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Uvodnik Šentjanški glas            XXII/50       
 

Spoštovane bralke, cenjeni bralci našega krajevnega časopisa, 
 

kljub temu da imamo občutek, da čas uro obrača počasneje, kot smo navajeni, lahko kaj hitro 

sprevidimo, da temu ni tako. Že tri mesece je od takrat, ko šol ne polni več otroški direndaj in ko 

čim več stvari skušamo postoriti od doma. Zaprli smo se za vrata svojih domov in se bili prisiljeni 

čim manj družiti. Društveno življenje je nekako zamrlo, čeprav še tli v krogu posameznih upravnih 

odborov društev, ki vsak po svoje ugibajo, kako bi bilo najbolj modro zaključiti bilanco leta 2020. 

Kot vse kaže, organizacija občnih zborov v živo v tem letu ne bo mogoča. Za nekatera društva bo 

to že drugo, na ta način, izgubljeno leto. Samo želimo si lahko, da se s prihodom pomladi zadeve 

toliko izboljšajo, da bo mogoča organizacija dogodkov pa čeprav po vsej verjetnosti v okrnjeni 

zasedbi. Kako zelo je čas zarezal v družabno življenje naše sredine, pričajo tudi prispevki, 

objavljeni v tokratni številki Šentjanškega glasa. Da se da marsikaj postoriti tudi na daljavo in s 

pomočjo spletnih orodij, pa so nam dokazali učenci naše osnovne šole, ki so s svojimi mentorji 

pripravili čudoviti spletni proslavi, prvo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaključku 

koledarskega leta, drugo pa ob slovenskem kulturnem prazniku, ki si ju vsak od nas lahko ogleda 

na spletu. 

Seveda pa vsa spletna orodja tega sveta ne morejo nadomestiti pristnega človeškega stika v živo s 

stiskom roke, morda objemom, nasmehom na obrazu in družabnim klepetom ob kozarčku in 

prigrizku v živo. To nam je bilo v tem času v dobrobit zajezitve epidemije odvzeto. Glede na to, da 

virus ne počiva in vsako napako kaznuje, nič ne kaže, da bomo kmalu lahko pozabili na nošenje 

mask in socialno distanco. Vse skupaj traja že tako dolgo in je tako močno poseglo v naše navade, 

da nekako upravičeno obstaja bojazen, da nikoli več ne bo, kot je bilo pred marcem 2020. Mladi, 

ki naj bi odraščali ob svojih vrstnikih, se družili in tako pomembno oblikovali svojo osebnost, 

bodo postali sami sebi zadostna generacija, s katero se zna bistvena lastnost človeka, ki naj bi bil 

družbeno bitje, preoblikovati v egoistično, samozadostno bitje. Smo mar priča preobrazbi kulture, 

navad, skupnosti, v kateri živimo? Do neke mere žal zagotovo … 

Glede na nastalo situacijo in pomanjkanje prispevkov smo se v uredniškem odboru odločili, da 

novoletno številko časopisa preložimo v februarski čas. Tokrat je pred vami nova številka, ki 

povzema dogodke od konca septembra 2020 pa vse do danes. Spet smo lahko ponosni na učence 

naše osnovne šole, ki dokazujejo, da v teh mesecih niso počivali. Smo v času, ko zima še nekoliko 

pometa s svojim repom, za njo tudi pomlad že kaže prve žarke, ki prinašajo upanje. Upanje na 

boljše čase. Seveda pa je, kot ponavadi, marsikaj odvisno od nas samih. Zelo pomembno je, da se 

kljub sproščanju ukrepov do nadaljnjega zavedamo, da je virus še vedno med nami in čeprav smo 

za marsikaj prikrajšani, ohranjamo socialno distanco, se ravnamo po priporočilih strokovnjakov ter 

izkoristimo priložnost, ki nam je dana, ter se v čim večji meri precepimo. Po vsej verjetnosti je to 

edina možnost izhoda iz nastale zdravstvene krize, ki že dolgo ni več samo to. No, pa je spet vse 

odvisno od nas samih. Ne pozabimo torej, da če nič ne spremenimo, težko kaj premaknemo na 

bolje. Začeti pa moramo seveda pri nas samih. Želimo prijetno branje in seveda 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 2021 - 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), 

Boštjan Repovž, Milan Sotlar 

(oblikovanje). 

Prispevki:  
zunanji sodelavci 

Slika na naslovnici: 

Robert Tisu 

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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

"Zemlja je velika učiteljica tistim, ki ji znajo prisluhniti. Življenje 

se tu ne bo končalo, ne glede na to, kaj počne človeštvo. Zemlja 

bo ostala. Le človeštvo se bo vrnilo v nič, od koder je prišlo, razen 

če ne bomo spremenili svojih navad."                          ( Louise L. Hay) 
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SPOŠTOVANE KRAJANKE, DRAGI KRAJANI! 
 

Zaključilo se je nadvse nenavadno leto, ki ga je zaznamovala 

epidemija korona virusa. Številne omejitve, ki jih je le-ta 

prinesla, so globoko in bojim se nepopravljivo zarezale v 

življenje v družbi na sploh in tudi v dogajanje v naši sredi. 

Društveno življenje je bilo tekom celega leta 2020 zelo 

okrnjeno. Marsikatero društvo sploh ni imelo možnosti izvesti 

občnega zbora. Negotova situacija je doprinesla k temu, da so 

se načrtovane aktivnosti vedno znova prelagale na čas z 

boljšimi epidemiološkimi razmerami, ki ga pa v lanskem 

koledarskem letu nismo dočakali. 

Kljub negotovim razmeram pa svet krajevne skupnosti 

Šentjanž ni počival in zadev prepustil naključju. Leto smo 

uspešno zaključili. Opravljena so bila vsa načrtovana dela, prav 

tako so bile realizirane vse vložene vloge krajanov. V letu 

2020 smo pridobili tudi študijo sanacije plazu v Kocutni in 

sanacijo plazu na Turnu (cesta Češnjice–Bržane). Sanaciji 

bosta potekali fazno. V letošnjem letu imamo v načrtu pridobiti 

soglasja lastnikov zemljišč in ponudbe izvajalcev. 

Trenutno je v teku kar nekaj projektov, ki jih financira Občina 

Sevnica. Kot ste najbrž že opazili, se je pri pokopališču v 

Šentjanžu pričelo z gradnjo nove kapelice, kar smo že dolgo 

pričakovali. Občina je odkupila zgradbo in zemljišče na 

naslovu Veliki Cirnik 2, trenutno pa poteka odkup hiše in 

zemljišča na naslovu Podboršt 1A, kjer bo sledila širitev in 

posodobitev ozkega grla cestišča. Pridobljene so tudi vse 

služnosti za prestavitev daljnovoda na Velikem Cirniku, kar je 

potrebno izvesti, preden dobimo soglasje Elektra Celje in s tem 

zadostimo vsem pogojem za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za izgradnjo mrliške vežice. Trenutno je v teku tudi izgradnja 

vodovoda do hiše Trebušakovih na naslovu Osredek 39. 

Vztrajno se zbirajo soglasja za odstop zemljišč na odseku 

lokalne ceste Kal–Svinjsko, ki je predvidena za sanacijo v 

bližnji prihodnosti. 

Kot je v navadi, se v začetku vsakega novega leta v svetu 

krajevne skupnosti pripravljamo na nove izzive. Trenutno 

zbiramo soglasja za odstop zemljišča za izgradnjo muld in 

ureditev odvodnjavanja na križišču na Tratah in odcepu proti 

Gradcu ter za rekonstrukcijo ceste in napeljavo vodovoda do 

pokopališča na Kalu. V teku so tudi priprave na rekonstrukcijo 

ceste do zaselka Zdevno. V zaključni fazi je tudi izid pesniške 

zbirke, v kateri bodo zbrane pesmi krajank in obogatene s 

slikami likovne sekcije KUD Budna vas. Knjigo bo izdalo 

Kulturno umetniško društvo Budna vas. 

Nedvomno se bo našlo še nemalo nalog, ki bodo dane v 

obravnavo svetu krajevne skupnosti v bodoče. Nekatere vloge 

so že na mizi in svet jih bo v kratkem obravnaval in preučil. 

Kot kaže, bomo delo morali prilagoditi omejitvam, ki jih 

narekuje epidemija, saj prav nič ne kaže, da bo nevarnost 

kmalu minila. Nedvomno k zajezitvi širjenja virusa lahko 

največ naredi vsak sam z doslednim upoštevanjem ukrepov 

(skrb za higieno rok in socialno distanco). Eno od upanj pa 

prinaša tudi cepljenje. Verjamem, da boste v čim večji meri 

prevzeli breme kolektivne odgovornosti in se odločili za ta 

korak ter tako pripomogli k zajezitvi širitve korona virusa.  

Želim, da se pomlad prične čim lepše in čim bolj uspešno za 

vse ter da ostanete zdravi. 
 

Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž 

 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ! 
 

V zadnjem letu smo, ob varovanju zdravja kot največjega 

bogastva, druženja in srečevanja zamenjali za drugačne načine 

komunikacije. Prilagoditev tako poslovne kot osebne plati 

družbenega povezovanja pa je zagotovo velik izziv, saj smo 

ljudje v prvi vrsti družabna bitja. 

Moč medijev je v tem obdobju prišla še do bistveno večjega 

izraza. In če je na eni strani glavna prednost digitalnih medijev 

hitrost potovanja informacije, je vrednost klasičnih, predvsem 

tiskanih medijev, iskati drugje. Zelo vesel sem vsakokratnega 

povabila uredništva Šentjanškega glasa, da vam v tem vašem 

prijaznem, optimističnem in izjemno povezovalnem mediju 

lahko namenim nekaj misli.  

Kljub zahtevnosti in drugačnosti časa v enaki meri, ob dobrem 

sodelovanju s Krajevno skupnostjo, načrtujemo in udejanjamo 

cilje.  

Po večletnih usklajevanjih za realizacijo rekonstrukcije ceste 

Šentjanž–Glino, ki je državni projekt, se v teh mesecih izvaja 

prestavitev kapele, kar je pogoj za bodočo preureditev križišča 

pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. Projektna 

dokumentacija za izvedbo prenove ceste je usklajena z 

načrtovano ureditvijo okolice šole. Prestavitev kapele bo 

omogočila, da se z vso skrbnostjo ohrani zgodovinsko 

dediščino za prihodnje rodove, hkrati pa se s posodobljeno 

povezavo zagotovi razvojni napredek, tudi za potrebe šolskih 

zunanjih športnih površin. Za pozitiven pristop in podporo pri 

izvajanju projekta se zahvaljujem domači župniji in gospodu 

župniku, prav tako tudi krajevni skupnosti s predsednikom. 

Razvoj vodooskrbe poteka preko Javnega podjetja Komunala 

d.o.o. Sevnica, ki ima za to potrebno strokovno znanje in vire. 

Vodovodno omrežje napreduje tudi na investicijskem 



 

5 

Intervju Šentjanški glas            XXII/50       
 

področju. Lani je bil urejen vodovod v zaselku Rovine v Šentjanžu 

v dolžini 800 metrov. Pod okriljem velikega projekta hidravličnih 

izboljšav vodovodnih sistemov, v sklopu katerega bo zgrajena 

povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v en 

vodovodni sistem na obeh bregovih reke Save v dolžini 21 

kilometrov, pa je načrtovana ureditev vodovoda Šentjanž s 

povezavo na vodovod Krmelj in izvedba vodohrana Šentjanž. 

Projekt je za realizacijo načrtovan v letih 2021–2022 iz naslova 

kohezijskih sredstev. 

Za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 

krajevne skupnosti Šentjanž je oblikovana delovna skupina za 

določitev najustreznejših rešitev oziroma lokacij bodočih čistilnih 

naprav. 

Trajno skrb Občina Sevnica namenja tudi javnim objektom. Na 

tem področju je v krajevni skupnosti Šentjanž načrtovana 

izgradnja nove poslovilne vežice na Velikem Cirniku. Občina je 

pridobila projektno dokumentacijo za prestavitev trafo-postaje, kar 

je pogoj za gradnjo. V letošnjem letu je predvidena izvedba 

javnega naročila za izgradnjo objekta in nato pričetek realizacije; 

sredstva za to so zagotovljena v občinskem proračunu. 

Z delavnostjo, v dobrem sodelovanju in stalni povezanosti med 

krajani, krajevno skupnostjo in občino, bomo skupaj še naprej 

izboljševali bivanjski standard.  

Vaša krajevna skupnost je poznana po izjemno pestrem 

društvenem povezovanju. Ob oživitvi družbenega življenja bo to 

imelo izjemno močno vlogo. Veselim se vnovičnih srečanj na 

raznih dogodkih v vaših krajih, ko bo to zopet možno.  

Kot doslej ohranjamo odgovorno skrb za skupno zdravje. Upam, 

da čas omejitev čim prej mine in nam omogoči, da sproščeno in 

optimistično zakorakamo v prihodnost. Vse dobro. 
 

S spoštovanjem, župan Srečko Ocvirk 

 

Alojz Zidar 
 

 
 

Miren, marljiv, priden, vesten in ustrežljiv. Najverjetneje je še 

veliko dobrih lastnosti našega intervjuvanca Alojza Zidarja. To je 

gospod, ki mu je mar za sočloveka in kulturno dediščino, 

predvsem pa je oseba, ki samega sebe težko pohvali, zato ga bomo 

v tokratnem  intervjuju pohvalili mi, saj je zaradi svoje nesebične 

pomoči in številnih ur prostovoljnega dela v lanskem letu prejel 

priznanje ob prazniku KS Šentjanž. 

Gospod Alojz, rodili ste se v družini z več otroki. Kako ste 

preživljali svoje otroštvo in kaj vam je najbolj ostalo v 

spominu iz otroških let? 

Rodil sem se ob koncu 2. svetovne vojne, leta 1945. Drži, naša 

družina je štela osem otrok, 3 sestre in 5 bratov. Danes smo le še 

štirje. Ker je starejši brat odšel v Ljubljano, sem doma ostal le še 

jaz, zato je nekdo moral poskrbeti za kmetijo. V otroških letih sem 

moral delati, otroci so pri vseh delih pomagali svojim staršem. 

Čeprav je v bližini potekala meja z okupatorjem, naša družina ni 

bila izseljena, so pa na tem območju v preteklosti našli mine. Bilo 

je nevarno, še posebej, ko smo kosili za živino. 

Ljubezen do domačega kraja in njene okolice vas je zadržala  

na Kalu. Vas tuji kraji niso nikoli mikali ali pa je še kakšen 

drug razlog, da ste ostali na kmetiji? 

Uuuuuu, so, so. Pa sta življenje in usoda premešali karti. Veste, 

leta 1964 sem prejel poziv za vojsko. S prijateljem sva se želela 

izogniti služenju vojski in oditi v Avstrijo. Z vlakom sva se 

odpeljala na Jesenice, nato sva se peš odpravila v Avstrijo. Že na 

železniški postaji sta naju ogledovala policista. Kako ne, če sva pa 

bila mlada fanta, s seboj sva imela še potovalki. Izgledala sva 

sumljiva. Hodila sva po gozdu, na poti sva zagledala policista, a 

naju onadva nista opazila. Takoj sva ugotovila, da najin načrt ne 

bo izpeljan. Kar sama sva se odločila, da se vrneva domov, v 

daljavi sva opazila še dva policijska avtomobila. Najverjetneje bi 

naju zaustavili. Tako se pa ni nič pripetilo. No, v vojsko je bilo pa 

treba še vseeno oditi. 

Kako je bilo zapustiti dom in oditi služit vojsko?  

Ko sem se s kratkega "popotovanja" vrnil domov, sem odšel v 

Titograd služit vojsko. Zapustiti dom? Ni bilo možnosti odločitve. 

Mladi fantje smo morali opraviti služenje vojski, saj je bilo 

obvezno. Priznam, v vojski nisem trpel, saj sem delal kot bolničar. 

Najprej sem se v Splitu tri mesece učil in se pripravljal na izpit, 

preostali čas pa sem preživel v Titogradu. Ker med služenjem 

nisem odšel na dopust, sem se lahko po petnajstih mesecih vrnil 

domov. 

Najtežje mi je bilo dati ranjenim vojakom injekcijo. Ko opazuješ, 

sam meniš, da ni težko. Namesto, da bi počasi "zašpiknil" iglo v 

kožo, sem jo pa kar na hitro zabodel. No, od takrat dalje to ni bila 

več moja naloga.  

Fantje smo bili navihani. V parku se je vsak dan pasel osel, ki smo 

ga peljali v zobno ambulanto in na njem preizkušali usvojeno 

znanje: vrtali zobe in plombirali. Osel se je med tem podelal. Za 

njim smo pospravili, a zjutraj, ko so prišli oficirji, je še vedno 

smrdelo. Resnico smo priredili, da nam je osel ušel v ambulanto.  

Marsikdo izmed nas si ne predstavlja, da bi se iz naših hribov 

vsakodnevno z motorjem vozil v službo. Vam pa je bila to 

vsakodnevna rutina. Dež, mraz in sneg ter hladen vetrič. Zime 

so bile nekoč hude. Kako ste premagovali razmere? 

Kar 18 let sem se vozil v službo z motorjem v Mokronog, Trebnje, 

Krško … Sprva je bilo treba zapreči konje, da sem z desko naredil 

gaz do Svinjskega. Nato sem se vrnil domov, vžgal motor in se 

odpeljal v službo. Zime so bile nekoč res mrzle, rokavic ni bilo, le 

kakšne volnene rokavice sem imel in deko, da sem si pokril noge. 

Včasih sem se ustavil in si roke pogrel kar ob »auspuh«. Kasneje 

so bile že usnjene obleke in je bilo malo bolje. S seboj sem vedno 

imel orodje, še posebno flike. Cesta je bila makadamska in 

ničkolikokrat je počila guma. Kadar je bilo ledeno, sem na 

motorno kolo navil "špago" ali pa kakšno tanko verigo na   
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»feltno«, da sem se lahko lepo peljal.  

Bralci in bralke Šentjanškega glasa se radi seznanimo s 

kakšno prigodo intervjuvanca. V številnih vožnjah z motorjem 

so se najbrž dogodili marsikateri primeri, ki jih enostavno ne 

morete pozabiti in jih nosite v srcu. Kaj bi nam povedali? 

Ja, številne prigode, a človek se privadi na vse. Takšno je 

življenje. Neko zimo sem delal v Sevnici, bilo je mrzlo in led na 

cesti. V Gabrjah sem s takratnim motorjem puhom 175 priletel na 

led in sem po riti letel približno 50 metrov. Še dobro, da sem imel 

že usnjene hlače. Pobral sem se in se odpeljal naprej.  

Če ste se z motorjem vozili v službo, ste jih imeli kar nekaj, 

kajne? 

Če se ne motim, so bili štirje: dvobrzinec, trobrzinec, petbrzinec in 

puh 175. Proti koncu leta 1985 sem kupil fičota, a nisem imel 

vozniškega izpita. Vseeno sem se vozil z njim v službo. Enkrat sta 

me ustavila policista. Najprej sem bil flegma, a ko sem se po 

kontroli odpeljal, sem se začel tresti, saj sem jima pokazal izpit za 

motor, a tega nista ugotovila. Med vožnjo sem si mislim, da sta res 

"tapravadva". Kmalu sem se odločil, da opravim izpit za avto. 

Čeprav sem bil v malo starejših letih, sem vse opravil v prvo – 

brez greha. 

Poleg dela na kmetiji ste službovali v vodnem gospodarstvu v 

oddaljenem Novem mestu. Katere so bile zadolžitve in kaj je 

obsegalo vaše delo? 

Saj je kar šlo. Miselnost je bila takšna, da se vse zmore. Danes pa 

ni nič drugače. Vstajal sem že ob treh zjutraj, da sem do petih 

pokosil in opravil vse v hlevu ter odšel v službo, kjer sem 

opravljal fizična dela. Moje orodje so bili kramp, lopata, macola in 

motorka. Vesel sem, da nikoli ni bilo kakšne hujše nesreče. Na 

roke sem razbijal kamne in jih polagal. Ko sem delal na Bistrici, je 

bila reka Mirna tako zaledenela, da smo lahko s »šajtrgo« vozili 

kamenje po ledu, a se ni udrlo. Po službi so bila na vrsti zopet 

razna kmečka opravila, pri katerih so mi pomagali otroci in žena. 

Včasih mi je kdo od znancev dejal, da bi se raje zaposlil v takratni 

Metalni, saj bi bilo bližje in ne bi bil toliko na mrazu, a se nikoli 

nisem odločil, da bi zamenjal službo.  

Obveznosti na kmetiji zahtevajo celega človeka. Ob vsem tem 

pa ste dolgo let v oporo tudi svoji bolni ženi. Od kod ves ta 

pozitivni duh in optimizem, saj bi marsikdo drug v vaši koži že 

zdavnaj omagal. 

Od majhnega sem takšen in sem se prilagodil razmeram. Veliko se 

gibam, zjutraj grem v hlev, postorim kaj okoli hiše. Človek vedno 

najde delo, če ga le vidi. Ko sem gradil hišo, sem moral ves pesek 

na roke naložiti na traktorsko prikolico in po kolovozni poti 

odpeljal domov. Rad sem se pošalil, da je bila lopata velika, a še 

premajhna. Tudi kvadre za hišo sem vse speljal na roke. Takrat ni 

bilo še strojev.  

Na Kalu ste nepogrešljiva oseba, saj že 35 let kot ključar 

skrbite za podružnično cerkev na Kalu. V vaših letih 

delovanja se je zgradila tudi mrliška vežica, s sovaščani ste 

sodelovali pri izdelavi fasade na cerkvi in skrbeli, da so bila 

opravljena vsa dela. Svoj čas pa namenjate tudi oskrbi šole na 

Kalu in cesti, ki je vse prevečkrat zaradi deževnih ujm v 

katastrofalnem stanju. Ni vam težko samoiniciativno poprijeti 

za lopato in se ob krpanju lukenj tudi umazati za dobrobit 

kraja. Ob vsem tem vloženem trudu s ponosom razkažete 

cerkev in šolo, kajne? 

Ni mi vseeno za sočloveka in kulturno dediščino, ki so jo ustvarili 

naši predniki. Dogovarjal sem se z izvajalci del, bdel sem, da je 

vse potekalo, kot smo se dogovorili, prav tako sem pomagal tudi z 

udarniškimi deli, a brez pomoči vaščanov in ostalih ljudi ne bi 

zmogli vseh teh obnov. Vsak malo naredi in je vse lažje. Najtežje 

je bilo prositi za prostovoljne prispevke, kot bi prosil zase, ne pa 

za dobrobit vseh. 

Leta 1992 se je prvič barval zvonik na Kalski cerkvi, dve leti 

kasneje se je obnovila streha z bobrovcem, takrat se je zamenjalo 

tudi nekaj lesa. Za obnovo smo prispevali krajani Kala, Gradca in 

Kladja, ogromno je pomagal pokojni Lado Zupan, s prostovoljnim 

delom pa tudi mi krajani. Med leti 2007 in 2010 se je uredila 

fasada na cerkvi. Sami smo odstranil stari omet s fasade, 

šentjanški gasilci so nam pripeljali vodo, da smo fasado še oprali, 

nato pa je bilo potrebno narediti vse na novo.  

Streho na šoli smo prekrili leta 1998, za material je prispevala 

Občina Sevnica, ostalo pa smo opravili solidarno. Na žalost ob 

hudi nevihti zmeče strešnike, zato je treba nekatere dele na novo 

pokriti in popraviti, da ni vse mokro in se stavba ne uničuje.  

Pri izgradnji mrliške vežice sem bil eden izmed pobudnikov za 

izgradnjo, a velikokrat je ideja padla na "gluha ušesa". Nazadnje 

smo krajani svojo željo le uresničili. 
 

 
 

Vaščani vas poznajo kot marljivega, dobrosrčnega in vedno 

pripravljenega pomagati pa naj bo to za kakršno koli delo. Ob 

prejemu priznanja Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2020 

je bilo navedeno, da ste človek z velikim srcem. Kako pa bi se 

označili sami? 

Težko se je opisati. Lahko bi rekel, da sem samouk in zaradi 

znanja za različna opravila vsestransko izobražen, a Zidar sem že 

75 let. 

Kaj vam pomeni priznanje KS, ki ste ga prejeli lansko leto od 

KS Šentjanž? 

Vesel in počaščen sem, da sem prejel takšno priznanje, istočasno 

pa sem se bal, da ne bi bilo "fovšarije". Marsikdo je še pomagal, 

pa bi si morda tudi zaslužil priznanje. 

Nekoč so otroci obiskovali šolo na Kalu in tudi vaško življenje 

je bilo drugačno. Organizirani so bili razni pušelšenki in 

žegnanja, pri katerih ste vedno sodelovali. Kako se razlikuje 

življenje na vasi nekoč in danes? 

Na Kalu se je včasih veliko dogajalo in je bilo več družabnega 

življenja. Kina in televizije ni bilo, zato smo se vaščani znašli 

drugače. V šoli smo prirejali razne igre, ki so jih igrali vaščani, 

pušelšenke, za katere so bili pobudniki starejši ljudje, vsako leto je 

bilo tudi žegnanje. Ob tem pa tudi srečelov in vaška veselica, na 

kateri so igrali tudi ansambli. Spomnim se, da je nekoč igral Franc 

Ocvirk. Pri organiziranju veselice in srečelova nas je bilo več, 

hodili smo od hiše do hiše in skušali priskrbeti čim več izdelkov 

za srečke.  

Kaj bi sporočili krajanom KS Šentjanža?  

Mislim, da danes med nami vsemi ni več veliko solidarnosti. 

Vesel bi bil, da bi vsi stopili skupaj in se organizirali za posel, da 

se kaj naredi. Kot pravijo: "V slogi je moč." Tega manjka. Danes 

vsak dela zase in je egoističen.  

Z Alojzom Zidarjem se je pogovarjala Vesna Perko. 
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Turistično društvo Šentjanž 
 

DELO TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ V LETU 2020 
 

 
 

Kljub temu da je bilo delovanje društev v letu 2020 zelo 

okrnjeno, smo člani Turističnega društva Šentjanž s svojim 

delom v tem kaotičnem, a za društvo jubilejnem letu, 

zadovoljni. Izvedli smo večino ključnih nalog, ki smo si jih 

zadali na začetku leta in jih potrdili na rednem občnem zboru, 

ki smo ga ravno še uspeli izvesti pred pričetkom epidemije.  

Z delom smo pričeli že januarja, ko smo v sodelovanju s 

Centrom za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Sevnica 

izvedli delavnico uporabe avtomatskega defibrilatorja. Po 

občnem zboru na prvi dan marca, smo z izdatno pomočjo OŠ 

Milana Majcna Šentjanž, ki je učence pozvala k čiščenju svoje 

okolice v sklopu športnega dne, sodelovali pri čistilni akciji. 

Junija smo izvedli pohod ob polni luni na Tk pav. Od 30. junija 

do 5. julija smo v sodelovanju z Zavodom MUK Qra iz 

Sevnice v Peklu zelo uspešno izvedli 10. ArtEko Šentjanž 

2020. Zadnja nedelja v septembru je bila že deseto leto zapored 

tradicionalno namenjena Šentjanški tržnici. Izpeljali smo jo v 

luči ukrepov za zajezitev epidemije korona virusa, a to nas ni 

ustavilo, da ne bi na isti dan gostili tudi razstavo del ArtEko  

Šentjanž 2020 na Repovževi štali. V sklopu dogodka je bil v 

Kulturni dvorani Šentjanž premierno predstavljen tudi film 

Tomaža Pavkoviča o ArtEku. Teden pred Šentjanško tržnico 

smo v sodelovanju z OŠ Milana Majcna Šentjanž izvedli teden 

sonaravnega ustvarjanja in izobraževanja v pragozdu Tk pav. 

Zadovoljstvo je bilo obojestransko in verjamemo, da bomo v 

letošnjem letu, če bodo le razmere to dopuščale, sodelovanje s 

šolo še okrepili. Epidemija nam je preprečila izvedbo Pohoda 

po Krekovih stezicah in Pohoda po poteh Milana Majcna ter 

izvedbo izleta ob dvajsetletnici društva.  
 

 
 

Nadvse si želimo, da bi bilo letošnje leto prizanesljivo in bi 

lahko izvedli čim več zadanih nalog. Bojimo se pa, da preveč 

optimistični ne smemo biti, ker nam začetek leta ne napoveduje 

nič spodbudnega. Vsekakor verjamemo, da se bodo razmere do 

konca leta vsaj toliko ustalile, da bomo lahko organizirali izlet 

članov društva, ki si ga dolgujemo ob dvajsetletnici, ki smo jo 

praznovali lani. 
Petra Majcen 

 

PGD Šentjanž 
 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO V LETU 2020 
 

 
 

V letu 2020 so naše delovanje močno ovirali različni ukrepi in 

omejitve zaradi širjenja korona virusa. V spomladanskem času 

smo verjeli v najboljše in se začeli pripravljati za državno 

tekmovanje gasilske mladine, saj se je ekipa pionirjev z 

odličnim znanjem in različnimi spretnostmi prislužila 

udeležbo. Datum izvedbe se je približeval, zato smo pohiteli in 

povabili ekipo pionirjev v gasilski dom na merjenje za gasilske 

delovne obleke, ki so obvezne za udeležence državnega 

tekmovanja. V urnik vaj smo že zabeležili vse potrebne datume 

in aktivnosti, a na žalost je prispela že prva prestavitev 

tekmovanja iz aprila na junij. Na žalost je to tekmovanje bilo 

kasneje prestavljeno na neznani datum. 

Vseh že utečenih prireditev, ki smo jih planirali za letu 2020, 

žal nismo uspeli realizirati zaradi že znanih razlogov. 

V času sprostitev ukrepov smo se izobraževali v 

izobraževalnem centru na Igu in v Sežani. Jože Lazar in Aleš 

Podlogar sta uspešno opravila tečaj za usposabljanje gasilcev 

za gašenje notranjih požarov – modul A. Gašper Podlesnik in 

Nives Jontez Bogataj pa sta uspešno zaključila tečaj za 

tehničnega reševalca. 

Operativna enota je posredovala na številnih intervencijah. 

Prva intervencija se je zgodila v januarju v Birni vasi, kjer je 

zagorelo gospodarsko poslopje, nato smo v aprilu intervenirali 

in uspešno zajezili ter pogasili obsežen požar v naravi v 

Štajngrobu. V maju smo nudili pomoč sosednjemu gasilskemu 

društvu na požaru stanovanjske hiše v Tržišču, v julija pa na 

požaru stanovanjske hiše v Krmelju.  
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30. avgusta smo bili priča hudemu neurju s točo. Potrebo po 

pomoči so prizadeti javili na operativni center Brežice (številka 

112) kar iz 48 naslovov. Ker je bil zalogaj za naše operativne 

člane prevelik, smo na pomoč poklicali vsa društva III. sektorja 

GZ Sevnica, to so gasilci iz Velikega Cirnika, Krmelja, Tržišča 

in Telč. V nedeljo, 30. avgusta, takoj po katastrofalni toči, smo 

vsi skupaj zaščitili 19 objektov, ostala pa smo reševali vsak 

dan vse do 4. septembra. V večini primerov je bilo potrebno 

položiti zaščitno folijo, ki nam jo je zagotovil Štab civilne 

zaščite Občine Sevnica, v nekaterih primerih pa smo samo 

zamenjali razbito strešno kritino.  

Zadnja intervencija v letu 2020, ki je bila uspešno opravljena 

27. decembra, je bila pomoč pri prenosu obolele osebe v 

Murncah.  

V decembru smo izdali 6-listni koledar. Razdeljevanje 

koledarjev je potekalo prilagojeno razmeram in omejitvam. 

Velikost koledarja smo prilagodili velikosti velike kuverte, v 

katero smo ga vstavili skupaj s položnico za prostovoljne 

prispevke in spremnim dopisom ter vložili v nabiralnike 

gospodinjstev. Akcija je bila zelo pozitivno sprejeta s strani 

krajanov, saj smo ravnali odgovorno in v skladu z veljavnimi 

priporočili NIJZ. Veseli smo, da je akcija uspela kljub oviram. 

Prostovoljni prispevki nam omogočajo delo in uspehe na vseh 

področjih delovanja društva, zato se ob tej priložnosti najlepše 

zahvaljujem vsem za izkazano dobrosrčnost. Svoje poslanstvo 

želimo opravljati kvalitetno in strokovno, zato si želimo še 

naprej izobraževati in posodabljati opremo.   

Ob tej priložnosti naj se še enkrat zahvalim gasilcem, 

gasilkam, krajankam, krajanom, torej 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. Najlepše se zahvaljujem tudi vsem 

gasilcem in gasilkam sosednjih društev za uspešno 

sodelovanje, kajti v slogi je moč in le z uspešnim medsebojnim 

sodelovanjem smo lahko kos še tako zahtevni intervenciji.  
 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž 

 

V slovo Vinku 
 

Pride čas, ko se moramo za vedno posloviti od nekoga, ki smo 

ga poznali, se z njim družili, delali in prijateljevali, nekoga, ki 

smo ga imeli radi … Tokrat se poslavljamo od nam dragega 

Vinka. Težko je opisati bolečino, ki jo čutimo v sebi ob 

zavedanju, da se ne bomo več srečali na gasilskih vajah in 

sestankih, skupaj delali in se poveselili. 
 

   
 

V krogu družine jim nikoli ni bilo dolgčas, kot najstarejšemu 

bratu je bila skrb do sester Ksenije in Damjane ter brata 

Pavleta velika, še močnejša in trdnejša vez med otroki in 

mamo Anico pa je bila stkana po tragični smrti očeta. Mnogo, 

mnogo prezgodaj se je poslovil. Po zaključeni osnovni šoli se 

je Vinki zaposlil v Metalni v Krmelju in kasneje v Inkosu. 

Delo ga je neizmerno veselilo, saj je postal eden najboljših 

varilcev, ki je reklamacije odpravljal kjer koli, pa čeprav je bilo 

za to potrebno oditi sam tudi na drugi konec sveta, v Indijo ali 

Avstralijo. Presenetljivo, na zunaj je deloval dokaj plah in 

neodločen. 

Pogum in želja pomagati drugim sta vrednoti, ki sta Vinka 

odlikovala kot gasilca in človeka, saj je nesebično priskočil na 

pomoč tako pri požarih kot pri drugih delovnih akcijah. 

V februarju leta 1995 je prevzel vodenje mladine v 

Prostovoljnem gasilskem društvu Šentjanž in postavil čvrste 

temelje, na katerih še danes uspešno gradimo delo z mladimi 

gasilci. Z njegovo zagnanostjo je bila leta 1999 ustanovljena 

mladinska komisija in v letu 2007 so s ponosom razprli prvi 

mladinski prapor. Ni mu bilo žal ne časa ne prevoženih 

kilometrov za dosego ciljev, ki so si jih postavili skupaj z 

mladimi, za vedno pa bodo ostali v prijetnem spominu vikend 

pustolovščine z gasilskim kombijem po Sloveniji. 

Zavedal se je, da se je za dobro opravljeno delo v gasilstvu 

potrebno usposobiti, zato se je udeležil in uspešno opravil 

številne tečaje, v letu 1999 tečaj za gasilca, že naslednje leto za 

mentorja mladine, nekoliko kasneje za vodjo enote in strojnika 

ter v letu 2004 tečaj za gasilskega častnika. Njegovo aktivno 

delo je bilo prepoznano, za kar smo ti neizmerno hvaležni, in 

nagrajeno s številnimi priznanji in napredovanji tako društva 

kot tudi Gasilske zveze Sevnica. Prejel je priznanje GZ 

Sevnica III., II. in I. stopnje, priznanje za 20 let aktivnega dela 

v gasilskem društvu in za 10 let aktivnega dela v operativi ter v 

letu 2018 čin gasilskega častnika II. stopnje. Svoje znanje je 

pokazal tudi na gasilskih tekmovanjih, kjer je v desetini 

opravljal funkcijo cevarja. Poleg operativne funkcije pa je 

sodeloval tudi pri organizaciji društva kot član upravnega 

odbora in namestnik poveljnika od 2003 do leta 2013.  

Trpljenje, kot je bilo trpljenje njegova bolezen, ki jo je sprejel, 

pa vendar dostojanstveno živel svoj ritem življenja naprej, je k 

Vinku prišla in nam prihaja vedno znova nasproti. Razbija nam 

iluzije, ki jih imamo o življenju in o nas samih. V bolezni ni 

jedikoval, ni bilo vprašanj, čemu sem si to zaslužil, ni bilo 

tožbe grenkobe, obupa in razočaranja. Pa vendarle je bila 

močnejša. 

Vinki, še poslednji gasilski pozdrav »Na pomoč!« 
 

Članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž 

 

 
 

 

Obstajata samo dva načina kako živeti svoje življenje: prvi pravi, da 

nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.                              (Albert Einstein) 
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PGD Veliki Cirnik 
 

SEDEMDESET LET CIRNIŠKIH GASILCEV 1951-2021 
 

 
 

Pred sedemdesetim leti so nekateri gospodarji z Velikega 

Cirnika in okolice začutili potrebo po protipožarni obrambi in ta 

ideja je kar nekaj časa tlela. V eni od nedelj jeseni leta 1951 so 

se zbrali najodločnejši v takratni vaški gostilni Janeza 

Lamovška z jasnim namenom. Ustanovili so Prostovoljno 

gasilsko društvo (PGD) Veliki Cirnik pod okriljem takratne 

Gasilske zveze (GZ) Novo mesto, od leta 1956 naprej pa pod 

okriljem GZ Sevnica. Prvi namen ustanovitve je bila boljša 

pripravljenost v primeru požara in ostalih morebitnih nesreč, 

drugi pa skrbeti za družabno življenje in pomoč pri organizaciji 

cirniškega živinskega sejma. V letu 1953 je društvo imelo že 51 

članov, in sicer 16 kmetov, 2 obrtnika, 21 delavcev, 2 

upokojenca in 9 mladincev, kasneje se je ta številka 

spreminjala, danes nas je skupaj 95 članov. 

Ob obeležitvii bomo razvili nov prapor, na katerem bo izvezena 

stara ročna brizgalna še iz 19. stoletja, a tako dobro vzdrževana, 

da se uporablja že četrt stoletja ob Gasilskih igrah brez meja. Še 

v teh zimskih mesecih bomo povabili simpatizerje, podpornike 

in člane k  nakupu žebljička z njihovim imenom, ki bo krasil 

drog prapora, da  na tak način podprejo gasilce. Iščemo tudi 

botra ali botro in nudimo možnost nakupa vezenega traku z 

imenom podjetja ali inštitucije. 

Z namenom osvetlitve zgodovine želimo s kronološkim opisom 

dogodkov in aktivnosti članov ter funkcionarjev izdati zbornik, 

ki bo zajemal vseh sedem desetletij. Ob tem bomo osvetlili 

pomen vode za življenje in gasilstvo na tak način, da bomo 

opisali koriščenja in prilagajanje vodnih sistemov za lažje in 

učinkovitejše koriščenje nekoč in danes. V zborniku bo tudi 

prostor za logotipe in pomembna poslovna sporočila, s katerimi 

bomo poskušali pridobiti nekaj sredstev, da bo društvo lažje 

izpeljalo tudi slovesnost ob 70-letnici, ki jo planiramo za tretjo 

soboto v juliju. 
 

Vabljeni z gasilskim pozdravom NA POMOČ!  

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

Društvo upokojencev Šentjanž je društvo z dolgim stažem, saj 

je leta 2017 praznovalo  70-letnico delovanja. Društvo ima 229 

članov, od tega 92 moških in 137 žensk, ki so stari nad 60 let. 

Imamo 73 članov, ki so stari nad 80 let. Smo društvo, ki ima 

populacijo starejših ljudi. 

Potrebe starejših so različne, odvisne so predvsem od tega, kako 

se staramo. Nekateri starostniki so še dolgo telesno in duševno 

čili, ukvarjajo se s športom, hodijo na izlete, vozijo avto, delajo 

na vrtu, se ukvarjajo s svojim hobijem, berejo… Nekaterim 

zdravje peša in potrebujejo vedno več  pomoči pri osnovnih 

dejavnostih. 

Starejšim veliko pomeni varno okolje in zatočišče, ki jim daje 

občutek pripadnosti, zasebnosti in samostojnosti. Starejši 

potrebujejo čim več socialnih stikov tudi zunaj družin, 

potrebujejo druženja, srečanja in pogovore s prijatelji, znanci. 

Naši člani se vsako leto veselijo občnega zbora, popoldanskih 

srečanj, izletov, martinovanja, novoletnega srečanja, pohodov, 

telovadbe … Vse to imamo v našem programu dela in to v 

normalnih letih tudi organiziramo in izvedemo. 

Marca lani je bila razglašena epidemija, z njo strah, neznana 

bolezen, spremenjene razmere. Prekinila so se vsa druženja, 

družabna srečanja, izleti, prireditve, telovadba … 

V društvu imamo 12 prostovoljcev, ki delujejo v programu 

Starejši za starejše. V program je vključenih 168 uporabnikov. 

To so člani društva in krajani, ki so stari nad 69 let in so 

vključeni v program. 

V izrednih razmerah, konec marca, so prostovoljke in druge 

članice in člani društva šivali maske. Maske smo razdelili našim 

članom, ki so izkazali željo po maskah. 

Starejši, ki živijo oddaljeni od urbanih središč in tisti, ki nimajo 

v bližini  svojcev, so bili zaskrbljeni, pesimistični. Prostovoljci 

so bili preko telefona povezani s člani-obiskovanci in so jim 

nudili vsestransko pomoč. Stike so vzdrževali na daljavo, pred 

hišami, s kratkimi pogovori na prostem. Osamljenost starejših je 

velika, vsi si želijo pogovora, da imajo občutek, da nekdo misli 

na njih. 

Ob koncu leta smo izdelali novoletne voščilnice, ki smo jih 

razposlali našim članom domov, drugim društvom in 

organizacijam. 

Pripravili smo 81 darilnih paketov za člane društva stare nad 80 

let in člane programa Starejši za starejše, ki so jih raznesli 

prostovoljci. 

Program dela za letošnje leto je enak lanskemu. Ko se bo 

situacija z epidemijo umirila, bomo spet zaživeli, organizirali 

bomo srečanja in izlete. Sedaj pa bomo upoštevali razmere in 

pogoje dela. 

Vsem članom DU Šentjanž in vsem krajanom KS Šentjanž  

želimo veliko zadovoljstva na vseh poteh življenja in veliko 

zdravja. 
Nada Vodišek, DU Šentjanž 

 

… in še 
 

Leto 2020 je bilo za naše društvo zelo zahtevno, saj je epidemija 

zaradi covida-19 omejila naše delovanje. Moramo pa izpostaviti 

in pohvaliti delo naše predsednice Nade. Kljub težavnemu 

obdobju je poskrbela, da smo pripravili 84 daril in za novoletne 

praznike obdarili naše najstarejše člane.  

Njena umetniška žilica se je izrazila pri izdelavi vizitk – 200 

komadov. Le-te je sama izdelala, poslikala, vsako posebej, 

vsaka je posebna, unikatna, edinstvena. Tudi darilne vrečke so 

pod njeno roko dobile praznično podobo. 

Delo predsednice je prostovoljno, nalogo opravlja več kot 

dobro. Težko najdemo besede, s katerimi bi se ji dovolj 

zahvalili za njeno delo. HVALA!   
Za UO DU zapisala  Slavica. 
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KO za vrednote NOB Šentjanž 
 

DELO ZB ZA NOB ŠENTJANŽ 
 

Res je, doživljamo posebno obdobje. Ta čas nas je malo ustavil 

pri izvajanju nalog našega programa, popolnoma pa ne. Mesec 

oktober je za člane ZBKO Šentjanž zelo deloven mesec. Takrat 

priredimo spominsko proslavo v Murncah, uredimo vsa 

spominska obeležja in organiziramo komemoracije. 

Lani zaradi razmer nismo izvedli spominske slovesnosti ob 

krajevnem prazniku, smo se pa dvema junakoma, ki sta umrla 

v Murncah, dostojanstveno poklonili. Organizirali smo 

komemoracijo. Prisotnih je bilo šest ljudi, ki so spontano 

recitirali pesmi, ki so jih sami izbrali. Bilo je prečudovito 

doživetje. Komemoracije smo izvedli še v Šentjanžu pred 

ploščo na stavbi krajevne skupnosti, v Jatni ter na Cirniku na 

pokopališču. Učenci se nam iz znanih razlogov niso pridružili, 

kljub temu pa sta našo komemoracijo popestrila mlada 

recitatorja. Mogoče je bila na ta način še bolj izražena zahvala 

njim, ki so nam priborili svobodo.  

V mesecu novembru smo izpeljali še eno našo nalogo. Po 

posvetovanjih s predstavniki Zavoda za gozdove smo pri 

spomeniku v Jatni očistili okolico in odstranili poškodovana 

drevesa ter jih nadomestili z avtohtonimi. Upamo, da bodo 

drevesa rastla in nam polepšala spominski prostor. 

Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri uresničitvi naših 

nalog. 
Vanda Gorenjc 

 

 

JATNA, 13. FEBRUAR 2021 
 

 

V mrzlem, a čudovitem dopoldnevu 13. februarja je nekaj 

članov KO Šentjanž ZZB  odšlo na pohod v Jatno  k 

spomeniku, kjer sta bila pred 76 leti ubita dva kurirja TV-5A. 

Spomenik je postavljen cca 300 m od mesta relejne postaje.  

Lansko leto nam je uspelo izpeljati spominsko slovesnost pred 

razglašeno epidemijo, letos pa smo ju počastili skromneje s 

pesmijo Ferija Lainščka Včasih tu in partizansko pesmijo ter 

kratkim nagovorom. 
 

 
 

Ta posebni čas, ki ga sedaj doživljamo, nam je ponovno 

omogočil spoznanje, da je svoboda nekaj lepega. Svobodno 

gibanje in šolanje sta zelo pomembna za naše počutje, zato 

mogoče sedaj bolje razumemo, da so se uprli fašizmu in 

nacizmu in sanjali o boljšem življenju. 
Vanda Gorenjc 
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KUD Budna vas 
 

OTROCI RIŠEJO 
 

Ni lepšega kot opazovati otroke pri delu, ko so fokusirani in 

ustvarjajo, kar jih veseli, in ko pri tem pozabijo na čas. A vsak 

starš je ponosen, ko njegov otrok dobi nagrado za uspešno 

delo. In takih staršev je kar nekaj, posebno če so otroci člani 

Kulturno umetniškega društva Budna vas.  
 

 
 

POPzdrav je bil naslov skupinske likovne razstave, kjer so 

članice in člani KUD Budna vas predstavili svoje slike v 

tehniki POP art. Za to tehniko je značilno, da je polna barv, 

svetlobe ter da med drugim upodablja znane svetovne 

osebnosti in medijske ikone. Povezava POP art, znana oseba, 

ZDA in Sevnica je pripeljala do ideje, da se organizira 

dvodnevno delavnico, kjer so udeleženci ustvarjali portret. In 

tako je bilo na razstavi v Kavarni Špica mogoče v septembru 

občudovati portrete Melanie Trump. Zakaj ravno Melanie? 
 

 
 

Predvsem zato, ker je aprila praznovala okrogli jubilej in ker 

smo bili ponosni, da je Sevničanka prva dama v Ameriki. 

Otvoritev dogodka je potekala pod lipo pred lokalom Špica. 

Uvodni govor predsednice društva je nadaljevala Elena 

Sigmund z ustvarjalno kritiko, program pa je z recitalom 

avtorskih pesmi polepšala Marija Bajt. Žal je popolno zaprtje 

lokalov predčasno končalo razstavo in del razstavljenih del 

smo prestavili v razstavni prostor Knjižnice Sevnica. 

Novembra so razstavljali tisti člani in članice, ki so se udeležili 

poletnih likovnih delavnic na temo POP art pod mentorstvom 

Elene Sigmund in avtorji ustvarjalnih del ustvarjenih na 

delavnicah Črkarija z ilustracijo pod mentorstvom ilustratorja 

Petra Škerla v organizaciji JSKD OI Sevnica. 
 

 
 

Pretekli december je bil za učence Male Akademije še posebno 

vreden spomina. V sodelovanju s Kulturnim društvom Primož 

Trubar Loka so svoja dela predstavili v dvorani Kulturnega 

doma v Loki pri Zidanem Mostu. Otroci od šestega leta naprej 

so svoja ustvarjalna in učna dela, slike iz kolonij na prostem ter 

individualnih vaj pod vodstvom mentorice Elene Sigmund, v 

šolskem letu 2019/20, predstavili pod naslovom »Otroci rišejo 

2020«. In nekateri med njimi so svoja dela predstavili prvič. 

Tisti malo večji, ki že več let obiskujejo program Male 

Akademije, pa so na razstavi pokazali svoja del, s katerimi so 

zmagali ali dosegli najvišja mesta na tekmovanjih v Sloveniji 

in v Rusiji. Razstava je bila na ogled cel december in vse do 

konca novoletnih praznikov. Kadarkoli pa si lahko ogledate 

razstavljena dela v kratkem videu, ki je objavljen na Facebook 

strani Mala Akademija in na Facebook strani Kulturno 

umetniško društvo Budna Vas. 

Ob počastitvi rojstnega dne Franceta Prešerna je bil v začetku 

decembra začet tudi nov projekt NA POLIČKI, kjer so 

premierno svoja dela pokazali prav otroci člani KUD Budna 

vas v prostorih JSKD OI Sevnica.  

Naj še enkrat ponovimo vrhunske rezultate; Marcel Kajtna 1. 

mesto na natečaju v Rusiji, Emilija Sigmund 2. mesto na 

natečaju v Rusiji, Klara Sonc 2. mesto na tekmovanju v 

Sloveniji ter Julija Kermc 1. in 2. mesto iz dveh tekmovanj v 

Sloveniji. Sara Zupan priznanje za sodelovanje na natečaju v 



 

12 

 Društva poročajo             Šentjanški glas            XXII/50        
 

 

Rusiji. Matevž Orešnik pa je s svojimi ilustracijami obogatil 

Knjižico koncertov in plesnih predstav za Glasbeno šolo 

Laško-Radeče. Za nagrado so ob koncu leta 2020 otroci dobili 

unikatno majico s sliko, katero so sami narisali. 

Kmalu bo prišel tudi dan, ko se bomo člani zbrali na občnem 

zboru in pogledali delovanje po sekcijah za preteklo leto in 

potrdili plane za letos. Zaradi vseh ukrepov za preprečevanje 

širjenja covid-19 bo občni zbor letos prvič potekal v online 

obliki. 

Želimo si, da nam bo leto 2021 ponovno omogočilo druženja, 

da bomo lahko ponovno izvedli likovne delavnice, kolonije, 

predavanja ter seveda razstave del, na katerih si želimo čim več 

obiskovalcev. 
Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas 

 

KS Šentjanž 
 

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI 2020 
 

 
 

Zaradi ukrepov ob zajezitvi širjenja korona virusa smo v letu 

2020 krajevni praznik KS Šentjanž, ki ga praznujemo 29. 

oktobra v spomin na boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja leta 

1941 v Murncah, obeležili nekoliko manj praznično. 

Načrtovana slovesnost, kjer naj bi bilo podeljeno priznanje 

krajevne skupnosti za leto 2020, je morala biti žal odpovedana. 

Tako sta se predsednik krajevne skupnosti Boštjan Repovž in 

župan Srečko Ocvirk odpravila na Kal, kjer sta letošnjemu 

prejemniku, gospodu Alojzu Zidarju, izročila zasluženo 

priznanje. V obrazložitvi je bilo zapisano: 
 

LOJZE ZIDAR 
 

je človek z velikim srcem. Čeprav ni več rosno mlad še vedno 

rad priskoči na pomoč sosedom, skrbi za svojo hudo bolno 

ženo in opravlja težka dela na kmetiji. Svojo družino je 

preživljal kot dolgoletni delavec vodovodne skupnosti Novo 

mesto in z delom na kmetiji. 

Med svojim 35-letnim stažem ključarja na podružnični cerkvi 

na Kalu je sodeloval pri vseh delih pri obnovi cerkve. 

Sodeloval je pri obnovi ostrešja in strehe. Pri izdelavi fasade je 

sam z nekaj sovaščani odstranil stari omet. Pri obnovi 

notranjosti cerkve se je velikokrat sestajal s predstavniki 

spomeniškega varstva, z gospodom župnikom in raznimi 

izvajalci del ter tako poskrbel, da je obnova stekla po načrtih.  

 

Danes ob priložnosti rad odpre vrata lepo obnovljene cerkve in 

jo razkaže mimoidočim. 

Da je izjemno delaven krajan dokazuje tudi s tem, da večkrat 

na leto pokosi travo in vsako leto ob žegnanju popravi lokalno 

cesto do nje. Vse samoiniciativno in brez samohvale. 

Kljub težkemu življenju, saj že deseto leto skrbi za svojo 

nepokretno ženo, najde čas in poskrbi za lepo urejeno okolico 

nekdanje kalske šole, popravi vrata, ki jih je že dodobra načel 

zob časa ter na dotrajanih oknih zamenja razbito steklo. 

Njegova večna skrb je tudi zamenjava strešne kritine, ki jo 

uničijo vremenske neprilike. 
 

 
 

Lojze Zidar je skromen, a velik človek. Nikoli se ne 

izpostavlja, a je nepogrešljiv in vedno na razpolago, ko se 

popotnik odpravi na Kal in si želi stik z domačini. Odpre vrata 

stare šole in si že od nekdaj želi, da bi jo na kakršenkoli način 

zopet oživili ter ponosno razkaže cerkev. Lojze Zidar je po 

duši in srcu Kalan. Skrb za cerkev in staro šolo ter posluh za 

sočloveka je samoumeven del njegovega življenja. 

Zaradi vsega navedenega in v zahvalo za vse dosedanje delo in 

poslanstvo Krajevna skupnost Šentjanž gospodu Lojzetu 

Zidarju podeljuje priznanje za leto 2020. 

Iskrene čestitke tudi v imenu uredniškega odbora Šentjanškega 

glasa. 
Foto: Smilja Radi 

 

 Pogum je najpomembnejša človeška lastnost, saj je podlaga za vse druge vrline. 
 

(Winston Churchil) 



 

13 

 Iz šolskih klopi Šentjanški glas            XXII/50        
 

Zbiralna akcija starega papirja 
 

 

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž že vrsto let zbiramo odpadni 

papir. Namen zbiralne akcije ni samo zbiranje denarnih 

sredstev, ampak tudi skrb za naravo. Papir je potrebno 

reciklirati, ker s tem ohranjamo gozdove, varčujemo z energijo 

in zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje. 

Recikliranje približno 1 tone papirja prihrani 17 odraslih 

dreves, 7000 litrov vode, 2,3 m3 prostora na odlagališču, 320 l 

nafte in 4.100 kWh električne energije.  
 

(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Predelava_papirja) 
 

V zbiralni akciji konec septembra 2020 smo skupaj z vrtcem 

zbrali rekordnih 11.920 kg odpadnega papirja. 
 

Čestitamo! 
Dragan Tominc 

 

Teden otroka v Šentjanžu 
 

V letošnjem šolskem letu je teden otroka potekal od 5. do 11. 

oktobra pod naslovom Odgovor je pogovor. Uvodoma so si 

učenci ogledali video poslanico, nato pa tekom tedna 

nadaljevali z različnimi dejavnostmi, ki so popestrile pouk, 

igrali so se družabne in socialne igre, pouk izvajali v naravi, 

poslušali pravljice … Učenci 1. triade so v torek obiskali 

kmetijo Veles, kjer so spoznavali ekološko kmetovanje in 

način naravne gradnje, povezane s tradicijo. V 1. razredu so si 

učenci ogledali kratek film Skrivnostni prijatelj in se pogovorili 

o tem, kako pomemben je pogovor, ko si v težavah. V primeru, 

da se ne moreš ali ne upaš o svoji težavi pogovoriti z nikomer, 

pa lahko pokličeš TOM telefon. Naredili so tudi pismo 

svojemu sošolcu in mu s tem sporočili, kaj najraje počnejo v 

prostem času. V četrtek so učenci od 1. do 5. razreda 4. šolsko 

uro plesali na šolskem igrišču, poslušali predavanje o Gambiji, 

v okviru tehniškega dneva so se urili v računalniških veščinah 

in obiskali šolsko knjižnico. Tudi učenci predmetne stopnje so 

se računalniško opismenjevali, v okviru KIZ so spoznavali 

sistem COBISS. Petkov dan pa je bil še posebej drugačen, 

učenci prvega in drugega razreda so se s policistoma podali na 

učni sprehod skozi Šentjanž, nato pa smo imeli požarno vajo in 

kostanjev piknik.  
 

 
 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo gasilcem PGD Šentjanž za 

vsakoletno sodelovanje.  
Sara Gačnik, OŠ Milana Majcna Šentjanž

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
 

 

Tretji petek v novembru smo imeli tehniški dan posvečen 

tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Z učiteljico smo se preko 

Zoom-a to jutro srečali malo kasneje. Imeli smo več časa za 

zajtrk. Jedli smo maslo, med, kruh, jabolko in pili mleko. 

Pripravil sem si pogrinjek. Na risalni list sem narisal dve čebeli, 

na sredini pa krog za krožnik in v desnem kotu zgoraj skodelico 

z mlekom. Ta zajtrk mi je bil zelo všeč. Rad imam maslo in 

med, pa tudi mleko. 
 

Rene Strnad, 3. razred 
 

V petek, 20. novembra 2020, smo imeli tradicionalni slovenski 

zajtrk. Dan je posvečen slovenski hrani. Za zajtrk jemo domač 

kruh, maslo, med, jabolko in pijemo domače mleko. Zajtrkovati 

je dobro, da si zjutraj napolnimo želodček in da imamo več 

moči in energije za začetek dneva. To jutro sem si pripravil 

pogrinjek, krožnik, skodelico ter si postregel s hrano, ki je bila 

pridelana v okolici Šentjanža. 
Tim Brečko, 3. razred 
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Kulturni dan – dan reformacije 
 

 
 

V četrtek, 22. oktobra 2020, smo imeli učenci 5. razreda OŠ 

Milana Majcna Šentjanž kulturni dan z naslovom »DAN 

REFORMACIJE«. Prvo uro smo si ogledali nekaj kratkih 

filmov o življenju in delu Primoža Trubarja, o tem, kako so 

včasih tiskali knjige in kako to počnejo danes. Ko smo si 

pogledali filme, smo naredili našo prvo kuharsko knjigo, v 

kateri smo zbrali recepte starih slovenskih jedi. Recepte smo 

poiskali na spletu in jih na roke prepisali. Naredili smo še 

platnice ter vezavo in naša kuharska knjiga je bila narejena.  

Potem smo na liste napisali lepe, pozitivne misli in se pri tem 

urili v zapisu inicialk ter lepopisu. Z lepimi mislimi smo 

okrasili našo učilnico. Medtem ko smo delali, se je mimo 

pripeljala potujoča knjižnica. Ogledali smo si jo. Potujoča 

knjižnica je bila zelo lepo urejena in je prav ustrezala v naš 

kulturni dan. V zadnjih urah kulturnega dne smo se razdelili v 

dve skupini. Vsaka skupina je naredila svoj plakat na temo 

reformacije in Primoža Trubarja. Današnji kulturni dan je bil 

zelo zanimiv. 
Staš Ajnihar, 5. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 

Šentjanški glas         Šentjanški glas          Šentjanški glas            

 

Naravoslovni dan 
 

 

V petek, 20. novembra 2020, smo imeli naravoslovni dan od 

doma. Dan smo pričeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, 

ki ga sestavljajo kruh, maslo, mleko, med in jabolko. Po 

zajtrku smo predelali gradivo, ki so nam ga poslale učiteljice. 

Najprej smo prebrali nekaj zanimivih stvari o slovenskem 

zajtrku in si pogledali zabaven filmček. Temu je sledilo 

spoznavanje ajde. Prebrali smo veliko zanimivega in se veliko 

naučili o uporabi ajde v kulinariki in o njeni preteklosti. 

Najbolj me je presenetil podatek, da čebele na 1 hektarju ajde 

naberejo 100 do 300 kg medu. Za konec smo še nekaj spekli iz 

ajde. S sestro sva spekli ajdove muffine z banano in čokolado. 

Bili so tako dobri, da se niso uspeli niti ohladiti, saj smo jih že 

prej pojedli. Po hranljivem obroku sva šli s sestro ven na svež 

zrak in tako zaključili zanimiv in poučen dan. Naravoslovni 

dan mi je bil kljub šolanju od doma zelo všeč. 
 

Ajda Vozelj, 6. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

 
 

Šentjanški glas         Šentjanški glas          Šentjanški glas   
 

Božično-novoletna ustvarjalnica 
 

 

Učenci od 6. do 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž so se v 

ponedeljek, 7. decembra 2020, prepustili prazničnemu vzdušju 

in v okviru tehniškega dneva ustvarili zanimive voščilnice, 

venčke, spekli piškote, okrasili smrečico in razmišljali, zakaj je 

letošnji december tako drugačen in kako bi ga naredili čim 

lepšega. V sklopu dejavnosti projekta Pišem z roko so zapisali 

nekaj svojih misli, tokrat kljub pouku na daljavo ne na 

računalnik.                                                                    Sara Gačnik 
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Zimski športni dan 
 

 

V sredo, 13. januarja, smo imeli učenci od šestega do devetega 

razreda športni dan. Zvezke, učbenike in računalnike smo 

pustili v kotu, mi pa smo odšli na višje ležeči hrib v okolici 

Šentjanža. Tam smo se sankali, kepali, smučali, delali snežake, 

igluje in podobno. Tako smo vsaj za trenutek pozabili na 

trenutno nastalo situacijo, se sprostili in uživali. Malo smo se 

razgibali in se naužili snežne idile, ki ni več tako pogosta. Všeč 

mi je bilo, ker nismo imeli pouka in smo se namesto tega lahko 

zabavali. 
Kaja Zore, 7. r 

 

 

Spet je pobelilo našo lepo deželo. Tako so nam učitelji sončno 

sredo rezervirali za zimski športni dan. Kmalu po kosilu se je 

naša družinica odpravila na malo daljši sprehod. Sprehodili 

smo se do višje ležečega hriba, kjer je na tleh ležala zavidljiva 

količina snega. Tam smo se ustavili, naredili angelčka ali tri, 

nato še snežaka, ki je bolj spominjal na kup listja in trave. V 

nadaljevanju naše poti smo ugotavljali, da so gozdne poti 

ponoči ali takrat, ko tam ni ljudi, precej bolj živahne kot 

ljubljanske ulice v korona času (vsaj po deveti zvečer). Videli 

smo sledi srn, zajcev, veveric in lisic. Brez skrbi, šap rjavih 

vsejedov pa vendarle ni bilo na spregled, čeprav pravijo, da naj 

bi bilo takih tod okoli kar pet. Ko smo se vrnili domov, se je na 

zemljo že spuščal mrak. Ta čaroben zimski dan pa smo, kakor 

se spodobi, zaključili z dobrim, polnim vitamina C dišečim 

čajem. 
Taja Ajnihar, 9. razred 

 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
 

 
 

S prikazom menjave jugoslovanske zastave s slovensko se je  

 

začela prva virtualna proslava, ki smo si jo ogledali učenci in 

zaposleni na OŠ Milana Majcna Šentjanž v četrtek, 24. 

decembra 2020, in tako zaokrožili zelo pestro leto. Učenci so 

se pod mentorstvom Mateje Mandl Dirnbek posneli in 

spregovorili o najpomembnejših dogodkih, ki so se odvili pred 

30 leti in pomembno zaznamovali našo državo. Drugi del je bil 

božično obarvan, saj so pevci mladinskega pevskega zbora 

posneli božično-novoletno voščilnico, v kateri so skupaj zapeli 

Belo snežinko. Njihove glasove in igranje na različne 

inštrumente je učiteljica Janja Podgrajšek oblikovala v celoto 

in tako smo za trenutek lahko pozabili na dejstvo, da se šolamo 

na daljavo in ne moremo skupaj zapeti. Za konec je vse lepo v 

novem letu zaželela tudi gospa ravnateljica Nataša Kreže.  
 

Sara Gačnik, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Šola na daljavo - 1. razred 
 

Septembra smo prvič prestopili 

prag šole in ponosno postali čisto 

pravi učenci. Še predno smo dobro 

spoznali šolo in prijatelje, že se je 

pojavil korona virus in morali smo 

ostati doma. Pričela se je čisto 

drugačna šola – šola na daljavo. 

Nič več šolskega kombija zjutraj 

in videvanja s prijatelji. Začel se je pouk preko računalnika.  

Sprva je bilo zanimivo, a kasneje smo ugotovili, da je naloge 

reševati v šoli veliko zabavnejše. 

Vsak dan nam učiteljica pošlje navodila za delo in naloge, 

katere vestno opravljamo. Videvamo se preko zoom-a, kjer se 

skupaj učimo. 

Vsi si želimo, da čim prej mine korona virus in da odhitimo 

nazaj v šolske klopi. 
  

Tim Tomažin 

 

Šentjanški glas            Šentjanški glas            Šentjanški glas            Šentjanški glas 

Adam Vidmar, 1. r. 
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Šola na daljavo - 1. razred 
   

 
Samuel Lan Glušič, 1. r. 

Ime mi je Ela. Hodim v prvi razred. Stara sem šest let. V šoli 

mi je najbolj všeč matematika. Sedaj smo pa že kar nekaj časa 

doma. Moji učiteljici sta zamenjala ati in mami. Oba se trudita 

in mi pomagata pri šolanju na daljavo. Delo poteka za 

računalnikom, kjer se učim računati, pa tudi črki i in a smo že 

spoznali. Zelo rada ustvarjam. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 

imeli športni dan in sva z Davidom naredila snežaka, ki sva ga 

okrasila z bleščicami. Še dobro, da imamo večkrat zoom, da 

sploh lahko vidim sošolce in učiteljici Heleno in Nado. Vse 

zelo pogrešam, najbolj pa Niko, Nežo in Gaio. Komaj čakam, 

da se vrnemo v šolo. 
Ela Štirn Jevševar

Ime mi je David in hodim v 1. razred. Zaradi corona virusa imam že nekaj časa pouk na daljavo. To mi je kar všeč, ker sem veliko 

doma. Vseeno pa že zelo pogrešam svoje sošolce in prijatelje.  
David Felser, 1. razred 

Šola na daljavo - 2. razred 
Skoraj tri mesece že poteka pouk od doma. Učenci 2. razreda so zbrali nekaj misli o šoli na daljavo. 
 

Sem Anej Hribar in obiskujem 2. razred. Že zelo dolgo imamo šolo na daljavo in že komaj čakam, da gremo v šolo. Zjutraj nam 

učiteljica pošlje naloge. Ob 9. uri imamo videoklic. Učiteljica nam razloži, kaj vse se bomo učili, potem pa delo nadaljujemo sami. 

Šola na daljavo mi ne dela velikih težav, ker nam učiteljica vse natančno razloži. 
Anej Hribar 

 

Šola na daljavo mi ni všeč, ker mi je dolgočasno biti ves čas  doma in bi se rada vrnila v šolo, da bi videla učitelje, sošolke in 

sošolce, pa čeprav so fantje včasih nagajivi. Šola na daljavo pa mi je tudi malo všeč, zato ker lahko malo dlje spim in grem lahko 

že dopoldan z našim psom na sprehod.  
Iza Repovž 

 

Šola na daljavo mi gre kar dobro. Raje bi hodil v šolo. Pogrešam svoje sošolce in njihovo družbo. V prostem času gremo ven na  

svež zrak. 
Gal Turenšek 

 

Šola na daljavo mi ni všeč. Rada bi šla v pravo šolo. Tam se več naučim kot doma. Pogrešam vse v šoli. Upam, da se kmalu 

vidimo v pravi šoli. 
Nika Repše 

 

Šola na daljavo mi ni všeč. Pogrešam šolo, učilnico, sošolce, sošolko in učiteljici Jožico in Matejo. Želim si v šolo, ker se tam 

naučimo več kot doma in več vadimo. 
Gašper Pikelj 

 

Šola na daljavo mi ni všeč. Pogrešam sošolce, učiteljico, telovadbo v telovadnici. Komaj čakam, da se vrnem v šolo, da se skupaj 

kaj novega naučimo. 
Tajda Kuhar 

 

Sem Nik Kozole in hodim v drugi razred. Šola od doma mi ni všeč, saj pogrešam prijatelje, učiteljico in šolo. Komaj čakam, da 

gremo zopet v šolo. Nalogo delam vsak dan sproti, potem pa berem, se igram in hodim na sprehode. 
Nik Kozole 

 

Meni je všeč šola na daljavo, ker se vidimo preko ZOOMa. Lažje delam doma. Popoldne grem ven in z mami v hlev. 
Kristian Kuselj 

Šola na daljavo - 3. razred 
 

Ves svet je preplavil virus Covid 19. Šole so se zaprle in pouk poteka na daljavo. To mi ni všeč, ker želim hoditi v šolo in se 

družiti s sošolci in sošolkami ter učiteljico. V šoli je veliko bolje poslušati razlago nove snovi. Če česa ne vem, mi učiteljica takoj 

obrazloži še enkrat. Na daljavo je to težje. Zelo se veselim, da bi se stanje toliko izboljšalo, da bi se ponovno lahko vrnili v šolske 

klopi. Do takrat pa moram paziti nase, upoštevati ukrepe, si redno umivati roke ... in upati, da se kmalu vrnemo v šolske klopi. 
Tajda  

 

Ker smo spet v času korone, šola poteka na daljavo. Spomladi sem se zelo veselila, da bom doma. Sedaj pa mislim drugače. Lažje 

mi je, če učiteljica razlaga snov v šoli. Tako si tudi lažje zapomnim. Vedno moram spremljati in iskati naloge na mailu in 

preverjati, če sem vse naredila. Tudi za računalnikom nisem rada predolgo. Všeč pa mi je to, da lahko malo dlje spim in mi ni 

treba iti ven na hladno. Najbolj pogrešam sošolke, sošolce in učiteljico, zato si želim iti nazaj v šolo. Gledati jih skozi ekran, mi ni 

tako všeč kot v živo. Zelo pogrešam druženja. Danes pa se mi je še pokvaril računalnik. Program za miško mi več ne dela. Morala 

sem ga dati popraviti sorodniku. Nekaj dni bom morala uporabljati telefon za šolo. 

Želim si, da virus izgine, da bolni ozdravijo ter da gremo spet veselo v šolo.                                                                              Alja O. 

Neža Longar, 1. .r. 
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Šola na daljavo se začne ob 8.00, ko se srečamo na Zoom-u. Naloge opravljamo do 11.30, ko se ponovno srečamo in pregledamo 

naloge. Najbolj pogrešam sošolce in učiteljico.Zelo si želim iti v šolo, da se spet učimo, kot smo se prej. Šola v šoli je veliko 

boljša od šole doma. 
Alja E. 

 

Šola na daljavo poteka doma in preko srečanj na Zoom–u. Všeč mi je, da se lahko vidimo, ni pa mi všeč, da smo na računalniku. 

Trudim se, da naredim čim več nalog dopoldne. Želim si v šolo, ker pogrešam prijatelje in učiteljico. Učenje v šoli je veliko lažje. 

Ker hitro naredim naloge, imam več prostega časa. 
Nina 

 

Šola na daljavo poteka zelo dobro. Vsaj meni se tako zdi. Veliko uporabljam računalnik, kar mi je zelo všeč. Ni pa mi všeč, da se 

ne družim s sošolci. Želim si iti v šolo. Pogrešam sošolce in igranje z njimi. Šola na daljavo ni enaka šoli v živo, ker ne morem 

vprašati učiteljice, ko česa ne razumem. Upam, da bo šolanja na daljavo čim prej konec. Poleg nas učencev bodo tega veseli tudi 

starši in stari starši. 
Tit 

 

Šola na daljavo poteka lepo. Všeč mi je, da sem doma in s svojo družino. Ni pa mi všeč, ker se ne morem družiti s sošolci, ki jih 

zelo pogrešam. Želim si iti v šolo, ker je zabavno. Doma moramo veliko snovi predelati s pomočjo staršev. Pogrešam tudi vožnjo 

v šolo s kombijem. 
Jaša 

 

Pogrešam sošolce in sošolke. Težje se je učiti in reševati naloge na daljavo. Dolgčas mi je in zelo sem vesela, da se vidimo 

dvakrat na dan preko Zoom–a. 
Ana 

 

Šola na daljavo poteka dobro. Všeč mi je, da se s sošolci vidimo preko Zoom–a. Ni pa mi všeč, da moram biti ves čas doma. 

Pogrešam prijatelje in druženje s sošolci. Zelo si želim nazaj v šolo. 
Julija 

 

Všeč mi je, da vidim svoje prijatelje, ni pa mi všeč, da se ne moremo družiti. Vsak dan opravim vse šolske naloge. Pogrešam hrup 

iz razreda, ker tako lažje delam. 
Neva 

 

Moja šola na daljavo poteka dobro, vendar je drugače kot v šoli. Pri šoli na daljavo mi je všeč, da se vidimo preko Zoom–a. 

Zjutraj ko se zbudim, z mamico pogledava, kaj se bomo učili in kaj bo za nalogo. Ob 8.00 se prične video srečanje, kjer vidim 

sošolke, sošolce in učiteljico. Pogovarjamo se in se učimo. Ko je konec srečanja, naredim nalogo, ki jo da učiteljica. Če mi kaj 

ostane do naslednjega srečanja ob 11.30, naredim še popoldne. Pogrešam pogovore, učenje in druženje, takšno, kot je bilo pred 

šolo na daljavo. Zelo si želim v šolo, da bi se spet učili v šoli tako, kot smo se pred korono. 
Lana 

 

Razmišljanje učenca 4. razreda o šolanju na daljavo 
 

Šolanje na daljavo mi je všeč, ker imamo manj nalog in zato več prostega časa, ki ga lahko izkoristim za preživljanje časa z 

družino in mojimi zajčki. Jasno mi je, da se ne naučim toliko kot v normalni šoli. Upam, da bomo prišli čim prej nazaj v šolske 

klopi in nadoknadili zamujeno. 
Val Tisu Majcen 

 

Projekt pisanja z roko 
 

Letos smo na naši šoli sodelovali v projektu Teden pisanja z 

roko. Organizira ga društvo Radi pišemo z roko v sodelovanju 

z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom 

RS za šolstvo. 

To je vseslovenska akcija, že šesta zapored, s katero se 

ozavešča o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Podpira jo vrsta 

znanih osebnosti. Letošnji ambasadorji akcije so režiserka Urša 

Menart, kolesarski šampion Tadej Pogačar in kirurg dr. Erik 

Brecelj. Akciji se je pridružil tudi pevec Challe Salle. 

Na šoli smo izvedli več različnih dejavnosti. V mesecu 

decembru so učenci od 1. do 5. razreda pisali novoletna voščila 

varovancem v Trubarjev dom upokojencev. Učenci so napisali 

zelo lepa in prisrčna pisma, ki so jih okrasili s svojimi 

risbicami. Varovanci so bili zelo veseli njihovih lepih želja. 

Učencem so se zahvalili s pismom in s slikami mandal. 

Ustvarili smo tudi knjige novoletnih želja, Učenci so najprej na 

bel list napisali svojo novoletno željo in željo za vse učence in 

učitelje. Ustvarili so tudi krasne novoletne voščilnice. Vse to 

so učiteljice zbrale, uredile v e-knjigo ter jo glasbeno opremile. 

Knjige novoletnih želja so bile objavljene na naši šolski spletni 

strani.  
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Tudi učenci od 6. do 9. razreda so v veselem decembru pisali 

voščila z roko, in sicer kar v treh različnih jezikih – 

slovenščini, angleščini in nemščini. Tudi ta so bila objavljena 

na šolski spletni strani. V 3. in 4. razredu pa so učenci napisali 

pisma Božičku, Letters to Santa, v angleškem jeziku. 

Ves čas smo učence še bolj spodbujali k lepo oblikovani 

pisavi. Projekt se je zaključil z akcijo, v kateri so vsi učenci na 

bel list napisali: »To je moja pisava. Ponosna/Ponosen sem 

nanjo, saj je izvirna in neponovljiva.« Stavek so fotografirali in 

nekateri so zapis objavili na svojih socialnih omrežjih. 
 

Jožica Pelko 
 

 
Kaja Zore, 7. r.
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OŠ Milana Majcna Šentjanž tudi na FB 
 

 

Po novem lahko šolo najdete tudi na Facebooku pod imenom 

"Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž". Lahko nam sledite in 

spremljate, kaj se dogaja na šoli in v vrtcu. Na strani bodo 

objavljene aktualne novice in dogajanje na šoli. 
 

Nina Kuhar, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 
 

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

   

Knjige želja in voščil učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

V mesecu decembru so učenci pisali, kaj si želijo v novem letu. 

Poleg tega so to še nadgradili z voščili, ki so jih napisali na 

roke in ne na računalnik. Na razredni stopnji so po razredih 

oblikovali digitalne knjige, ki so objavljene tudi na spletni 

strani šole. Tretješolci in četrtošolci so pri angleščini napisali 

pisma Božičku, ki so jih opremili tudi z ilustracijami. Učenci 

od 6. do 9. razreda pa so voščila pisali v treh različnih jezikih – 

slovenščini, angleščini in nemščini – objavili so jih v spletnem 

okolju padlet in se tako naučili še nekaj novega.  
 

Sara Gačnik, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 
 

Kulturni dan s Prešernom in Lainščkom 
 

V petek, 5. februarja, so imeli učenci OŠ Milana Majcna 

Šentjanž kulturni dan ob Prešernovem dnevu, uvodoma so si 

ogledali posneto šolsko proslavo, nato pa so na predmetni 

stopnji poustvarjali ob pesmi Prešernovega nagrajenca Ferija 

Lainščka Prosti čas. Nastala so lepa likovna dela in sporočilne 

pesmice na temo časa.  
 

Kdo časa je lastnik, 

če čas je krik, 

ki odmeva po prostranosti sveta 

in ujeti se ga ne da? 

Ali lahko si ga prilastiš? 

Tako kot ptica z(a) njim poletiš, 

delček vsaj uloviš 

neskončnosti neba, 

ki v srce se ti usidra 

in te ne zapusti, 

dokler se ti zadnjič ne zaprejo oči. 
 

(Taja Ajnihar, 9. r) 

 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
 

 
 

V petek, 5. februarja, smo učenci in zaposleni na OŠ Milana 

Majcna Šentjanž obeležili kulturni praznik s posneto šolsko 

proslavo. Pripravili smo pester kulturni mozaik, ki je združeval 

recitacije, petje, ples in veliko instrumentalnih točk. Učenci in 

otroci vrtca so se vsak na svoj način kulturno izrazili in 

poskrbeli za razgibano dogajanje. Odkrili smo kar nekaj 

talentov, saj igrajo učenci na kitaro, klavir, violino, saksofon, 

harmoniko in bobne. Še posebej pa smo bili veseli, da se je 

povabilu odzvala družina Renko. Presenečenje sta pripravila 

tudi gospa ravnateljica, ki je učence nagovorila na drugačen 

način – s pesmijo, in slovenski pisatelj, prevajalec in komik 

Boštjan Gorenc – Pižama, ki je za naše učence posnel kratek 

nagovor in jim zaželel, da bi bili čim bolj prešerni. Tovrstna 

proslava je sicer vedno krajevnega značaja, letos pa zaradi 

epidemije izvedba v kulturni dvorani ni bila mogoča. Vsi 

krajani ste zato vljudno vabljeni, da si na šolski spletni strani 

ogledate nastope učencev. 
 

 
 

Sara Gačnik  
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 Pesmi 
 

 PRISLUHNI IN NE PUSTI 
 

Z nasmehom na ustnicah zaspi, 

naj se ti zjutraj svetijo oči; 

četudi marsikaj srce teži, 

ne predaj se trpki žalosti! 
 

Čeprav je večkrat turobna noč, 

zberi v sebi veliko moč; 

saj že zjutraj sonce bo sijalo 

in zlate žarke ti razdalo. 
 

Prisluhni pesmi, ki v tebi spi, 

ne pusti samoti, da se rodi; 

preženi otožnost iz temine noči, 

naj ljubezen do življenja govori! 
 

Marija Bajt   

 

VELIKO SRCA 
 

Peljem se mimo njiv, 

obdelane krpe zemlje sanjajo. 

Nato grem skozi vas, 

ki jo dopoldansko sonce objema. 

Zdi se, kot bi potovala skozi čas, 

čutim nekdanjost. 

Z griča nedaleč 

me cerkev pozdravlja. 

Gozdovi valovijo 

odeti v zeleno. 

Toplina se preliva vame. 

Na tem koščku sveta 

sem skrila veliko srca. 

Tukaj sem bila 

nekoč doma. 
 

Marija Bajt 

 

 

NASVET 
 

V začaranem krogu težkih dni 

sem se vrtela, 

zaman upala in hrepenela, 

da zame prišel bo sončen dan, 

s srečo in radostjo obdan. 

Nato prijateljica mi svetuje: 

»Nehaj jamrat in se bat, 

stopi raje v kvadrat!« 
 

Marija Bajt 

 
 

 
 

 

NOVI KORONAVIRUS JE OBŠEL SVET 
 

Takrat, ko je v daljni kitajski pokrajini 

razsajal zlohoten virus, 

v kotičku srca sem upala, 

naj ne zaide k nam.  
 

Kar nič se ni obotavljal,  

na smrtonosno pot okoli sveta se je podal,  

po deželah in krajih, 

bolezen med ljudi je sejal. 
 

Neopazno se je približeval, 

nikomur ni prizanašal,  

prestopil je bregove naših meja.  

Človeškemu rodu je veliko gorja 

prizadejal. 
 

Eva Keber 

 

V GRENKIH ČASIH 
 

Pred mojimi očmi klijejo grenki časi.  

Človeku nevaren virus tod pustoši,  

nalezljiva bolezen se zaskrbljujoče širi.  
 

Deželo zajame kriza, 

razglašena je epidemija. 

V bojazni, da se virus ne požene v divji dir,  

oblast njegovo širjenje zajezi. 
 

Bele in modre halje bijejo težke bitke,  

v prvih linijah se borijo za življenje obolelih,  

junaško se soočajo z grožnjo, 

ki človeštvu preti. 
 

Javno življenje deloma zadrema, 

potniški promet usiha, 

na parkiriščih avtobusi samevajo, 

jeklene ptice krila povešajo. 
 

Učencem pouk poteka na daljavo, 

na domu marsikdo opravlja svoje delo, 

mnogi z negotovostjo čakajo, 

nekoč v službo se vrnejo.   
 

Novonastalim razmeram se prilagajam,  

zaživim z novimi navadami,  

z nejasnostjo iz dneva v dan. 

Vest mi prišepetava, naj varujem 

svoje zdravje, zdravje sočloveka.  
 

Pritiska zima, hlad in mraz, 

neviden gost namerava prezimiti,  

nadenem nase plašč potrpljenja,  

zakrite so neprehojene poti.  
 

Verjamem, vrnejo se mirni časi, 

mračno nebo se sčasoma razjasni.  
 

Eva Keber 

 Jezikovni kotiček 

Čeprav se je leto 2020 že zdavnaj poslovilo, pa nas s preteklim 

koledarskim letom povezuje beseda, ki je močno zaznamovala 

naše življenje. Tokrat bo jezikovni kotiček bolj informativne 

narave, saj ne bo obravnaval jezikovnega vprašanja, ampak bo 

tematsko posvečen izboru besedi leta 2020. 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša že od leta 2016 

izbira besedo leta. V decembru vedno pozove ljudi, da pošljejo 

svoje predloge, med katerimi komisija izbere 10 besed oz. 

besednih zvez, en predlog pa doda časopisna hiša Delo, ki 

sodeluje pri izbiri. Med izbranimi besedami lahko nato vsi mi 

izberemo t. i. zmagovalko. Kriterij o ustreznosti besede je le to, 

da je beseda leta zaznamovala tekoče koledarsko leto. 

Strokovnjaki so imeli tokrat težko delo, saj naj bi prejeli okoli 

400 predlogov. Je to morda posledica, da smo ljudje imeli 

veliko časa in se posvetili akciji izbora? 

Lansko leto se spominjamo po kaotičnem zdravstvenem stanju, 

zato ni nič čudnega, da so se za naziv beseda leta potegovale 

naslednje besede: kolesarjenje, rahljanje, cepivo, šolotožje, 

neleto, pozitiven, mehurček, predihovalnik, 14 dni, karantena. 

Beseda leta 2020 je postala karantena, drugo mesto je bilo 

dodeljeno izrazu kolesarjenje, tretje mesto je zasedla besedna 

zveza 14 dni. 

Besede, ki so bile izbrane v prejšnjih štirih letih, so: 

 

LETO IZBRANA BESEDA 

2016 begunec 

2017 evropski prvaki 

2018 čebela 

2019 podnebje 
 

              (Vir: Beseda leta 2020 je karantena, dostopno 9. februarja 2021 na povezavi https://www.delo.si/novice/slovenija/beseda-leta-2020-je/)  
 

Slovenski jezik je bogat, kar potrjuje številka prispelih predlogov. Morda pa se bo katera izmed besed v prihodnosti pojavila  na 

spletnem portalu Fran kot novejša beseda. 
Vesna 
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 Kmetija VELES 
 

Iz dneva v dan, iz meseca v mesec, poletje se spremeni v jesen, 

nato zima – še malo pa bo pomlad. Na kmetiji Veles čas beži 

hitro, na drugi strani pa se ustavi … Tudi obdobje karantene in 

virusa je spremenilo letno dogajanje, a kljub temu smo večino 

časa pozabili na dogajanje izven kmetije. 
 

 
 

Uspešno smo izvedli projekte – v svojem tempu in okoliščinah, 

ki so dovoljene. Od maja naprej v letu 2020 so pri nas 

gostovale 3 prostovoljke znotraj programa Evropska 

solidarnostna enota in za razliko od prejšnjih let so vse tri bile 

Slovenke. Vsaka s svojimi kvalitetami in veščinami, ki so jih 

razvile in dopolnile v celoto. Projekt, katerega so živele, je 7-

mesečno obdobje na permakulturnem poligonu Veles. Projekt 

"DA! za trajnost 2020" je bil izbran za izvajanje znotraj 

programa Evropska solidarnostna enota.  

Da, res je, v čim več trenutkih je potrebno izbrati tisto pravo za 

nas in okolje glede na zmožnosti, ki so nam dane. In kaj 

pravijo one? Kdo so, kaj so počele na kmetiji in kaj je trajnost 

za njih? 

Izjave z Gajo, Frejo in Uršo so bile narejene jeseni 2020 pred 

zaključkom projekta. 
 

 
 

"Po poklicu oblikovalka vizualnih komunikacij, po duši 

umetnica, ki je kmalu ugotovila, da sedenje za računalnikom 

na dolgi rok prazni duha. Tako sem se po mnogih letih iskanja 

sebe in svojega poslanstva spomnila na otroško željo življenja 

bližje naravi. V letu 2019 sem se udeležila nekaj delavnic 

naravne gradnje in PDC tečaja na kmetiji Veles ter kar ostala 

tukaj kot prostovoljka preko individualnega dogovora. Letos pa 

se je pojavila priložnost vključitve v program ESC in tako že 

nekaj mesecev nabiram nadaljnje izkušnje tovrstnega bivanja. 

Kot mestnemu dekletu mi čas na kmetiji predstavlja velik 

preskok iz ustaljenega načina delovanja. Strah, ki sem ga 

nekoč čutila ob sanjarjenju o spremembi življenja, se je 

spremenil v navdušenje in zanos. Ljudje in prostor na kmetiji 

Veles poleg veščin in znanja omogočajo tudi osebno rast in 

Kdo ga ni poznal? 
 

TONE ANTON SKOPORC 
7. 12. 1930-31. 12. 2020 

 

Preden se je zaključilo že tako težko leto 2020, je do nas prišla 

žalostna vest, da se je na pragu svojega devetdesetega leta poslovil 

Tone Skoporc. 

Živel je preprosto, dan je začel z nasmehom, imel je svoje sanje. 

Njegova največja ljubezen je bila v družbi zapeta pesem,  

frajtonerca in orglice. Igral je na mnogih ohcetih. Nikoli ni delil 

ljudi  na dobre in slabe. Razveselil se je vsakega, ki je prišel mimo 

njegove hiše.  Imel je svoje mišljenje in svojo modrost. Na težko  

zgodbo svojega življenja ga je na pročelju hiše  spominjala  tabla  

padlim žrtvam NOB. 

Člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB in člani Turističnega 

društva Šentjanž ga bomo ohranili v lepem spominu.  Bilo je 

veliko lepih trenutkov. Spomin na Toneta nas bo spremljal še 

dolgo. Vsak pohod, proslave ob  spominu na padle, vsako 

žegnanje, vedno bo z nami. 

Kjer koli že je sedaj, naj bo z njim naša pesem, naj bo zvezda, ki 

bo svetila na našo pot, da bomo lažje risali lepši in boljši svet, tako 

kot ga je vsak dan svojega življenja risal sam. 
 

Zapisala Cveta Jazbec. 
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 spoznavanje globljih vidikov sebe, predvsem v odnosu z 

drugimi. Življenje v manjši skupnosti, družinski utrip, stik z 

zemljo in spoznavanje raznih tehnik naravne gradnje me je 

obogatilo in opolnomočilo v obračanju svojih metaforičnih 

jader, da sem zajela sveži veter in plujem veliki življenjski 

spremembi naproti." 
 

Gaja Kodrič, 30 let, Koper 
 

 
 

"Sem antropologinja, maserka in velika ljubiteljica narave. Kar 

nekaj sveta sem že prepotovala, letos pa sem se ustavila v 

Sloveniji, saj sem naletela na super prostovoljni projekt na 

kmetiji Veles. Tu se, sredi divje narave in v objemu 

permakulture ter naravne gradnje, počutim odlično. 

Ustvarjamo skupnost: štirim članom družine smo se pridružile 

še tri prostovoljke, z nami pa živijo tudi dva mačka, dva psa in 

deset kokoši. Zelo me podpira delo na zemlji in izkušnja 

nenehnega spreminjanja. Rastem skupaj z rastlinami, ki jih je 

tukaj v izobilju. Hvaležna sem za vso mentorsko in 

koordinatorsko podporo Petre in Jošta, ki je neprecenljiva. 

Vesela sem, da sem lahko del Velesa v letu 2020, saj mi daje 

upanje za prihodnost, za naš planet … V vsakdanjem svetu 

hitenja, potrošnje in množičnega uničevanja Zemlje ter njenih 

prebivalcev namreč manjka spoštovanje do narave in 

zavedanje, da smo odgovorni za to, kako živimo. Manjka 

povezovanje z drugimi na srčen način, kroženje stvari in 

deljenje sadov, ki nam jih daje narava. Manjka zavedanje, kako 

pomembna je samooskrba in kako vplivamo z vsakim dejanjem 

na potek dogodkov. Veles je prostor neskončnih možnosti, kjer 

se uresničujejo sanje o trajnostnem načinu življenja." 
 

Freja Kladnik, 31 let, Ljubljana 
 

 
 

"Sem pred koncem študija arhitekture in naravna gradnja ter 

življenje povezano z njo je moja rdeča nit. Za prostovoljstvo na 

kmetiji sem se odločila, ker je od malih nog v meni živa želja 

lastne kmetije, pravzaprav sonaravnega delovanja. Skozi 

odraščanje se je želja spremenila v vizijo, ki se glede na stanje 

v svetu in naše bolne sisteme le še krepi. Tako sem na Velesu 

dobila polno priložnost učenja skozi izkustva. Pridobljena 

znanja izredno cenim, saj je vsak ‘’aha’’ trenutek mali kamen k 

moji palači in malo zrno na poti k pogači. Palača sem jaz, 

pogača pa celostno bivanje." 
 

Urša Koren, 27 let, Kobarid 
 

Novo leto je tukaj. Z njim prihajajo tudi nove prostovoljke na 

Veles in projekt, odobren z zaupanjem programa Evropska 

solidarnostna enota, ki bo že 5. po vrsti. Tokrat bomo bolj 

mednarodno obarvani od marca naprej – no vsaj plan je takšen, 

da se nam pridružijo k soustvarjanju v letu 2021 Marina, Juana 

in Lana. Kmalu sporočimo, ali so varno prispele. Do takrat pa 

… prijetno načrtovanje in delanje prvih korakov v letu 2021. 

Vse dobro! 

  

Pogled nazaj omogoča premik naprej 
 

 

Tik preden smo zajadrali v novo leto, ko se začnejo ideje na 

polno plesti po naših glavah ter nadaljujejo z načrti ter nato 

izvajanji … smo najprej pogledali nazaj. Kakšno praznovanje 

je to? In s tem se naredi tudi praznina za ves nastajajoči 

seznam leta 2021. 

Dogodki, ki izstopajo v letu 2020 na Velesu, so bili: prvič 

izveden vikend doživetja za otroke v poletju ter polna jesen z 

naravoslovnim dnevom šentjanške šole, ki se je zgodil znotraj 

projekta Mladi gradimo trajnostno! ter dvodnevni dogodek 

Video v naravi, kjer se mladi preizkušajo v video veščinah od 

ideje do montaže. Vse tri projekte je podprla Občina Sevnica.  

V letu 2020 smo imeli cilj pridelati in predelati čim več hrane 

ter obnoviti korak za korakom našo kmetijo, pri čemer bomo 

vztrajali še naprej.  

Ob vsem tem pilimo veščine trajnostnega vodenja in 

raziskujemo odnose, ki se tkejo znotraj skupine ljudi. Skupina 

raznolikih posameznikov ‘vržena’ na prostor za več mesecev z 

 
 

 



Šentjanšk i gla s 
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misijo raziskovanja in soustvarjanja sonaravnega življenja. 

Velik izziv in še večji dar. 

Tudi delo na terenu ni zamrlo v prejšnjem letu. Naravna 

gradnja je čedalje bolj prepoznavna in veseli smo, da se čedalje 

več ljudi odloča za tak način bivanja. Ilovnati ometi postajajo 

zaželeni in prepoznavni večjemu številu – ne zgolj peščici 

ljudi. Prav tako smo iz spanja zbudili spečo lepotico – grad 

Mirna in gospo začeli pomlajati z ilovnatimi ometi. Vsake 

toliko pa zazvoni telefon ali prispe elektronsko sporočilo s 

pozivom, da bi želeli mentorstvo pri razvijanju ideje, vodenju 

skupine … nekaj kar se je iz potrebe vseh vključenih razvilo 

znotraj naše organizacije. 

Takšna pestrost, takšna raznolikost se skriva na našem 

prostoru. 

Kako pa je pri vas? Ste uspeli zares poiskati tiste mejnike v 

letu 2020? Če ste jih – odlično! Saj s tem prepoznate trud in 

dodajate vrednost svojim rezultatom. Če pa menite, da niste 

zares pogledali nazaj, pa je seveda čas še vedno na vaši strani 

in to le storite. Se splača, ker pogled nazaj omogoča skok 

naprej. 
 

 
 

 
 

 

 

Ljudje smo bitja, ki samega sebe težko pohvalimo, 

zato je krajevni časopis pravi način, da se dobra 

dejanja in pohvale tudi objavijo. Šentjanžani in 

Šentjanžanke smo ponosni na našega krajana Jožeta 

Lazarja, ki je s svojim delom zgled vsem nam. 

Danes pišemo o tem, da je podjetnik in poveljnik 

PGD Šentjanž ob prazniku Občine Sevnica prejel  
 

Zlato plaketo Občine Sevnica za leto 2020. 
  

V obrazložitvi je bilo navedeno: »Jože Lazar je 

vsakodnevno vpet v življenje v KS Šentjanž in občini 

Sevnica. S svojimi dejanji nedvomno prispeva k 

boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ter 

razvoju Šentjanža na vseh področjih. Jože je človek 

velikih dejanj, mož beseda, skratka človek z veliko 

začetnico.« Iskreno čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
 

 

 

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je: Petra Majcen in Milan Sotlar. 

Srečna izžrebanka je Sabina Gorenjec, Kal pri Krmelju 16, 8297 Šentjanž. Nagrajenka prejme frizuro Frizerstva Ela, Kramžar 

Manuela  s.p.. Nagrado prevzame v salonu v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.  
 

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: POJEM, EBOLI, TRAKL, RALKA, APOEN, MELOS, AMARO, JODAT, CIVIL, EKIPA, NOTAR. 
 

Nagradno vprašanje 
         

Glede na to, da pravilnega odgovora na vprašanje iz prejšnje številke časopisa nismo prejeli, žal tudi nagrade ne moremo podeliti. 

Naj vam pomagamo: V lanskem letu sta okroglo obletnico,  in sicer dvajseto praznovali Turistično društvo Šentjanž in deseto 

Moto klub Junci. 
 

V tokratni številki vam zastavljamo naslednje vprašanje: Katero številko Šentjanškega glasa držite v roki? 
 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. aprila 2021 na naslov: Uredništvo 

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

odgovori bomo izžrebali srečno nagrajenko ali nagrajenca.    
 

Črna packa 
         

Epidemija koronavirusa je v trenutku spremenila naš 

vsakdanjik in naše čisto običajno javno življenje. Večina izmed 

nas je večji del dneva preživela za računalnikom, zato je bilo še 

kako pomembno, da smo del prostega časa preživeli aktivno v 

naravi. Število sprehajalcev je iz dneva v dan naraščalo, še tako 

skrite pohodne poti so kar naenkrat postale obljudene. Zelo 

očitno pa je tudi, da so se nam na naših vandranjih zelo 

pogosto pridružili tudi naši hišni ljubljenčki. To pa očitno terja 

tudi svoj smrdljiv davek. Da je problem res pereč, so nas 

opozorili tudi naši kmetje, ki veliko te nesnage opažajo tudi na 

travnikih, poljih, kjer so pasji kakci zelo moteči. Trava 

pognojena s pasjimi iztrebki je namreč hrana govedu, posledice 

česar pa niso nezanemarljive. Morda bi o tem lahko v eni od 

naslednjih številk strokovnjak s tega področja lahko napisal kaj 

več. Prav tako so pasji kakci zelo moteči na zelenicah domov. 

Po nekaterih se kar težko sprehodimo, ne da bi naleteli na 

"mino", kaj šele, da bi se na njih igrali otroci. V razmislek in 

poduk … Vestni lastniki psičkov pasje kakce poberejo v 

vrečko, ki jo imajo vedno s seboj v žepu in nato pobrano 

nesnago odvržejo v za to namenjen koš za odpadke, ki ga 

mimogrede imamo tudi v Šentjanžu pri šoli, nič pa ne bo 

narobe, če zadevo odložimo tudi v koš za mešane komunalne 

odpadke na lastnem dvorišču. V uredništvu menimo, da je 

prav, da je vsak od nas odgovoren za čistočo našega puš´lca 

Dolenjske, ki pa pokakan to zagotovo ne more biti. 
 

 

1-strokovnjak za slovnico; 2-sredstvo za lepotičenje; 

3-očka, ati; 4-človeška hoja; 5-krmilo avtomobila; 6-

kemijski znak za Galij; 7-Olga Repše; 8-lovec na 

rake; 9-domača žival; 10-gozdna zver; 11- okovan 

čevelj za hojo v hribe; 12-izdelovalec umetnih frizur; 

A-bolečina v glavi; B-veščina govorništva; C-poziv, 

klic; Č-hrošč, ki se hrani z moko; D- Alja Tkačeva; E-

značilen predstavnik; F-ženska, ki deluje prikrito, 

ilegalno; G-športnik z žogo pod košem; H-veliko 

zanimanje; I-domača vprežna žival; J-črn ptič K-

Vinko Udouč.   

 
Pripravil: Milan Sotlar 

 

Geslo pod črko A navpično  napišite na dopisnico in 

jo pošljite do 31. marca 2021 na naslov: Uredništvo 

Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali 

pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi 

pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 

nagrajenca.  
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SNOVALCI VSEH 50-TIH ŠTEVILK ŠENTJANŠKEGA GLASA . . . SKOZI ČAS 
 

Prva številka je izšla decembra 1996  

Uredniški odbor od 1. - 4. številke (1996-1997) 

Nada Vodišek, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Franc Bastardi, Majda P. Repovž in Stane Repovž 

Uredniški odbor 5. številka (1998) 

Franc Bastardi, Kos Janez, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Majda P. Repovž ,Nada Vodišek, Stane Repovž 

Uredniški odbor od 6. - 10. številke (1998-2000) 

Franc Bastardi, Kos Janez, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Nada Vodišek, Majda P. Repovž, Stane Repovž in Sotlar Milan 

Uredniški odbor od 11. - 13. številke (2001-2002) 

Franc Bastardi, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Nada Vodišek, Majda P. Repovž, Stane Repovž in Sotlar Milan 

Uredniški odbor od 14. - 16. številke (2002-2004) 

Franc Bastardi, Boštjan Repovž, Zdravko Remar, Majda P. Repovž, Stane Repovž  in Sotlar Milan 

Uredniški odbor od 17. - 22. številke (2009-2011) 

Petra Majcen, Sabina Hočevar, Jože Puc, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Simona Razpet  in Milan Sotlar 

Uredniški odbor od 23. - 28. številke (2011-2013) 

Petra Majcen, Vesna Perko, Jože Puc, Jože Repovž, Boštjan Repovž, Simona Razpet  in Milan Sotlar 

Uredniški odbor od 29. - 48. številke (2013-2020) 

Petra Majcen, Vesna Perko, Jože Puc, Boštjan Repovž, Simona Razpet, in Milan Sotlar 

Uredniški odbor od 49. - 50. številke (2020-2021) 

Petra Majcen, Vesna Perko, Boštjan Repovž, Simona Razpet  in Milan Sotlar 
 

ŠENTJANŠKI GLAS – SKOZI ČAS 
 

Dragi bralci in bralke Šentjanškega glasa, se morda spomnite, 

kdaj je izšla prva številka krajevnega časopisa? Z velikim 

veseljem vam Uredniški odbor sporoča, da v rokah držite 

jubilejno številko, saj je Šentjanški glas postal abrahamovec. 

Ledino izdajanja krajevnega časopisa so orali Nada Vodišek, 

Jože Repovž, Boštjan Repovž, Franc Bastardi, Majda P. 

Repovž in Stane Repovž. Uredniški odbor je v tej sestavi 

deloval vse od leta 1996 do leta 2004, ko je bila izdana že 16. 

številka najbolj zaželenega časopisa v krajevni skupnosti 

Šentjanž. S svojim znanjem in izkušnjami sta Uredniški odbor 

obogatila Janez Kos, ki je sodeloval od 5. do 10. številke 

(1998–2000), in Zdravko Remar, ki je deloval od 14. do 16. 

številke (2002–2004).   

Začetki so bili najtežji, a spomini nanje glavnim pobudnikom 

nastajanja Šentjanškega glasa pričarajo širok nasmeh na obraz 

in obudijo marsikatero zgodbo. Le-teh ni malo. Uredniški 

odbor je prejemal prispevke in članke po pošti, nato pa so jih 

člani morali pretipkati na računalnik. Ker je bila šola tisti 

prostor, kjer je bilo na voljo največ računalnikov, je to postal 

njihov drugi dom. Šentjanški glas so sestavljali ob koncih 

tedna, ob večerih in pozno v noč, saj je bilo delo zamudno. 

Pred tiskanjem časopisa so morali narediti tudi filme in razviti 

slike, medtem ko je danes vse digitalno, a delo pozno v noč je 

še vedno ostalo v veljavi. 

Milan, ki je poleg Jožeta Repovža in Boštjana Repovža, del 

Uredniškega odbora že od samega začetka, se spominja, da so 

ga ob pozni jutranji uri ustavili policisti, ki so bili začudeni, 

kako lahko nekdo ob 2. uri zjutraj sestavlja nek krajevni 

časopis. No, policijska kontrola je minila brez posebnosti, a 

pojasnilo si je policist najverjetneje dobro zapomnil.  

Po letu 2009 so se v nastajanje časopisa vključili še Petra 

Majcen, Jože Puc, Simona Razpet in Sabina Hočevar, ki jo je s 

23. številko Šentjanškega glasa nadomestila Vesna Perko. 

Usoda je hotela, da nas je lansko leto zapustil še Jože Puc, ki je 

skupaj z Milanom poskrbel, da je bil krajevni časopis 

oblikovan tako, kot se »šika«.  

Včasih članom pade motivacija, saj sestaviti krajevni časopis 

ni majhen zalogaj poleg vseh ostalih obveznosti, ki jih ima 

vsak izmed nas. Dodaten zagon, da vztrajamo in skušamo 

uvajati novosti, pa ste ravno vi, krajani in krajanke, saj nam s 

svojimi prispevki dajete vedeti, da se v Šentjanžu in njegovi 

okolici veliko dogaja, o čemer bi radi seznanili tudi ostale. 

Veseli smo vsake pohvale, ki nam ogreje srce, in graje, ki nas 

obogati z izkušnjo. Uredniški odbor se zahvaljuje vsem, ker 

podpirate »abrahamovca«.  

Morda pa je ravno v tem trenutku pravi čas, da se naši ekipi 

pridružiš ti, ki to bereš. Po izgubi Jožeta bo še posebej Milan 

iskreno vesel pomoči. Torej, če si lahko trikrat na leto en teden 

vzameš malo časa in ga nameniš za v dobro skupnosti, najlepše 

povebljen/a v našo sredino. Iskreno te bomo veseli! 
 

Uredniški odbor Šentjanškega glasa 
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