke vrste navigacijo.  
 

 
 

Po končani predstavitvi smo Romanu čestitali za doseženo 1. 
mesto v klasi M3 na reliju po Albaniji. Ta reli je znan kot eden 

najmočnejših in najdaljših voženj po brezpotju v Evropi. O 

Romanu in njegovem dosežku je bil objavljen tudi članek v 

Moto magazinu, vso etapo pa smo lahko spremljali na njegovi 

Facebook strani. Članek o Romanu in reliju po Albaniji je 

objavljen na tej povezavi https://www.avto-

magazin.si/moto/novice/mm-sport/roman-bale-po-zmagi-na-

reliju-v-albaniji-uspelo-mi-je-zaradi-jeklene-volje/, veliko 

zanimivih posnetkov in objav pa se nahaja na njegovi 

Facebook strani. 

 

OBČNI ZBOR MOTO KLUBA JUNCI 
 

V soboto, 7. marca, je imelo društvo MK Junci 10. občni zbor. 

Po otvoritvi in nagovoru predsednice se je izvolilo delovno 

predsedstvo, verifikacijsko komisijo in zapisnikarja. 

Predsednica je najprej podala poročilo za leto 2019 in sledilo je 
še finančno poročilo. Po poročilu nadzornega odbora in 

disciplinske komisije smo pregledali predlog programa za leto 

2020. Pred točko razno, zaključkom in pogostitvijo je bil prej 

še vpis novih članov. Na novo se je vpisalo 8 članov in sedaj 

naše društvo šteje 40 članov.  

 

Program dela za leto 2020 
1. 27. 3. 2020 čistilna akcija 

2. 5. 4. 2020 tečaj varne vožnje 

3. 13. 4. 2020 žegnanje motorjev Mirna Peč 

4. Od 28. 5. do 31.05. 2020 večdnevna klubska vožnja do Črne gore, Albanije in Srbije 

5. 21. 6. 2020 enodnevna vožnja v Istro 

6. 29. 8. in 30. 8. 2020 dvodnevna vožnja po mejah Slovenije 
 

https://www.avto-magazin.si/moto/novice/mm-sport/roman-bale-po-zmagi-na-reliju-v-albaniji-uspelo-mi-je-zaradi-jeklene-volje/
https://www.avto-magazin.si/moto/novice/mm-sport/roman-bale-po-zmagi-na-reliju-v-albaniji-uspelo-mi-je-zaradi-jeklene-volje/
https://www.avto-magazin.si/moto/novice/mm-sport/roman-bale-po-zmagi-na-reliju-v-albaniji-uspelo-mi-je-zaradi-jeklene-volje/
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7. 28. 11. 2020 prednovoletno srečanje 

8. 5. 12. 2020 Miklavževanje 

9. termin v zimskem času potopisno predavanje 
 
 

 

Sklenili smo, da bomo ob 10-letnici vse naše člane opremili z 

varnimi jopiči, na katerih bo znak našega društva. Na naših 

skupnih vožnjah bomo tako enotno opremljeni s temi jopiči, s 

katerimi bomo prepoznavni na prireditvah, na katere nas vabijo 

organizatorji Kolesarskega maratona po Mirnski dolini in 

Kluba ljubiteljev starodobnih vozil Mirnske doline Hrast 

Tržišče. Na teh dveh prireditvah v spremstvu spremljamo 

potek dogajanja, poskrbimo za usmerjanje prometa in varen 

potek prometa. 
 

 

 

DPM Šentjanž 
 

DEDEK MRAZ PRIŠEL JE MED NAS … 
 

 
 

Zadnji šolski delovni dan v koledarskem letu 2019 nas je v 

vrtcu in šoli obiskal dedek Mraz. Najprej je razveselil starejše  

predšolske otroke. Pričakali so ga v igralnici skupine Srčki, 

kjer so mu za dobrodošlico zapeli pesmice o zimi in 

obdarovanju. Marsikdo se mu je usedel v naročje in mu sam 
zapel ali kaj povedal. Dedek Mraz je otrokom razdelil darila, 

jim naročil naj bodo pridni ter jim zaželel vse dobro v novem 

letu. Nato je obiskal najmlajše iz skupine Račke. Čeprav smo 

pričakovale veliko joka in strahu med malčki, smo bile 

vzgojiteljice prijetno presenečene. Prijetnega moža se niso 

pretirano bali in vsi so iz njegovih rok prevzeli darilo. 

Nazadnje so prišli na vrsto šolski otroci. Pričakali so ga v 

šolski telovadnici, kjer so jih člani Zavoda Enostavno prijatelji 

kratkočasili z gledališko predstavo o čarobni omari s predali, ki 

sta jo škrata Rumenka in Rdečko izmaknila dedku Mrazu. Tam 

so se namreč skrivala darila. Vendar je nista mogla odpreti 

sama, saj so lahko predale odpirali le pridni otroci, zato sta 
škrata k sodelovanju vabila naše otroke, ki so morali 

izpolnjevati naloge. Na koncu je le uspelo in dobri mož je 

vsem razdelil darila. 
J. K. 

 

PUSTNO RAJANJE V ŠENTJANŽU 
 

 
 

Kljub blagi zimi je prišel pustni čas, ki nas je vabil na rajanje  

 

»pod krinko«. Člani Društva prijateljev mladine Šentjanž smo 

na pustno soboto tradicionalno vabili vse maškare, velike in 

male, na rajanje v Kulturno dvorano Šentjanž. Kot vsako leto 

smo se tudi tokrat najprej podali na povorko skozi Šentjanž. 

Spremljal nas je harmonikar Žiga. Zimi smo s tem sporočili, da 

nima več smisla priti v vas, če ni imela časa za nas do sedaj. 
Tokrat smo se člani našemili v afriško pleme, ki s plesom 

proslavi novo rojstvo. Ker pa je minilo že mnogo let od 

zadnjega plesa, se je bilo potrebno plesne korake ponovno 

učiti. Za ples so se navdušile tudi maškare v dvorani, ki so rade 

sodelovale z nami. Med rajanjem ob glasbi so se lahko vse 

šeme sprehodile po »spoznavni pisti«, kjer so predstavile svojo 

masko. Vsi prisotni so se lahko posladkali s krofi in se odžejali 

s sokom. 

Z obiskom in izvedbo animacije smo bili zadovoljni, k čemer 

so prispevale tudi pohvale prisotnih v dvorani. 

V mislih se nam že porajajo nove ideje za naslednje leto. 
J. K. 

Verjemi v svojo gumo, svoj kesl in svojo čelado. 
 

Drži se balance, ampak ne kot pijanc plota. 
 

https://www.facebook.com/HrastTrzisce/
https://www.facebook.com/HrastTrzisce/
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PGD Veliki Cirnik 
 

OBČNI ZBOR PGD VELIKI CIRNIK 
 

 
 

Leto je zopet okoli. Z namenom, da se ozremo v preteklo in 

začrtamo cilje za prihodnje, je 25. januarja potekal občni zbor 

PGD Veliki Cirnik. Udeležili smo se ga domači gasilci ter   

predstavniki drugih društev: PGD Šentjanž, PGD Krmelj, PGD 

Tržišče, PGD Telče, PGD Dole pri Litiji, PGD Mokronog, 

PGD Sveti Rok, PGD Škofljica, DVD Čakovec.  

V preteklem letu smo bili na Cirniku spet zelo aktivni. Skrbeli 

smo za urejen gasilski dom in njegovo okolico. Pridno smo 

vadili in se udeleževali tekmovanj ter tečajev. Veliko časa smo 

posvečali naši mladini. Sodelovali smo z drugimi društvi iz KS 

Šentjanž in okolice. Organizirali smo gasilske vaje. Najbolj 
ponosni pa smo, da smo zopet uspešno izpeljali naš osrednji 

dogodek – Gasilske igre brez meja. V novembru smo za člane 

organizirali zaslužen izlet. V preteklem letu smo sodelovali 

tudi pri gašenju industrijskega objekta.  

Na občnem zboru smo podelili priznanja in odlikovanja na 

nivoju društva in Gasilske zveze Sevnica. Sprejeli smo delovni 

in finančni plan za leto 2020. Ne dvomimo, da ne bodo naši 

cilji uspešno doseženi, če bodo naši člani društvu namenili 

toliko svojega časa kot v preteklem letu. Za to se jim iskreno 

zahvaljujemo.  
 

DRUŽABNI VEČER ZA GASILSKO MLADINO 
 

Na Velikem Cirniku se zavedamo, da na mladih svet stoji, zato 

mentorica mladine in ostali člani PGD Veliki Cirnik veliko 

časa posvetimo našim najmlajšim članom. Poleg tega, da naše 

pionirje in mladince učimo veščin gasilstva ter jih pripravljamo 

na tekmovanja, poudarjamo tudi to, kako pomembna sta 

sodelovanje in dobra povezanost članov. Zato smo za dober 

začetek zimskih počitnic v soboto, 22. februarja, organizirali 

družabni večer. Najprej smo si na velikem platnu ogledali 

risani film, h katerem seveda spadajo kokice in pica. Večer 
smo nadaljevali z družabnimi igrami. Tako smo se začeli 

pripravljati na novo sezono učenja in tekmovanj. Staršem se 

zahvaljujemo za sodelovanje in izkazano zaupanje.  
 

Člani PGD Veliki Cirnik 

 

 
 

PGD Šentjanž 
 

PREGLED DELA MLADIH GASILCEV V LETU 2019 
 

 
 

Začetek novega leta je bil za mladinsko komisijo PGD 

Šentjanž in mlade gasilce čas, ko smo se ozrli na preteklo leto 

in strnili misli o našem delu v letu 2019. Na mladinskem 

občnem zboru smo se zbrali v nedeljo, 26. januarja, v prostorih 

PGD Šentjanž. Po otvoritvi občnega zbora s pozdravom vsem 

prisotnim in po potrditvi dnevnega reda so bila na vrsti 

poročila mentorjev, v katerih smo strnili naše delo v preteklem 

letu.  

S prvimi aktivnostmi v letu 2019 so mladi gasilci pričeli že v 

februarju, ko se je 13 članov udeležilo izobraževanj v Sevnici 

in si pridobilo nov čin. Šest mladih gasilcev si je pridobilo čin 
pionir, trije člani čin mladinec in štirje člani našega društva čin 

pripravnik. 

V aprilu so mentorji mladine, Jernej Erman, Vid Žganjar in 

Žiga Podlogar, sestavili desetine in se z njimi začeli pripravljati 

na tekmovanje. Svoje znanje in veščine so pokazali na 

občinskem mladinskem tekmovanju, ki je potekalo 18. maja v 

Krmelju. Naše društvo so odlično zastopale dve ekipi cici 

gasilcev in ekipa pionirjev ter ekipa mladincev. Ekipa Sončki 

iz šentjanškega vrtca je zasedla 2. mesto, ekipa Račke pa 6. 

mesto. Zelo sta se izkazali tudi ekipi pionirjev in mladincev. 

Ekipa pionirjev je zasedla 2. mesto, ekipa mladincev pa 3.   
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mesto. Obe ekipi sta bili za izvrsten rezultat nagrajeni s 

priznanjem in pokalom ter sta dobili pravico do nastopa na 

regijskem tekmovanju mladih gasilcev. 
 

 
 

Občinskemu tekmovanju so sledile priprave na regijsko 

tekmovanje. Najboljše ekipe iz posavske regije so se zbrale 15. 

junija v Krmelju. Delo in trud mladih gasilcev in njihovih 

mentorjev na vajah se je odrazil v odličnih rezultatih. Mladinci 

so dosegli 4. mesto, pionirji pa 2. mesto. Z osvojenim drugim 

mestom na regijskem tekmovanju si je ekipa pionirjev priborila 

pravico do nastopa na državnem mladinskem tekmovanju. 
 

 
 

V juniju so se mladi gasilci iz občine Sevnica zbrali na Dnevu 

gasilske mladine na Lisci, kjer so se družili ob športnih igrah. 

Vsako leto pa se naši mladi gasilci v juniju udeležijo tudi 

tekmovanja Otroški gasilski boj, ki ga gosti PGD Rečica pri 

Laškem. Tekmovalci so bili zelo uspešni, saj so se domov 

vrnili s kar tremi pokali. Prva ekipa pionirjev je dosegla 2. 

mesto, druga ekipa pionirjev pa 15. mesto. Ekipa mladincev je 

osvojila 2. mesto, izkušena ekipa mladink pa je z nastopom 
brez napak pokorila vso konkurenco in dosegla 1. mesto. 

Vse več znanja, odlični dosežki in uspehi, sodelovanja in 

medsebojna druženja so se nadaljevala še v naslednjih 

mesecih. V oktobru se vsako leto odvija Kviz gasilske mladine, 

kjer se mladi gasilci pomerijo v znanju in spretnostih. Kviz 

gasilske mladine GZ Sevnica je potekal 20. oktobra na 

Pokleku. Ekipa mladincev je osvojila 3. mesto in se uvrstila na 

regijsko tekmovanje. Regijski kviz gasilske mladine Posavja se 

je odvijal 23. novembra v Krškem. Ekipa mladincev je dosegla 

4. mesto. 

Na občnem zboru smo si zadali veliko ciljev tudi za leto 2020. 

Želimo, da bi se naša druženja in učenje nadaljevala tako 
uspešno kot v preteklih letih. Potrudili se bomo, da se bomo 

udeležili čim več tekmovanj s čim več ekipami, svojo pomoč 

pa bomo ponudili našemu društvu tudi pri pripravi veselice v 

avgustu. 
 

 
 

Po predaji vseh poročil in plana dela za tekoče leto je sledila 

podelitev priznanj. Društveno priznanje za leto 2019 za naj 

pionirko je prejela Manca Matjašec, za naj pionirja pa Matic 

Felser, Lovro Repše in Jože Bajt. Priznanje za naj mladinko je 
prejela Petra Knez, za naj mladinca pa Miha Erman. Podelili 

smo tudi priznanja Gasilske zveze Sevnica, ki jih prejmejo tisti 

mladi gasilci, ki so se najbolj izkazali in so s svojim delom lep 

zgled vrstnikom. Priznanje GZ Sevnica – pionir je prejel Žiga 

Krmelj, priznanje GZ Sevnica – mladinec je prejela Leja 

Musar, priznanje GZ Sevnica – pripravnik pa je prejel Žiga 

Lindič. 
 

 
 

Na koncu občinskega zbora so čestitke in besede spodbude 

mladim gasilcem namenili gostje mladinskega občnega zbora. 

Najprej nas je pozdravil predsednik društva Boštjan Repovž, s 

svojim obiskom pa sta nas zelo razveselila tudi predsednik GZ 

Sevnica Vinko Knez, in predstavnica gasilske mladine regije 

Posavje na GZ Slovenija Valerija Mirt. Veseli smo bili tudi 

vseh gostov iz sosednjih društev. 

Zaključimo lahko, da je leto 2019 prineslo veliko uspehov, 

pokalov in priznanj, za katerimi je vložene veliko energije, 

truda, dela, optimizma ter pripravljenosti za učenje in 

pridobivanje novih veščin. Predvsem gre zahvala mladim 
gasilcem, ki tako pridno, srčno in zavzeto sodelujejo na vajah. 

Zahvala gre tudi vsem mentorjem, ki prenašajo svoje znanje in 

vložijo veliko časa za druženje, učenje in motiviranje mladih 

gasilcev. Prav tako pa bi se radi zahvalili tudi staršem, ki svoje 

otroke podpirajo in spodbujajo tako pri pripravah kot tudi na 

tekmovanju, ter vodstvu društva, ki nas pri naših dejavnostih 

ves čas podpira. 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«, 
Anja Plazar 
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DELO ŠENTJANŠKIH GASILCEV V LETU 2019 
 

Zadnja sobota v mesecu februarju je rezervirana za občni zbor 

Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž. Pregledali smo 

delo in poslovanje ter ugotovili, da je za nami še eno uspešno 

leto. Podelili smo napredovanja v čine, priznanja za večletno 

delo ter društvena priznanja za aktivno delo. 

Izpeljali smo vse že utečene aktivnosti: mladinski in članski 

občni zbor, sodelovali v čistilni akciji v organizaciji 
Turističnega društva Šentjanž, pred prvim majem postavili 

mlaj, ki ga je to leto prispeval Janez Musar, za kar se mu ob tej 

priložnosti lepo zahvaljujem. 1. maja smo pripravili okrepčilo 

za pohodnike na Kamenško in razdelili bone za prigrizek na 

cilju. V nedeljo, 5. maja, smo izpeljali že 24. Florijanovo 

žegnanje v Budni vasi.   
 

 
 

11. maja smo v Šentjanžu organizirali in izpeljali I. pokalno 

veteransko tekmovanje Vaja raznoterosti. Tekmovanje je 

potekalo na parkirišču v Šentjanžu, pogostitev pa je bila v 

Kulturni dvorani. Na tekmovanju je sodelovalo 14 ekip 
veteranov, kar pomeni preko 100 starejših gasilk in gasilcev iz 

cele občine. Naši člani so osvojili odlično 4. mesto. 

V maju smo se udeležili občinskega mladinskega in članskega 

tekmovanja v Krmelju. Prvič v zgodovini gasilstva v Šentjanžu 

smo v sodelovanju s PGD Krmelj in PGD Tržišče formirali 

ekipo prve pomoči, ki se je 25. maja pomerila z vso 

konkurenco Posavja in osvojila odlično tretje mesto. V ekipi so 

sodelovali naši člani, ki so uspešno opravili tečaj za bolničarja: 

Enver Gashi, Tim Orešnik in Jure Jontez. Omenjeni člani in 

članica Nives Bogataj so se prijavili na poziv zdravstvenega 

doma Sevnica k ekipi prvih posredovalcev. Z njihovo pomočjo 

bomo prebivalci naše okolice hitreje deležni ustrezne 

zdravstvene pomoči. Da sistem in posredovalci odlično deluje, 

so že dokazali v decembru, ko je potekala intervencija 

reševanja osebe ob zadušitvi v Krmelju. Pred prihodom ekipe 

reševalcev in zdravnikov iz ZD Sevnica so osebo uspešno 

oskrbeli ravno prvi posredovalci. 

Prvi vikend v juniju smo sodelovali pri izvedbi tridnevnega 

pohoda Krekove konjenice po mejah občine Sevnica. 

V juniju smo bili soudeleženci na medobčinski vaji Magolnik 

2019. 30. junija so štiri ekipe članov in ena ekipa članic 

sodelovali na tekmovanju Fire Combat na Zabukovju. Domov 

so se vrnili s pokalom za osvojeno 1. mesto ter s priznanji za 

4., 10. in 18. mesto. Članici pa sta osvojili odlično 6. mesto. 

Dve ekipi sta se odpravili tudi na Fire combat v Bukovšek GZ 

Brežice in osvojili 3. in 5. mesto. 

V juliju smo se udeležili Gasilskih iger brez meja pri 

sosednjem društvu PGD Veliki Cirnik. Sodelovali smo s tremi 

ekipami. Članice so osvojile odlično 3. mesto, člani pa 5. in 8. 

mesto. 

Tudi izobraževali smo se. Tečaj za gasilca pripravnika so 

uspešno opravili štirje člani našega društva: Vid Žganjar, Anže 

Repovž, Žiga Lindič ter Miha Sladič. Tečaj za uporabnika 

izolirnega dihalnega aparata na centru za izobraževanje 

gasilcev na Igu je uspešno opravil Jernej Erman.  

Operativni gasilci so posredovali štirikrat: 20. aprila so v 

naselju Mladetiče pomagali gasiti goreče grmovje in gozd, 6. 

maja so gasili objekt Doga v Krmelju, 22. junija je močan veter 

razkril del hleva na Kalu, 8. julija pa so posredovali pri krajanu 

Šentjanža, kateremu je grozilo, da se bo ob prihajajoči nevihti 

podrlo drevo na sosedovo hišo. 

31. avgusta smo organizirali veselico ob 112-letnici delovanja 

društva z Ansamblom bratov Poljanšek.  

Prvi teden v septembru smo prosili ekipo veteranov za jutranje 

spremljanje prihoda učenk in učencev v šolo ter tako vplivali 

na večjo pozornost voznikov, ki so zjutraj hiteli skozi Šentjanž. 

8. septembra smo se udeležili svečanosti ob 150-letnici 

gasilstva na Slovenskem v Metliki. 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so potekale društvena 

vaja, sektorska vaja in vaja evakuacije v OŠ Šentjanž. V 
mesecu novembru smo si privoščili strokovno ekskurzijo v 

okolico Sežane, si ogledali izobraževalni center v Sežani in 

obiskali gasilce PGD Lokev. V goste smo povabili gasilke in 

gasilce iz PGD Stična. Ogledali so si naš dom in opremo, nato 

pa smo jih popeljali na krajšo ekskurzijo po naši okolici. 

Naprej smo si ogledali spominsko obeležje v Murncah in 

nadaljevali pot do vasi Leskovec. Ustavili smo se na kmetiji 

Majcen v Gaju in na Brunku. Druženje smo zaključili v 

Gostilni Repovž. 

November nam bo ostal v še posebnem spominu, saj so naši 

člani iz ansambla Šentjanci in članice Septeta Fortuna 
sodelovali na slavnostni akademiji ob 150-letnici gasilstva na 

Slovenskem v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 

Ljubljani s skladbo Na Roblek.  
 

 
 

V decembru smo izdali 6-listni koledar ter z njim obiskali 

krajanke in krajane, skratka vse dobrotnike, ki nam s 

prostovoljnimi prispevki omogočajo delo in uspehe na vseh 

področjih delovanja društva in se jim najlepše zahvalili za 

njihovo izkazano dobrosrčnost društvu.    

Ob tej priložnosti naj se še enkrat zahvalim vsem in vsakemu 

posebej za vsak prispevek k uspešnemu delovanju društva in 
obenem tudi prošnja za vnaprej, saj želimo z uspešnim delom 

nadaljevati tudi v prihodnje. 

Hvala in z gasilskim pozdravom "Na pomoč!",  
Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž 
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Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

V ŠENTJANŽU RAZGLASILI ŽUPANOVO VINO 2020 
 

V petek, 6. marca, je v Šentjanžu potekal dogodek Povezani v 

lokalni gastronomiji z razglasitvijo izbranega vina za 

Županovo vino 2020. Letošnje izbrano vino je delo mlade 

vinogradnice Vesne Simeonov iz Društva vinogradnikov 

Malkovec.  
 

 
 

Izbor za županovo vino je potekal 15. leto zapored. V tem času 

je Županovo vino postal ugleden naziv za vinogradnika. S 
povezovanjem Županovega vina, kolektivne blagovne znamke 

občine Sevnica in strategije razvoja turizma v občini Sevnica 

lokalna skupnost uspešno promovira povezovanje ponudnikov 

lokalnih sestavin in gostincev ter spodbuja občanke in občane k 

nakupom domačih izdelkov.  
 

 
 

O uspešnem povezovanju so se pogovarjali tudi udeleženci 

okrogle mize, ki je potekala na dogodku. V okrogli mizi so 
sodelovali državni sekretar iz Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, 24. vinska kraljica 

Slovenije Ana Pavlin, Grega Repovž iz Gostilne Repovž, vinar 

David Kozinc, Miloš Majcen iz Kmetije Majcen in sevniški 

župan Srečko Ocvirk. Župan je v pogovoru opisal zgodovino 

izbora vin za Županovo vino in zakaj ter ob kakšnih 

priložnostih ga kot župan podari ter izpostavil, da tako naziv 

Županovo vino kot druga priznanja kakovosti, kot je certifikat 

kakovosti občine Sevnica ali pa naziv najboljša salama, dajejo 

pomembno dodano vrednost lokalnim izdelkom. Vinar David 

Kozinc iz Vinarstva Kozinc, ki je naziv Županovo vino prejelo 

že šestkrat, se je strinjal, da naziv veliko pripomore k 
prepoznavnosti. Ana Pavlin, 24. vinska kraljica, je izpostavila, 

da lahko vsaka vinska kraljica veliko prispeva k promociji 

slovenskih vin, pri čemer je izpostavila tudi promocijo kulture 

pitja in enološke raznolikosti ter pomen vzpostavitve sistemov 

lokalnih certifikatov kakovosti. Grega Repovž iz Gostilne 

Repovž je povedal, da je premišljeno izbiranje lokalnih, 

kakovostnih sestavin najbolj smiselna odločitev za gostinca, saj 

z odločitvijo za domače ne pripomorejo zgolj h kakovostnejšim 

jedem, ampak prispevajo tudi k ohranjanju okolja. S 

povezovanjem z lokalnimi ponudniki se ustvarjajo tudi 

pomembne poslovne vezi oziroma mreže. Miloš Majcen iz 

Kmetije Majcen je spregovoril o tem, kako tehnološki 
napredek na kmetiji omogoča mladim kmetom, da svoj čas 

usmerjajo v razvijanje lastnih idej in uspešnih blagovnih 

znamk. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je povedal, da je 

sevniška občina dober zgled povezovanja in sodelovanja 

lokalnih ponudnikov, tako na ravni zadružnega povezovanja 

kot na ravni sodelovanja med ponudniki in gostinci, ter 

izpostavil pomen mladih kmetov in njihovih idej. Napovedal je 

tudi, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

usmerilo svoje aktivnosti v spodbujanje povezovanja med 

ponudniki in trgovci, kar bo povečalo dostopnost lokalno 

pridelane hrane. Predsednica Društva vinogradnikov Šentjanž 
Renata Kuhar je poudarila pomen kakovostnega vina za 

oblikovanje celostne turistične ponudbe tako Šentjanža kot 

celotne občine.  
 

 
 

Zbrane je pozdravil tudi predsednik krajevne skupnosti 

Šentjanž Boštjan Repovž, ki je izrazil veselje, da krajevna 

skupnost Šentjanž obiskovalcem nudi veliko, kljub temu pa je 

vedno prostor za povezovanje, ki ponudbo še izboljšuje. 

Predsednik Upravnega odbora Zveze društev vinogradnikov 

Dolenjske Miran Jurak se je zahvalil sevniškemu županu za 
ohranjanje tradicije izbora Županovega vina in izpostavil 

pomen nadgrajevanja vinske zgodbe tudi s projekti kot sta 

Grajski vinograd in Festival modre frankinje.  

Še pred razglasitvijo izbranega vina je Renata Kuhar razkrila še 

nekaj podrobnosti postopka letošnjega izbora. Člani komisije iz 

vseh štirih društev sevniške občine so poskusili 9 vzorcev vin 

in strokovno izbrali najboljšega. Še pred razglasitvijo je župan 

skupaj s predsednico Društva vinogradnikov Šentjanž vsem, ki 

so sodelovali na izboru, podelil priznanja. Prejemnica naziva 

Županovo vino 2020 je mlada prevzemnica kmetije in 

vinogradnica Vesna Simeonov, ki je v svojem nagovoru 

izpostavila, da je kmetovanje način življenja. Pozdravila je 
izmenjavo strokovnosti in sodelovanje med društvi, ponudniki 

in lokalno skupnostjo.  

Dogodek je iznajdljivo in s prijetnimi humorističnimi vložki 

povezoval Gregor Trebušak, kulturni program pa so popestrile 

članice Vokalne skupine Fortuna. 
vir: obcina-sevnica.si 
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Devetošolka Jožica Bec na Mednarodni juniorski naravoslovni olimpijadi 
 

Jožica Bec se je med 3. in 12. decembrom udeležila 16. 

Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade 2019 (IJSO – 

International Junior Science Olympiad), ki je letos potekala v 

Dohi v Katarju. Bila je članica šestčlanske ekipe devetošolcev 

iz Slovenije, ki so bili izbrani na osnovi njihovih rezultatov na 
državnih tekmovanjih v znanju fizike in kemije v preteklem 

šolskem letu. Po vrnitvi smo Jožico prosili za kratek intervju. 

Kako si odreagirala, ko si bila povabljena na olimpijado?  

18. oktobra sem dobila e-pošto, na kateri je pisalo, da se 

Slovenija prvič udeleži te olimpijade in da sem jaz potencialna 

kandidatka za skupino šestih članov, ki bi tekmovala. Dvakrat 

sem si prebrala, a še kar nisem dobro dojela, saj je bil že pozen 

večer. Naslednji dan me je poklicala gospa ravnateljica, ki me 

je vprašala, ali sem že vprašala starše, če bom lahko šla. To je 

bil zame popoln šok, saj jih nisem vprašala in tudi sama nisem 

razmišljala o tem. Poklicala je mojo mami in jo vprašala za 

dovoljenje, da je potem lahko javila naprej organizatorjem. Od 
tistega dne sem vedela, da grem čez malo več kot en mesec na 

mednarodno tekmovanje iz fizike, kemije in biologije v tujo 

državo Katar, ki je na Bližnjem vzhodu. 

Kako so potekale priprave na tekmovanje? 

Pred odhodom v Katar smo se učenci trikrat zbrali v Ljubljani 

na Pedagoški ali Biotehniški fakulteti. Tam smo imeli priprave, 

vezane na določen predmet (fiziko, kemijo ali biologijo), in 

učitelja, ki to poučuje. Potekale so v petek popoldne (štiri ure) 

in v soboto zjutraj (štiri ure). Tako sem za vikend prespala v 

Ljubljani. Reševali smo naloge prejšnjih olimpijad in se učili 

dodatnih snovi, ki se jih v osnovni šoli še nismo in tudi ne 
bomo učili. Priprave so bile zares intenzivne, štiri ure 

skoncentriranega dela brez kakršnega koli osebnega pogovora 

ali medsebojnega spoznavanja. 

Pripravljali smo se tudi na tekmovanje iz praktičnega dela, 

torej smo gledali skozi mikroskop, pipetirali, delali s 

kapalkami, merili koncentracijo kisika v vodi, prepoznavali 

žuželke, opazovali odboj in lom svetlobe pri lečah ter zrcalih. 

Moram povedati, da mi je bilo velikokrat težko, ker nisem 

popolnoma razumela vsega, saj je to snov srednje šole.  

Moje priprave pa niso bile samo v Ljubljani, ampak tudi v šoli 

in doma. Učitelji kemije, fizike in biologije so mi namenili 

nekaj ur, da smo razjasnili vprašanja in se naučili še nekaj 
snovi.  

Kaj pa Katar? Kakšen vtis je naredil nate? Katere 

znamenitosti ste si ogledali? 

Katar je majhna, a izjemno bogata država. Okoli sebe vidiš 

izjemno velike in lepe zgradbe. Za naravo se zelo trudijo in 

marsikje vidiš delavce, ki na roke pulijo travo in zalivajo 

drevesca.  

Ogledali smo si Aspire Academy Dome, ki je največja zaprta 

večnamenska kupola. Na Texas A&M univerzi so nam 

pokazali različne kemijske, biološke in fizikalne poskuse, s 

katerimi so nas zelo navdušili, predvsem s poskusom z vodo in 
suhim ledom, ko je nastala megla. Odšli smo tudi na 

Biomedicinski inštitut, kjer so nam predstavili svoje raziskave.  

Peljali so nas na plažo, kjer smo se igrali različne igre 

(odbojko) in gradili peščene zgradbe. Tam smo bili skoraj cel 

dan. Potipali smo vodo in pesek. Bilo je zelo prijetno, voda je 

zelo topla. Imeli smo čas, da smo se spoznali tudi s tekmovalci 

iz drugih držav in z njimi navezali stike.  

Spoznali smo tudi delček zgodovine Katarja, saj smo obiskali 

dva muzeja: Muzej islamske kulture in Katarski nacionalni  

 
 

muzej. Delček časa smo preživeli v OXYGEN parku, kjer smo 

se dobili vsi tekmovalci.  

Za nas se raziskovanje države še ni končalo, ogledali smo si 

šolsko mestno mošejo in Katarsko nacionalno knjižnico z več 

kot 1 milijon knjigami. 

Spoznavanje države me je zelo navdušilo in bi z njim z 

veseljem nadaljevala. Vse, kar smo videli, je bilo lepo. Edino, 

kar mi je delalo preglavice, je bilo vodenje v angleščini, kar 
sem tudi pričakovala.   

Opiši, kako je potekal vaš dan? 

Dnevi so se med seboj razlikovali. Lahko bi rekla, da so bili 

dnevi, ko smo pokazali svoje znanje na tekmovanju, in dnevi, 

ko smo si vzeli čas za raziskovanje države.  

Običajen tekmovalni dan se je začel z zajtrkom, potem pa smo 

okoli osmih štartali iz hotela in se odpeljali na mesto (QNCC), 

kjer smo odpisali test. Prvega smo pisali v četrtek (MCQ), 

naslednjega v soboto (teoretičen test), ta dva smo pisali vsak 

zase, ter zadnji tretji test v ponedeljek (praktični test), ki smo 

ga opravili v skupini po tri. Po končanem štiriurnem pisanju 
smo se z avtobusi odpravili nazaj v hotel. Dekleta in fantje smo 

bili ločeni, tudi nadstropja so bila strogo ločena. Popoldne smo 

običajno imeli prosto, s skupino Slovencev smo si ga popestrili 

z igranjem namiznih iger. To je bil čas, ko smo ga lahko 

preživeli skupaj. Po večerji je bil vsak dan mir, namenjen 

skupinskemu ali samostojnemu učenju. 

Popolnoma pa se je razlikoval dan, ko smo spoznavali državo. 

Okoli devete ure smo se po zajtrku odpravili na lokacijo, kjer 

naj bi si ogledali znamenitost. Veliko časa je minilo, da smo 

sploh prišli, saj smo v avtobusih čakali tudi po eno uro, vendar 

sploh ne vem, zakaj. Po navadi smo si ogledali več stvari v  
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enem dnevu. Končali pa smo ob različnih urah. Takšni dnevi so 

bili trije. Večer je bil spet namenjen učenju, saj smo naslednji 

dan pisali test.  

Drugi in predzadnji dan smo imeli otvoritveno oz. zaključno 

prireditev, kjer smo bili skupaj z našimi mentorji, prav tako 

tudi pri slovesnem kosilu. V preostalem času smo bili 

popolnoma izolirani od mentorjev, da ne bi prišlo do kakšnih 

goljufij, saj so nam oni prevajali pole iz angleščine v 

slovenščino. Tudi njihov program se je razlikoval od našega.                                                        

Kaj pa samo tekmovanje? Je bilo naporno? 

Kot sem že povedala, smo pisali 3 tekmovanja iz vseh treh 

področij. Ob zavedanju, da sem se pripravljala najbolj, kar je 

bilo v moji moči, glede na to, da smo za tekmovanje izvedeli 

šele dva mesca prej, sem se odlično odrezala.  

Ja, bilo je naporno. Sploh predvečeri, ko smo se učili. Ure so 

kar tekle in kmalu je bila polnoč. Bilo mi je težko, sploh prva 

dva dneva, saj sem se znašla v okolju, kjer je vse potekalo v 

angleščini, in med ljudmi, ki te ne podpirajo, ampak vsak 

tekmuje zase. Mislila sem, da imam veliko manj možnosti za 

dober uspeh, saj fizika ni moje najmočnejše področje, ampak 
sem si dokazala, da lahko pri kemiji in biologiji to 

nadoknadim.  

Tekmovanja in pole so bile zelo različne, včasih lahke, včasih 

pa tudi težke. Čeprav se sliši 4 ure pisanja veliko, ga je za 

skoraj 40 strani pole premalo, četudi bi vse znal. Zato sem se 

osredotočila na naloge, ki so mi bile poznane. 

Kaj si boš najbolj zapomnila in se ti bo usidralo globoko v 

spomin? 

Najlepše mi je bilo zagotovo njihovo gostoljubje in še posebej 

moja in Sofijina (tekmovalka) vodnica Sheikha iz Dohe. Ona 

naju je cel teden podpirala in usmerjala ter poskrbela za najino 

varnost. Lep spomin je zagotovo, ko sva se poslovili od nje in 

sem ji lahko zavezala zapestnico, ki sem jo sama spletla v njeni 

najljubši barvi, nato pa me je še iskreno objela. Še danes imava 

stike preko spleta.  

Tudi narava mi je bila v Katarju všeč, ampak mi je malo žal, da 

nisem tekoča govorka angleščine, da bi lahko razumela vse, kar 
so mi povedali, in tako spoznala še mnogo več. Enako je tudi 

za širjenje prijateljstev. Sem pa vseeno spoznala kar nekaj 

prijateljic, s katerimi smo še sedaj v stikih.  
Neža Musar, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 

 

Kulturno s Prešernom 
 

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo v 

Šentjanžu obeležili spomin na največjega slovenskega pesnika. 

Skozi gledališko igrico, ki je bila zasnovana kot učna ura 
slovenščine, smo obudili spomin na najbolj znane Prešernove 

pesmi, ob zvokih ukulele smo se odpravili na Gorenjsko in 

ponovili najbolj znane podatke iz pesnikovega življenja. Drugi 

del prireditve je bil zaznamovan z Rastočo knjigo Šentjanža, v 

katero je bila letos vpisana učenka OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Jožica Bec zaradi udeležbe na 16. Mednarodni juniorski 

naravoslovni olimpijadi, ki je potekala v Dohi v Katarju. Jožica 

je kot članica šestčlanske ekipe devetošolcev iz Slovenije 
predstavljala šolo, kraj, celotno občino in tudi državo. 

S sporočilom, da je s sodelovanjem mogoče marsikaj doseči, 

smo zaokrožili kulturni večer, ki ji bil lepa popotnica v 8. 

februar.  
Sara Gačnik 

 

  
 

PREKOMERNA RABA ZASLONOV – DELAVNICE LOGOUT 
 

V prvem tednu meseca marca smo za učence od 4. do 9. 

razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž organizirali delavnice 

Logout, ki so zajemale dve aktualni vsebini: digitalno 

zasvojenost in spletno nasilje. Psihologinja iz centra Logout se 

je z učenci pogovarjala o prekomerni rabi zaslonskih naprav in 
o poteh, ki hitro privedejo do zasvojenosti. Skupaj so iskali 

načine, kako poskrbeti za uravnoteženo rabo naprav. Učenci so 

veliko spraševali, saj jih ta tema še kako zanima. Spregovorili 

so tudi o spletnem nasilju in učenci so dobili konkretna 

navodila za ravnanje, ko na spletu doživijo kaj neprijetnega.  

Uporabi zaslonov se v današnjem času ne moremo popolnoma 

odreči, toda kakšen dan na teden ali mesec brez uporabe 

naprav z zasloni pa je za fizično in duševno zdravje 
posameznika več kot dobrodošel. To še posebej velja za naše 

otroke v razvoju, a je pri tem pomembno, da smo jim v prvi 

vrsti starši dober zgled.  
Mojca Pregelj 
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Zimska šola v naravi v CŠOD Planinka 
 

Učenci 6. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž so v tednu od 

10. do 14. februarja bivali v domu Planinka na Slivniškem 

Pohorju. Dopoldneve so preživeli na smučišču Areh, kjer so 

vsak dan bolj napredovali v smučanju. Popoldneve pa so 

preživeli v domu ali okolici. Skupaj z učenci OŠ Cezanjevci so 
se sprehodili pod zvezdami, obiskali slap Skalca in Mariborsko 

kočo, plezali na plezalni steni, se spoznavali preko socialnih 

iger in se družili na večeru talentov ter plesu. Izdelovali so tudi 

letala in tekmovali, katero bo letelo najdlje. Teden je bil poln 

zanimivih dogodivščin in novih prijateljstev. Čeprav je bil 

tempo kar naporen in je bilo včasih čutiti utrujenost, so bili 

učenci soglasni, da bi vse še enkrat ponovili. 
Sara Gačnik 

 

  
 

Zimski pohod 
 

V sredo, 15. januarja, smo imeli učenci 6., 7., 8. in 9. razreda 

športni dan. Prvi dve šolski uri smo igrali medrazredne tekme v 

odbojki. Po malici pa smo se odpravili na Leskovec. Šli smo 
skozi Rovine do Murnc, kjer smo se ustavili pri spomeniku 

Milana Majcna. Potem smo pot nadaljevali še do Leskovca. 

Čeprav smo hodili v hrib in je nekoliko pihalo, smo imeli zelo 

dober tempo in smo dokazali, da nam kondicije ne manjka. Pot 

do šole nas je vodila skozi Kocutno, Bržane, Gaj in Glino. Bil 
je lep dan in vreme je bilo kot nalašč za pohod.  

Neža Urbančič, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž
 

 

Krožek klekljanja 
 

Pri krožku klekljanja na naši šoli je zelo lepo, saj izdelujemo 

oz. klekljamo čipke, poleg tega pa se tudi družimo. Na začetku 

krožka smo imele le dva punklja oz. buli – to je glavni del, na 

katerem klekljaš. Bilo je malo na tesno, vendar samo prvič, 

drugič smo že imele vsaka svojega. Na začetku smo delale 

kitko, to je osnova vseh čipk, narediti je bilo treba tri kroge 

okrog punklja. Ko smo zaključile s kitko, smo začele z 

zapestnico – ozkim risom. Po končani zapestnici pa je sledila 

izbira vzorca. Na izbiro smo imele tri živali, in sicer mačko, 

delfina in psa. Po končani živalici pa smo že malo bolj 

samozavestne pri izdelavi in imamo na izbiro že več vzorcev, 

ne samo živali. Večina se nas je odločila za velikonočni motiv.  

Na krožku nas je bilo na začetku deset, kasneje so se nam 

pridružila še tri dekleta, tako da nam res nikoli ni dolgčas. 

Nikoli pa ni prepozno za vpis na krožek, vesele bomo nove 

družbe, tudi fantovske. 
Neža Urbančič, 6. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Šolska tekmovanja v namiznem tenisu 
 

V začetku meseca februarja smo organizirali občinsko 

tekmovanje, udeležilo se ga je osem učencev naše šole. V 

kategoriji mlajših učenk je Tadeja Rozman osvojila prvo 

mesto, Hana Z. Lamovšek pa drugo mesto. Pri mlajših učencih 

je bil Žiga Jontez naš najboljši s četrtim mestom. Pri starejših 
učenkah je medaljo za drugo mesto osvojila Taja Ajnihar, 

Julija Lamovšek je bila tretja. Četrto mesto si je pri starejših 

učencih priigral Noel Ajnihar. Pravico nastopa na področnem 

tekmovanju si je zagotovilo šest učencev. 

Na področnem tekmovanju v Radečah so se borili za medalje 

štirje učenci. Med mlajšimi učenkami je srebrno medaljo 

osvojila Hana Z. Lamovšek, bronasto pa Tadeja Rozman. 

Področni prvak med mlajšimi učenci je postal Jaka Hočevar, 

Žiga Jontez je osvojil odlično četrto mesto.  
Hana in Jaka bosta v mesecu aprilu  nadaljevala tekmovanje na 

četrtfinalnem turnirju državnega prvenstva v namiznem tenisu. 
Dragan Tominc 

 

  
 

Finančno opismenjevanje učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

Denar je vse pomembnejši v našem življenju. Potrebujemo ga 

za lagodno življenje. Tudi otroci in mladostniki že 

razpolagamo z njim, zato je zelo pomembno, da smo čim bolj 

ozaveščeni o »pravilni« oz. racionalni porabi. V torek, 10. 

marca, je na našo šolo prišla gospa Betka Salmič, ki je za 

učence 7. in 8. razreda pripravila predavanje o finančnem 

opismenjevanju. Izvedeli smo, katere oblike varčevanja 

obstajajo, kako lažje varčujemo in da moramo biti pri 

nakupovanju racionalni. 
Taja Ajnihar 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž
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 Pesmi 
 

 

ZVONČKI CVETIJO 
 

Čutim jo, pomlad, 

bližje in bližje prihaja k nam. 
 

Ptice v zlatem jutru ščebetajo, 

gola drevesa o zelenem listju sanjajo, 

mali zvončki se v dolini razcvetajo. 
 

Pogled na cvetoče rožice 

me navdaja z radostjo. 
 

A v času njih cvetja se razžalostim, 

draga dolgoletna znanka 

je za vedno zatisnila svoje oči. 
 

V mestecu, ležečem ob reki Savi, 

so se spajale najine življenjske poti. 
 

Pogrešala bom njeno 

nasmejano in vedro lice, 

prijateljski klepet ob kavi. 
 

Bila je doma tam, 

kjer cvetijo beli zvončki. 
 

Eva Keber 

IZGINJAM 
 

Večerno sonce sem. 

V zaton hitim. 

V ozadje se prelivam 

med žarenjem barv. 
Izginjam. 

Svobodna, pripravljena. 

Drobec časa in že me ni. 

Mrakobne sence 

prekrijejo neprehojene steze, 

vse neizpolnjene sanje. 
 

 Marija Bajt 
 

SAMO OBSTAJATI 
 

Želim si, 

da bi mi bilo dano občudovati 
veličastno zarjo novorojenega jutra, 

pomirjeno zreti v razprte pramene sonca, 

občutiti svežino, 

vsaj zaslutiti nedoumljivo, 

stopiti iz nesmiselnih oklepov 

in samo obstajati. 

 

 Marija Bajt 

 

 
 

 

POMLADNI DAN 
 

Žvrgolenje ptic v brsteči naravi, 

umirjenost v kotičku sveta, 

kjer sem vedno zasanjana. 
 

Žareče sonce boža travnike, 

gozdove in vinograde. 

Na trti poganjajo mladike, 

krhke so in občutljive. 
 

Pomladni dan mi da zanos, 

spodbudi polet besed. 

Zaprem oči, 

prepuščam se trenutku. 

Vsrkavam dovršenost dneva. 
 

Marija Bajt 

 

 Jezikovne dileme 

V jezikovnem kotičku si prizadevamo, da so naši nasveti vedno 

aktualni. In kaj je aktualno sedaj? Epidemija koronavirusa. Po 

spletu so objavljene različne novice o omenjenem virusu, o 
njem krožijo številne videosmešnice in vici, ki nam naš 

»samoizolacijski« vsakdanjik vsaj malo popestrijo in 

povzročijo, da raztegnemo ustne mišice, saj v poročilih ves čas 

poročajo o novih okužbah s koronavirusom. Zanimiva bi bila 

raziskava, kolikokrat na dan novinarji izrečejo ta izraz. 

Verjamem, da si ob branju krajevnega časopisa niste zaželeli, 

da bi brali o koronavirusu. Ne skrbite, saj ne boste, vam pa 

bomo v našem kotičku razložili ustreznost zapisa besede 

koronavirus. Koronavirus ali korona virus, morda korona-

virus? Jezikoslovci ne moremo iz svoje kože. Večina ljudi 

meni, da gre za novonastalo besedo. Pa preverimo, če drži. 
Žal se motimo. Spletna izdaja Fran  dokazuje, da je 

koronavirus kot beseda obstajala že prej, še preden je v 

Sloveniji zavladala panika pred novonastalim virusom. 

Dopolnjena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika je že 

leta 2014 vsebovala zapis koronavirus, ki je definiran kot 

»virus iz družine Coronavridae«. Beseda ni novotvorjenka, je 

pa zloženka, sestavljena iz dveh besed, korona in virus, in kot 

vse podobne zloženke pišemo skupaj, ne boste sedaj več 
dvomili o zapisu skupaj ali narazen. Koronavirus je potrebno 

zapisovati kot eno besedo.  

Dvom o zapisu ene ali dveh besed smo razjasnili. Če imate 

pomisleke o pravilnem zapisu »coronavirus ali koronavirus«, 

naj vam razložimo, da ima podomačeni zapis prednost pred 

izvornim zapisom. Vsaj enkrat je t. i. domačnost ustreznejša.  

Jezik je živa stvar in lepo je, če v naše besedišče vstopi nov 

izraz. Z novimi besedami se bomo srečevali vsak dan, upajmo 

pa, da na naša vrata ne bodo potrkale zloženke z virusom. 

Ostanite zdravi, pazite nase in na svoje bližnje, predvsem pa 

ostanite doma in preberite naš jezikovni kotiček. »Jezikajmo« v 
samoizolaciji. 
 

Spletni portal Fran. Dostopno 30. 3. 2020 na spletni strani https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-

knjiznega-jezika-2/3655744/koronavirus?View=1&Query=koronavirus 

Vesna 

 

 Spoštovani vinogradniki 
 

Čas, ki ga moramo vsi skupaj preživljati na prav poseben 

način, je ustavil tudi kar nekaj zastavljenih nalog DV Šentjanž. 

Tako rekoč smo v zadnjem hipu še uspešno izpeljali Izbor za 

županovo vino, datum izvedbe občnega zbora, katerega imamo 

vedno v mesecu marcu, pa je bil že toliko ogrožen s 

prepovedmi, da smo za skupno dobro "ostali doma". 
Zadnja seja upravnega odbora je minila v še zadnjih izvedbah 

formalnosti, preden smo želeli predati delo novemu UO in 

predsedniku DV. Kot že rečeno, pa moramo na izpeljavo 

občnega zbora počakati do konca tega ne lahkega časa. 

Marsikaj v letošnjem letu bo drugače; tako je pod vprašanjem 

dogovorjena izvedba Tedna cvička. Zagotovo je, da so 

ustavljene aktivnosti zbiranja donacij in sponzorjev za Teden 

cvička v zavedanju, da je v tem trenutku skrajno neugoden čas 

za stvari, ki niso na prvem mestu. Vodstvo sporoča, da sledi 

dogajanjem in išče primeren način izpeljave 48. tedna cvička 

oziroma ocenjevanja vin in podelitve titul, ki pripadajo temu 

dogodku. 
Vsekakor pa se bodo kmalu ponovno začela dela v vinogradih, 

kajti narava gre svojo pot. 

Želim vam prijazno pomlad, da bi tudi čas velike noči doživeli 

na prav poseben način v upanju, da bo kmalu zopet tako, kot si 

želi vsak sam. 
Renata Kuhar, predsednica DV Šentjanž 
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Gregor in Meta Repovž sta kuhala na tekmi lige NBA in na Maldivih 
 

V Clevelandu se praviloma dobro je, saj tam živijo naši rojaki. 

Često se zgodi, da Slovenci na tem koncu ZDA združijo moči 

in naredijo nekaj več. Botra takih prestižnih kulinaričnih 

dogodkov sta tamkajšnji kuhar slovenskih korenin Mike 

Husney in promotor slovenske kulinarike v ZDA Jurček 
Žmauc. Februarja sta Gregor in Meta Repovž iz Gostilne 

Repovž na njuno povabilo odpotovala v Ameriko in skuhala 

nekaj domačega za Gorana Dragića, ki je z Miamijem gostoval 

pri Clevelandu. Pripravila sta golaž, štruklje in snežne kepe, za 

goste v VIP-sekciji pa pravi slovenski esih flajš oziroma solato 

iz kuhane govedine. Pojedino so dopolnjevala  tudi dobra 

slovenska vina. 

»Veseli smo, ker nas je obiskal tudi Goran Dragić, vzel si je 

čas in nekaj pojedel,« pove Gregor. Goran verjetno ni bil 

najboljše volje, saj je moral Miami priznati poraz Clevelandu, 

ki mu sicer v tej sezoni ne gre, a je pokvaril načrte moštvu s 

Floride. 
Ker je bila tekma odločena po podaljšku, sta imela Gregor in 

Meta dovolj časa, da sta si drugi del tekme tudi ogledala.  

Naslednji dan sta pripravila še zabavo s slovensko hrano za vse 

v slovenskem narodnem domu v Pittsburghu.  

V začetku februarja je Gostilna Repovž postala del majhnega a 

prestižnega otoka na Maldivih Diamonds Athuruga Beach and 

Water Villas Gostom so pokazali del naše kulinarike. Na gala 

večerji z zvezdami so pripravili snežne kepe. 
vir:facebook.com 
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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. padajoča tekoča voda; 5. membrana; 9. težke sanje; 10. 

slovenska alpska smučarka, ki je letos končala kariero, Ana; 

11. množično obolevanje prebivalstva na primer zaradi 

koronavirusa; 13. zmikavt; 14. pridelovalec sokov; 15. 

škofovsko pokrivalo; 17. vrh strehe; 19. hudobija; 22. 

živinozdravnik; 24. acetilen; 25. splet las; 26. slovenska 

tovarna usnjenih izdelkov; 27. moški z velikimi očmi. 

 

 
NAVPIČNO 

1. kos nesnage, prah; 2. vrtna uta; 3. človek, ki se ukvarja z 

računanjem; 4. reka v severni Italiji, Po; 5. pavza; 6. priprava 
za prikazovanje slik ali dokumentov; 7. krajša oblika ženskega 

imena Jerneja.; 8. Ober; 12. spojina alkohola s kislino; 16. kraj 

pri Podčetrtku; 17. nekdanja slovenska smučarka Mateja; 18. 

dvanajst mesecev; 20. ozka deska, letev; 21. mesto in 

pristanišče v Alžiriji; 23. slovenski baletnik Otrin.    
 

Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 31. maja 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 PEKA KRUHA. 
Srečna izžrebanka je Nada Bale, Šentjanž 37. Nagrajenka prejme frizuro Frizerstva Ela, Kramžar Manuela  s.p. Ko bodo razmere 

to omogočale, nagrado prevzame v salonu v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.  
 

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: ŠALA, HOJA, AMAN, OKUS, PEKA KRUHA, ANI, ASPEN, RANTA, SLAST, COF, PUNTARICA, OKER, 

UJEC, RACA, JATA. 
 

Nagradno vprašanje 
         

PRAVILEN ODGOVOR NA OSTRO OKO IZ PREJŠNJE 

ŠTEVILKE 

Zadnjo številko Šentjanškega glasa smo okrasili z desetimi 

smrekovimi vejicami. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali 

Marico Jamnik iz Štajngroba 3. Nagrajenka prejme košarica 

izdelkov iz prepeličjih jajčk Prepeličarstva Kramžar, Šentjanž 

20. Iskreno čestitamo.  
 

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, kdaj (datum) bo po vaši oceni v 

Sloveniji konec epidemije koronavirusa COVID - 19? 
 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo 

pošljite najkasneje do 25. aprila 2020 na naslov: Uredništvo 

Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z 

vašimi podatki pošljite na  info@sentjanz.si. 

Med prispelimi odgovori bomo nagradili tistega, ki se bo 

najbolj približal pravemu datumu. 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Dan odprtih vrat društvenega 

čebelnjaka 

Petek, 24. april 2020, med 9. in 13. uro 

v učnem čebelnjaku ČD Šentjanž v 

Šentjanžu 

Čebelarsko društvo Šentjanž 

Info: Ciril Kolenc (041 342 070) 

ciril.kolenc@siol.net 

Prvomajski pohod na Kamenško 
Petek, 1. maj 2020, start ob 9. uri 

izpred Gasilskega doma v Šentjanžu 

KS Šentjanž 

Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

Florjanovo žegnanje v Budni vasi Nedelja, 3. maj 2020 Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

Otroška likovna razstava 
Ponedeljek, 4. maj 2020, DZ Slovenije, 

Ljubljana 
KUD Budna vas 

Info: magda.sigmund@gmail.com 

18. Pohod po Krekovih stezicah 
Sobota, 16. maj 2020, start ob 9. uri 

izpred Gostilne Repovž 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Vesna Perko (031 406 955) 

Pohod na Tk pav ob polni luni 
Sobota, 13. junij 2020, start ob 21. uri 

izpred informacijske table na Vidmu 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Cveta Jazbec (031 825 053) 

Spominska urica v Jatni 
Torek, 23. junij 2020, ob 10. uri pri 

spomeniku padlima kurirjema v Jatni 

Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB 

Šentjanž 

Info: Vanda Gorenjc (041 712 949) 

Pohod z lučkami in kresovanje 
Torek, 23. junij 2020, ob 20.30 odhod 

izpred šole 

DPM Šentjanž 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

Info: Jožica in Boštjan Krmelj 

Vinogradniški pohod Četrtek, 25. junij 2020 Vinogradniško društvo Šentjanž 

Tradicionalna otroška likovna 

delavnica 

Nedelja, 28. junij 2020, ob 14. uri v 

Kulturni dvorani v Šentjanžu 

KUD Budna vas 

Info: magda.sigmund@gmail.com 

10. ArtEko Šentjanž 
Torek–nedelja, 30. junij–5. julij 2020 

na Felicijanovi domačiji, Jablanica 13 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 

Štiridnevna likovna kolonija na 

prostem (plenerizm), tema 

Arhitektura 

Julij 2020 
KUD Budna vas 

Info: magda.sigmund@gmail.com 

24. gasilske igre brez meja 
Sobota, 18. julij 2020, ob 15. uri na 

Velikem Cirniku 

PGD Veliki Cirnik 

Info: Zdravko Remar (041 951 975) 

Otroški ArtEko 
Torek–petek, 4.–7. avgust 2020, na 

Felicijanovi domačiji, Jablanica 13 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 

Gasilska veselica 
Sobota, 29. avgust 2020, na parkirišču 

v Šentjanžu 

PGD Šentjanž 

Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

Sonaravno ustvarjanje mladih v 

pragozdu Tk pav 

Ponedeljek–nedelja, 21.–27. september 

2020, na Rudarski tematski poti Tk pav 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 

10. Šentjanška tržnica 
Nedelja, 27. september 2020, ob 9. uri 

na trgu v Šentjanžu 

Turistično društvo Šentjanž 

Info: Zdravko Remar (041 951 975) 

info@sentjanz.si 

Za vse dogodke velja, da bodo izvedeni, če bo trenutna situacija, povezana s pandemijo koronavirus, 

to dopuščala. 
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