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Spoštovane krajanke in dragi krajani!
Od zadnje številke Šentjanškega glasa
pa do danes ni preteklo ravno
ogromno vode in minilo zelo veliko
časa, zgodilo pa se je marsikaj.
Praznovali smo krajevni praznik,
martinovali, da je bilo veselje,
pričakali Miklavža in konec koncev
tudi volili. Iz vseh vogalov tulijo,
kako je dandanes situacija resna, kako
je kriza zapolnila že skoraj vse vogale
v državi, občini, krajevni skupnosti, v
hiši … Mi pa še kar imamo kaj za
pokazati.
Naša društva delajo, presegajo
nemogoče, živijo pa očitno od zraka.
Če se obrnemo nazaj, prelistamo še
prejšnji dve letošnji številki Šentjanškega glasa in potegnemo črto pod letos izvedenim,
smo lahko resnično ponosni sami nase. Za naslednje leto je težko obljubiti kar koli. Naši
cilji bodo izpolnjeni že, če bomo zdravi, notranje mirni in se bomo razumeli med seboj.
Tudi iz krize sistema in družbe se bomo izvlekli samo, če bomo držali skupaj in ne
vedno videli le slabo v kopici dobrega, se prenehali deliti na leve in desne, črne ter bele.
Tisti, ki se trudijo in želijo dobro, vedo, da je najlažje na zadevo gledati od daleč, iz
ozadja, skozi zaveso okna, potem pa nekje na dolgo in široko pametovati, kako je vse
narobe, kako je vse tako in drugače. Nekomu v razmislek in drugemu v vzpodbudo
lahko brez slabe vesti zapiševa, da je na žalost še vedno veliko več slednjih in z željo po
drugačni družbi, z veliko manj tarnanja in črnega moledovanja, zaključiva to temo.
Če želimo v prihodnosti živeti lepše, boljše, bolj bogato, moramo to bogastvo poiskati
pri samemu sebi, v svoji notranjosti. Pometimo pred svojimi vrati, razmišljajmo
pozitivno, imejmo se radi!
Naj v novo leto ta uvodnik pošlje svetlo iskro zdravja, ljubezni, miru, skratka vsega
lepega! Še enkrat pa … imejmo se iskreno radi!
Vesna in Petra

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
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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 (oblikovanje), Boštjan
Repovž (oblikovanje), Milan Sotlar
(oblikovanje) in Jože Repovž.
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Jože Puc
Naslov:
Šentjanški glas – uredništvo,
Šentjanž 22,
8297 Šentjanž
E-mail: info@sentjanz.si,
www.sentjanz.si
Šentjanški glas je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo RS pod zap. št. 1557.
Oglasno trženje:
Turistično društvo Šentjanž
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče
Naklada: 500 izvodov
Cena: 0,01 EUR
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za
vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Pridržujemo si pravico do krajšanja in
oblikovanja gradiva. Fotografij in
rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki
niso del člankov, so iz arhiva TD
Šentjanž.
______________________________
Zahvaljujemo
se
Mladinskemu
društvu Šentjanž za dodatno tehnično
pomoč in uporabo njihovih prostorov.
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Dragi krajani in krajanke!
Že smo v predprazničnem
času,
ko
naj
bi
prevladovali
veselje,
zdravje in mir, a ljudje
večkrat pozabimo na te
dobrine in se bolj
obremenjujemo z materialnimi.
Darila! Veseli smo jih,
ampak teh je kmalu
dovolj in več ne vemo,
kam jih odložiti. Veselje
pa, ki ga občutimo, ko
nas nekdo pokliče in nam
zaželi vse najlepše, je
nepopisno. Da si nekdo
vzame čas za nas, da z nami izmenja nekaj besed, pomeni za
marsikoga več kot katero koli darilo.
Denar! Lahko zapravimo goro denarja za sorodnike in znance,
pa četudi nam gospodarska kriza trka na vrata. Ljudje se celo
zadolžijo, da nekomu pokažejo, koliko jim pomeni. A ni vse v
denarju. Tega se čedalje bolj zavedamo vsi skupaj. Ne moremo
si kupiti zdravja niti časa, ki nam še preostane. Kajti čas, ki si
ga vzamemo zase in za svoje bližnje, nam prinese spomine, ki
jih zlepa ne pozabimo.
Naučimo se ceniti trenutke veselja, trenutke miru in notranjega
zadovoljstva, trenutke, ki jih preživimo s svojimi dragimi, saj je
to tisto pravo, tisto, kar nas žene naprej z novim, močnejšim
elanom in tisto, kar nam pričara lepši svet v naših očeh.

notranjega miru in zadovoljstva, tako zdaj kot tudi med
prazniki in v celem prihodnjem letu 2012. Kajti to je tisto, kar
resnično šteje!

Zato, drage krajanke in dragi krajani, Vam vsem želim kar
največ takšnih nepozabnih trenutkov, polnih smeha, veselja,

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž

VOŠČILO
Leta minevajo in vedno znova se sprašujemo, kam nas bo veter ponesel ter
kakšni bodo naslednji koraki. Zato naj v novo knjigo, ki za življenje slika ter se
odpira, zapišemo le najlepše želje.
Uredniški odbor Šentjanškega glasa
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Cenjene krajanke in krajani Krajevne skupnosti Šentjanž
Nova številka Šentjanškega
glasa v vaše domove zopet
prinaša
nabor
dogodkov,
uspehov in dejanj, ki so odsev
dobrega dela v preteklih
mesecih. Lokalni medij, kot je
vaš, z rednim in korektnim
informiranjem
pomembno
prispeva k večji povezanosti
krajev in krajanov, hkrati pa
okolje bogati v kulturnem in
širšem družbenem smislu.
Mediji so v razvitem globalnem svetu vse pomembnejši akter.
S podajanjem svežih novic nas redno informirajo in nam dajejo
občutek, da smo kljub časovni ali krajevni oddaljenosti od
središča dogajanja venomer prisotni. Čeprav v naša zavedanja
kar prevečkrat vnašajo tudi negativne informacije, jih za
vsakdanje nemoteno delo vsekakor potrebujemo. Pomembni pa
niso le mediji na nacionalni ravni. Izjemno vlogo imajo lokalni
mediji, ki potrkajo na naša domača vrata in nas razveselijo z
dobrimi informacijami. Prav takšen je tudi Šentjanški glas.
Da lahko mediji poročajo o dobrem, je zaslužno s skupnimi
močmi opravljeno dobro delo. Leto 2011 ni bilo izjema, saj so
kljub zahtevnim časom tudi v vaši krajevni skupnosti vidni
premiki na boljše. Brez korektnega sodelovanja s krajani in
vodstvom Krajevne skupnosti Šentjanž ne bi bilo rezultatov, ki
se jih lahko veselimo skupaj. Med njimi naj izpostavim
nadaljevanje urejanja vodooskrbnega sistema in cestnega
omrežja ter gradnjo optičnega omrežja, ki intenzivno poteka na
območju celotne občine in prinaša velik informacijski
napredek.

Občina Sevnica se bo tudi v bodoče trudila za dobro
sodelovanje in se aktivno vključevala v prizadevanja za
trajnostni razvoj vseh desetih krajevnih skupnosti sevniške
občine, tudi šentjanške.
Spoštovani, naj vas tudi v bodoče spremlja pogum, da boste
sledili svojim ciljem. Želim vam lepo preživete praznične dni, v
novem letu 2012 pa veliko osebnega zadovoljstva, zdravja in
uspehov.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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Intervju …
… z ga. Rezko Repovž

Vsakomur je znano ime Rezka Repovž. To je gospa, ki je
bila dolga leta učiteljica 1. razreda na OŠ Milana Majcna
Šentjanž. Vsakomur se je vtisnila v spomin kot tovarišica,
ki je vedno za vsakogar našla lepo besedo in nasmeh na
obrazu, saj jo je bilo težko razjeziti. Stavek, ki je za
upokojence značilen „Nimam časa.“, pa ne drži za našo
gospo, saj je ta vedno dejavna na vseh področjih. Rezi, kot
jo kličejo prijatelji in najbližji, je predsednica KO DIS
Šentjanž ter aktivna v Društvu upokojencev Šentjanž.
Letos pa je zaslužno prejela še priznanje KS Šentjanž.
Rodili ste se v Šentjanžu, kajne? Katere so po vašem
mnenju bistvene razlike med vašim otroštvom in otroštvom
vaših vnukov?
Rodila sem se v Nemčiji, v času izgnanstva, v mestecu
Cornberg leta 1944. Ko smo se vračali nazaj v domači kraj, v
domači dom, sem bila sama še dojenček, spremljali pa so me še
trije starejši bratje. Naš dom je bil izropan, uničen, saj so tu ta
čas živeli Kočevarji. Mama ni imela niti lončka ali žličke, da bi
lahko pripravila jed. Res ni bilo lahko. Vse nujne stvari nam je
posodil stric, ki je med vojno ostal doma v Murncah, saj je bil
rudar v Trbovljah.
Ja, moja otroštva se res ne da primerjati z otroštvom mojih
vnukov ali pa današnjih otrok. Takrat smo si otroci naredili
igrače sami. Pulili smo bilke trav in z njimi delali snope kakor
naši starši. Imeli smo tudi „pručko“, ki je bila naš tovornjak, ki
smo ga otroci videli enkrat tedensko v Šentjanžu. Če smo imeli
srečo, pa smo iz krpic, katere smo natlačili v staro nogavico,
naredili žogico. To so bile vse naše igrače, pa smo kljub vsemu
imeli prijetno otroštvo. Še posebno smo se razveselili
praznikov, ko nas je obiskal stric iz Ljubljane in tako vsakomur
prinesel eno pomarančo.
Moji vnuki danes ne čutijo pomanjkanja in upam, da ga tudi
nikdar ne bodo. Tudi vzgojeni so tako, da sami vedo, kje je
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meja, do kje lahko uresničijo svoje želje. Res jim želim lepo
otroštvo, uspešno opravljeno šolo in seveda še veliko obiskov
pri babici.
Kako to, da ste se odločili postati učiteljica? Kaj vas je
prepričalo v to?
Vzor učiteljice mi je bila tedanja učiteljica 1. razreda Marinka
Komljanec, ki je stanovala na Vidmu. Obenem pa sem ob
varstvu mojih bratcev čutila, da bi bila lahko dobri vodja.
Tedanje razmere niso dopuščale na glas govoriti, kaj si želim.
Razmere niso bile lahke in tudi denarja za šolo ni bilo. Z leti so
se razmere malo izboljšale in želja v meni je rasla, zato sem se
odločila za ta poklic. Ker v Šentjanžu niso poučevali tujega
jezika, sem morala nižjo gimnazijo obiskovati v Tržišču, in
sicer kar 4 leta, nato pa še 5 let učiteljišča v Ljubljani. Res je,
da sem dobila občinsko štipendijo, a če sem jo primerjala z
mojimi tedanjimi sošolkami iz večjih občin, je bila ta občutno
manjša. Malo lažje mi je bilo, da sem stanovala pri bratu, a
kljub temu je bilo potrebno plačati vožnjo z vlakom iz Medvod
v Ljubljano. Z vztrajnostjo in trdnim prepričanjem, da bom to
zmogla, sem to tudi dosegla in danes mi ni žal.
Bili ste učiteljica z vso dušo in srcem. Mnogi vaši »pručki«
vas še danes kličejo »druga mama«. S čim mislite, da ste se
jim tako globoko usedla v srce?
„Pručki“ so otroci, ki nekaj pričakujejo. Na prvi vstop v šolo so
bili različno pripravljeni. Njihove velike začudene oči in
pogledi ter iskriv nasmeh, to je težko pozabiti. Kot učitelj jim
svojo dobroto lahko vrneš s spoštovanjem in dokazom, da so
vsi enaki, da so ljubljeni. Ker pa je leto hitro minilo in da smo
se lahko naučili vse potrebne stvari, pa sem morala pravilno
postopati tudi v razredu. Vsaka generacija zase so bili koščki
testa, ki jih je bilo potrebno oblikovati ter zmesti v enoten
hlebček.
Svoje učence ste učili brati, pisati, peti in še marsikaj. Se
vam to delo ni nikoli zdelo monotono? Ali pa se je zato, ker
so bile različne generacije, različni učenci, različni otroci,
razlikoval tudi način učenja? So bile generacije iz leta v leta
boljše ali slabše?
Ker sem svoje delo opravljala z veseljem in polno elana, mi ni
bilo težko delati z otroki. Vsaka generacija je bila svojstvena in
drugačna, zato je bil tudi način učenja drugačen, a vsi smo se
naučili vse. Z leti se je videl vpliv televizorja in prestiža, čeprav
smo živeli na podeželju. Lahko rečem, da so otroci mogoče res
imeli neko zaupanje vame, saj so mi včasih na uho izdali
kakšno težko stvar in izkušnjo, ki so jo doživeli. To se je
dogajalo predvsem zjutraj, ko so učenci prihajali v razred, ali
pa ob brisanji table in v času odmora. Te drobne stiske otrok so
še danes zapisane v srcu in neizdane.
Skupaj z učenci ste tudi skrbeli, da je bila okolica šole
vedno počiščena, posejana z rožicami. Jih je bilo v to težko
prepričati ali pa ste le znali „pritisniti na pravi gumb“?
Ni bilo težav s prepričanjem. Ne le punce, ampak tudi fantje so
radi priskočili na pomoč. Ko smo vse ponaredili, je vedno
sledila zaslužena malica in stekel je pogovor, kjer so se sami
učenci bolj odprli. Imeli pa smo tudi pohod do Murnc, ki se je
zgodil vsaj 3-krat letno. Ponavadi je bilo to aprila, proti koncu
šole v juniju in v oktobru, ko so učenci ponovno zasedli šolske
klopi.
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Intervju …
Poseben dogodek v prvem razredu je bil v vašem času
službovanja sprejem prvošolcev med pionirje. To se je
vsako leto dogajalo 29. novembra, ko se je v Jugoslaviji
praznovalo dan republike. Takrat je bilo vsako leto še
posebej slovesno in priprave so potekale od začetka
šolskega leta do dne, ko ste vsako leto pripravili rajanje in
pojedino ter se učili pionirsko zaobljubo. Kako ste vi
doživljali ta čas in kako se spomnite časov osamosvojitve
Slovenije, ko so tovrstna proslavljanja postala preteklost?
Se vam kdaj stoži za časi pred 20 leti in več?
To je bil resnično največji in najpomembnejši dogodek v
šolskem letu, saj smo se nanj pripravljali uvodne tri mesece.
Starši so ponavadi poskrbeli za primerna oblačila, če ni šlo, pa
smo si jih nekako izposodili ali pa jim podarili obleke. Deklice
so imela krila in lepe srajčke, ki so jih nosili poleg elegantnih
hlač tudi fantje. Vsi pa so imeli še rdeče rutke. V šoli smo imeli
na tisti dan boljše kosilo, prišli so tudi starši otrok, ki so bili
nanje ponosni. Učencem je bilo svečano sedeti za pogrnjeno
mizo in tudi z veliko vnemo so se naučili program, s katerim so
se predstavili svojim staršem in celotni šoli. Kasneje, ko tega
dneva nismo več praznovali, smo skušali to nadomestiti s
sprejemom učencev v šolsko skupnost in sprejemom otrok med
mlade člane Rdečega križa, a to kljub vsemu ni bilo tako
slovesno.

Upokojili ste se leta 2003. Ste se upokojitve veselili ali ste
težko odšli v pokoj? Sigurno se je po tolikih letih težko
odpovedati delu, ki ste ga opravljali z veliko elana in
energije?
Ja, res je, po 37 letih delovne dobe je prišel čas upokojitve.
Prve tri mesece moje upokojitve je bilo težko preživeti, saj je
bilo to obdobje, ko bi morala ponovno iti na učiteljsko
konferenco in se pripraviti na sprejem novih generacij prvega
razreda. Še sedaj se vračajo ti spomini. Svoje delo učiteljevanja
sem začela pri 22 letih, ko sem takrat prevzela 5. razred. Nekaj
let sem učila tudi v 2. in 3. razredu, vsa ostala pa moje
„pručke“.
Ker ste zelo delovna in navajena akcije, tudi v pokoju ne
počivate in ste dejavni na mnogih področjih. Tako ste
predsednica KO DIS Šentjanž, aktivna v Društvu
upokojencev Šentjanž in tudi članica Turističnega društva
Šentjanž. Sklepam, da vam vloga predsednice KO DIS
Šentjanž vzame največ časa in energije. Letošnje leto je bilo
še posebej naporno. Nam lahko kaj več poveste o delovanju
društva?
V letošnjem letu smo praznovali 70. obletnico junaške smrti
Jančija Mevžlja in Milana Majcna, zato smo hoteli to počastiti
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malo drugače. Zadali smo si cilj, da poskrbimo za ureditev
spominskega obeležja v Murncah. Vse se je začelo aprila, a
nam papirnata vojna vse do sredine septembra ni dovolila, da bi
hitreje poprijeli za delo. Ko smo prejeli dovoljenje za gradnjo
lesene ograje, je prostor v Murncah dobil svoj pietetni prostor,
ki si ga zasluži. To območje je že leta 1971 postalo zaščitena
kulturna dediščina. Večina ljudi je to delo pohvalilo, všeč pa je
bilo tudi sorodnikom naših borcev, saj je bil sam brat
pokojnega Jančija Mevžlja presenečen, kako lepo smo uredili
prostor.
Skrbimo tudi, da jubilante, ki praznujejo svoje rojstne dneve od
80 do 90 let in več, tudi obiščemo. Trenutno štejemo 110
članov. V mesecu decembru obiščemo vse člane, ki so stari nad
80 let, jim voščimo in damo darila. Organiziramo pohod od
Murnc do Telč, katerega se udeležijo tudi nekateri naši mlajši
člani. V reviji Vestnik pa objavljamo tudi naše prispevke.
Veseli pa smo, da se je delo v Murncah opravilo, saj ni dobilo
dobrega odseva le društvo, ampak celotna KS Šentjanž.
Letos ste poleg priznanja KS Šentjanž prejeli tudi bronasto
plaketo Zveze borcev za vrednote NOB? Kaj vam pomenijo
vsa ta priznanja?
Nad podelitvijo priznanja KS Šentjanž sem bila presenečena,
saj tega resnično nisem pričakovala. Ker pa je bilo podeljeno
tudi zaradi urejanja spominskega obeležja v Murncah ter
mojega učiteljevanja, sem na prejem priznanja počaščena.
Bronasto plaketo Zveze borcev za NOB pa so mi podelili 12.
novembra letos v Sevnici, za dosego cilja, ki sem si ga zadala
spomladi letos, da v Murncah mora biti spominsko obeležje in
to se je tudi uresničilo.
Kakšni so vaši načrti oz. načrti društva v bodoče?
KO DIS je letos izdalo zbornik Šentjanž pušeljc Dolenjske v
vihri vojne 1941-1945 ni ovenel. Za leto 2012 načrtujemo tudi
obletnico v Jatni, kjer sta padla dva kurirja, eden izmed njiju je
tudi naš rojak z Brunka. Poskrbeli pa bomo za avtobusne
prevoze. Naša naloga je predvsem to, da negujemo ta
spominska obeležja, da se ne pozabi trpljenje izgnancev, zato
jim želimo ohraniti spoštovanje za prestalo trpljenje v času
izgnanstva.
Ob vašem delu vam vseskozi stoji ob strani vaš mož Janez,
ki je tudi sam aktiven gasilec. Oba sta zelo aktivna krajana
Šentjanža. Vidva sta kar v redu par, kajne?
Ja, res je. Moj mož Janez mi veliko pomaga, vozi me naokoli in
naj se malo iskrivo izrazim, da resnično uboga moja navodila.
Sva kar v redu par, kajne? Naj pa omenim tudi moje otroke, saj
sem nanje resnično ponosna. Zanje sem bila ne le mama,
ampak tudi učiteljica in marsikdaj mi pravijo, še danes, da sem
bila do njih stroga in nepopustljiva. Včasih sem bila težko
stroga do svojih lastnih otrok, a bili so enaki drugim in zato
razlik ni bilo.
Kaj vas sicer najbolj napolni z energijo in da novega vetra v
jadra?
Energijo črpam predvsem iz dobro opravljenega dela. Novi
izzivi in želja po dosegu novih rezultatov pa mi prav tako dajo
voljo. Ne smem pa pozabiti še na vso mojo družino, ki mi daje
nasmeh na obraz, saj je najlepše takrat, ko smo vsi skupaj.
Kaj bi še zaželeli našim bralcem in krajanom KS Šentjanž?
Vsem želim veliko dobre volje in zdravja. Veselijo naj se
drobnih uspehov in radosti, ki jih prinaša bližajoče se leto, naj
znajo spoštovati delo in ustvarjalnost drugih.
Vesna Perko

ŠENTJANŠKI glas

XII/24

Iz šolskih klopi
RAZISKAVA »ALI JIH POZNATE?«
V torek, 29. 11. 2011, je na naši šoli potekala raziskava, kako
smo ekološko ozaveščani. Učenca Vid Jerovšek in Vid Žganjar
sta naključne starše povprašala o njihovem poznavanju
ekoloških znakov na embalaži ter o tem, kje v kraju se nahajajo
ekološki otoki. Ugotavljamo, da je poznavanje teh znakov
nekaj srednjega; najbolj sta poznana simbola zelena pika in
košek. Kljub skromnim številom ekoloških otokov, ki jih
imamo (na Glinem, pri OŠ, pod pošto ter v Hinjah), je za te
vedelo le nekaj staršev.
Vsi si želimo čistega okolja. Žal živimo v kraju, kjer še ni
dovolj dobro organiziranega ločevanja odpadkov. Lahko pa
sami naredimo korak naprej in smo pozorni že pri nakupu
različnih embalaž, kjer srečamo naslednje simbole, in z njimi
ustrezno ravnamo.

Košek opozarja, da je embalažo potrebno odvreči
na primerno mesto ─ ekološki otok (zbiralnica ločenih frakcij).
Zelena pika se pojavlja na embalaži izdelkov in
označuje, da je ta embalaža vključena v sistem ravnanja z
odpadno embalažo ter da se zbira, reciklira ali drugače ustrezno
predela in ponovno uporabi.

Znak za označevanje električne in elektronske opreme
(oprema, ki ima baterijo ali vtičnico). Odložimo le v ustrezne
zabojnike.
Mobiusova zanka je simbol za izdelek ali embalažo, ki
ima na koncu življenjskega cikla določeno zbiranje in postopke
recikliranja. Vsak krak Mobiusove zanke namreč predstavlja
del verige potrebne za uspešno recikliranje: zbiranje, predelavo
v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.

Znak označuje izdelke, ki so proizvedeni iz
recikliranih materialov. V primeru, da je na sredi napisan
odstotek, to pomeni, da je navedeni odstotek izdelka narejen iz
recikliranih materialov.
Znak, ki pokaže, iz katere primarne surovine je narejen
izdelek. V znaku je med puščicami navedena številčna oznaka
surovine, pod znakom pa skrajšana oblika surovine, iz katere je
izdelek narejen. Prisotnost tega znaka na izdelku nakazuje, da
se izdelek lahko reciklira oziroma ponovno predela.
Helena Hribar

TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE
Učenci osmega in devetega razreda OŠ Šentjanž so pri
dodatnem pouku zgodovine poglabljali in razširjali znanje o
srednjeveških mestih na Slovenskem, ki so povsem spremenila
podobo tedanje fevdalne družbe. Šolsko tekmovanje je potekalo
5. decembra 2011. Bronasta priznanja so osvojili: Aleksandra
Starina, Milena Rozman, Vid Jerovšek (vsi učenci devetega
razreda) in Jan Starina iz osmega razreda.
Področnega tekmovanja, ki bo 16. januarja 2012 na Blanci, se
bodo udeležili Aleksandra, Vid in Jan. Za dosežene uspehe jim
iskreno čestitam in želim veliko znanja in sreče na naslednjih
tekmovanjih.
Mentorica Stanislava Dežman

V SEPTEMBRU SMO IMELI TUDI KULTURNI DAN
Ob pregledu letošnjih dni dejavnosti sem ugotovila, da smo o
vseh teh dneh objavili kakšen stavek, le o kulturnem dnevu ni
niti besede. Čisto kratko poročilo.
Iz Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu so že 14.
septembra povabili naše učence od 6. do 9. razreda na ogled
mladinske dramske predstave KAMNI. Igrala sta Jernej
Kuntner in Matjaž Muller – nepozabna igralca, ki sta res
enkratno odigrala svoji vlogi.
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Po predstavi se je psiholog Matic Munc z nami pogovarjal,
kakšni zakoni, praksa in izkušnje veljajo v Sloveniji ter kaj bi
se z mladostnikom zgodilo pri nas, če bi zagrešil podoben
zločin.
To je res predstava, ki bi jo moral videti vsak osnovnošolec in
srednješolec; vesela sem, da so jo videli tudi naši učenci.
Majda P. Repovž
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Iz šolskih klopi
OBISK PISATELJA PRIMOŽA SUHODOLČANA
Učenci 6. razreda so njegov nastop opisali z naslednjimi stavki:
Ves čas se je »zafrkaval« . (Nika)
Tako je na nek način predstavljal svoje knjige, saj tudi piše na
tak zafrkljiv način. (Roman)
Zanimivo je bilo, ko je pripovedoval, kako si je tolikokrat
razbil glavo- kot Peter Nos v njegovih knjigah. (Marko)
Vživel se je v nas, otroke. (Hana)
Vsi si ga bomo zapomnili…res…100%...
Majda P. Repovž

V četrtek, 29. 9. 2011, nas je za uvod v teden otroka čisto
nepričakovano obiskal pisatelj Primož Suhodolčan.
V torek nas je ravnateljica obvestila, da so ga povabili na
sosednji šoli in da lahko pride tudi k nam. Seveda smo bili
veseli te napovedi, saj učenci radi berejo njegove knjige, še
posebej Košarkar naj bo in Kolesar naj bo sta zelo iskani in
vedno izposojeni. Tudi učencem prve in druge triade so
njegove knjige všeč.
Četrto šolsko uro smo se odpravili v Kulturno dvorano in tam
nas je že čakal ves nasmejan in dovtipen. Ko sem mu omenila,
da ga učenci želijo marsikaj vprašati, tega kar ni hotel slišati.
Že takoj na začetku nam je povedal, da ne bo govoril o knjigah
in da ne ve, če se bo po mnenju učiteljic kulturno obnašal. Res
nas je zanimalo, kakšna predstavitev bo to.

Anže Repovž iz 4. razreda OŠ Šentjanž pa se njegovega
obiska spominja takole…
V četrtek, 29. 9. 2011, je učence OŠ Šentjanž obiskal uspešen
slovenski pisatelj Primož Suhodolčan.
Bil je zelo zabaven in duhovit. Povedal nam je, kako je nastala
zgodba o Petru Nosu. Idejo je dobil, ker si je tolikokrat razbil
nos in glavo.
Veliko smo se smejali in se imeli izjemno lepo. Komaj čakam,
da Primož spet pride.
In še kratek zapis Ane Štirn, učenke 5. razreda OŠ
Šentjanž…
Primož Suhodolčan je zelo, zelo smešen, prijazen, iznajdljiv …
model za Petra Nosa. Napisal je veliko knjig, kot so Peter Nos,
Živalske novice, Pica je kraljica, Kuža, zaljubljen kot pes,
Košarkar naj bo … in še in še. Vse sem že prebrala in vse so mi
bile zelo všeč.
Primož Suhodolčan ima dolg jezik in njegova glava nima
pameti. Tako se je predstavil. Njegov jezik veliko in včasih
nerazumljivo govori. Meni je bil všeč, ker je bil zelo smešen.

NARAVOSLOVNI DAN
V torek, 4. 10. 2011, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda
naravoslovni dan. Prvi dve uri nam je gospa Polona Sirk s
Komunale Sevnica predavala o onesnaževanju vode in o
ločevanju odpadkov. Izvedeli smo kar nekaj novega in veliko
zanimivega.
Po predavanju smo imeli malico, nato pa smo se razdelili v
skupine. Učenci vseh skupin smo potovali od učitelja k učitelju
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ter opravljali različne naloge; delali smo poskuse z vodo, v njej
iskali živali, merili njeno temperaturo, reševali križanko, iskali
pesmi in pregovore o vodi in še in še.
Na koncu pa so vse skupine naredile plakate, ki jih lahko vidite
na spodnjem hodniku naše šole. Imeli smo se lepo.
Lucija Kos, 8. razred
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Iz šolskih klopi
ŠPORTNI DAN
V sredo, 5. 10. 2011, pa smo se učenci od 1. do 9. razreda
odpravili v Tržišče na športni dan. Zjutraj, ko smo prišli v
šolo, smo najprej igrali nogomet, nato pa je prišel avtobus, ki
naj bi nas odpeljal v Tržišče.
Sprva sem mislil, da bo v Tržišču »živa beda«, a ko sem tam
srečal svoje stare prijatelje, se je moje mišljenje spremenilo.
Najprej smo igrali nogomet, kjer so zmagali Tržiščani, nato pa
je sledil kros.

Začele so devetarke, potem pa so tekli učenci in učenke prvega,
drugega, tretjega razreda … dokler nismo prišli na vrsto mi.
Fantje iz osmega in devetega razreda smo imeli dva kroga.
Mislil sem, da ne bom zmogel, a na koncu sem končal na 2.
mestu.
Ta dan mi je bil všeč, a ne morem drugače, kot da napišem še
to: »Če bi igrali košarko, bi zmagali mi.«
Jan Starina, 8. razred

TUDI LETOS SMO IMELI TEHNIŠKI DAN

V četrtem tednu novembra smo na naši šoli imeli tehniški dan.
Že več dni prej smo načrtovali, kaj bomo izdelovali za
novoletni bazar.
Po glavnem odmoru smo začeli. Sedmarji smo se razdelili v
skupine in verjetno je bilo v ostalih razredih prav tako. Naša
prva skupina je delala lončke, druga je kuhalnice pobarvala
tako, da so nastali prašički, tretja skupina pa je delala vizitke.

Med delom smo poslušali glasbo, ki smo jo sami izbrali, se
pogovarjali in pili sokove.
Bilo mi je zelo všeč in upam, da bomo imeli podoben dan tudi
drugo leto.
Tomaž Lindič, 7. razred

Zajtrk … DA ali NE? Seveda, to je zakon!
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Še zavedamo se ne, kako pomemben je zajtrk pri naši prehrani.
Daje nam energijo za ves dan. Pomembno je tudi, da pri zajtrku
zaužijemo dovolj ogljikovih hidratov. Da bi se tega zavedala
tudi mladina v osnovnih šolah in vrtcih, je na pobudo
Čebelarske zveze Slovenije 18. novembra 2011 potekala
vseslovenska akcija - tradicionalni slovenski zajtrk. Tako je
bilo tudi na naši šoli. Del prve šolske ure smo namenili zajtrku.
Jedli smo kruh namazan z maslom in medom. Zraven smo pili

mleko in se na koncu posladkali z jabolkom. Živila so nam
podarili okoliški kmetje, čebelarji in pekarna. Tako nam je bil
zajtrk bolj domač. Skupaj s sošolci smo se zajtrka razveselili,
saj se nam je dan začel nekoliko drugače.
Jaz vsak dan zajtrkujem, preden grem v šolo, skupaj s sošolci
pa le redko. Zato si želim, da bi se taka akcija še kdaj ponovila.
Tomaž Lindič, 7. razred

Tudi mnogim drugim sedmarjem je bil zajtrk zelo všeč, radi bi ga imeli še večkrat; zanimiva pa je bila tale misel …
Zajtrk je bil zelo dober, saj sem kmečki otrok in rad jem tako hrano. Želim si, da bi bilo še veliko takih zajtrkov.

SREČNO 2012 SREČNO 2012 SREČNO 2012
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Zgodilo se je
PRAZNIK KS ŠENTJANŽ
V petek, 29. oktobra, je Krajevna skupnost Šentjanž praznovala
svoj krajevni praznik. Kulturni dom v Šentjanžu je zopet pokal
po šivih, saj se je zbralo veliko Šentjancev, kar dokazuje, da
smo krajani ponosni na svoj kraj in da nam ni vseeno, kaj se z
njim dogaja. S svojo navzočnostjo je naš praznik počastil tudi
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter dodal, da se vedno rad
vrača v ta kraj, kjer je vedno lepo sprejet in da naj krajani še
naprej delamo složno, saj bomo le tako kaj dosegli. Dejal je, da
smo vsi del nekega ciklusa in del tega ciklusa je tudi temačni
del, ki se nanaša na junaški boj Milana Majcna in Jančija
Mevžlja v Murncah pred 70 leti in prav ti dogodki nam dajejo
energijo za današnji čas.
Predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj nam je v svojem
govoru podrobno opisal, kaj vse je Krajevna skupnost dosegla
v času njegovega mandata.

Najveličastnejši pa je bil trenutek, ko sta predsednik KS
Boštjan Krmelj in župan Srečko Ocvirk podelila letošnja
krajevna priznanja trem zaslužnim krajanom. Prejel ga je
geograf Jože Puc, ki živi in dela v Ljubljani, a se ob koncih

tedna rad vrača na domačijo in kmetuje. Oblikoval je prvo
zloženko KS Šentjanž, dejaven pa je tudi v Turističnem društvu
Šentjanž že od njegove ustanovitve. V letošnjem letu pa je
prostovoljno in brezplačno preoblikoval in uredil spletno stran
KS in prav vsi ti dosežki so bili podlaga za podelitev priznanja.
Z vlogo glavnega kletarja v večnamenskem prostoru Društva
vinogradnikov Šentjanž, ki je veliko prispeval k promociji
šentjanških vin, pa si je zaslužil priznanje tudi Milan Jevševar.
Svoje priznanje pa si je zaslužila tudi Rezi Repovž, ki jo ima
marsikdo v spominu kot odlično učiteljico. Ob letošnji 70.
obletnici junaškega boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja je
prispevala k dostojni ureditvi spominskega obeležja v
Murncah. Zelo dejavno je sodelovala tudi pri zborniku
»Šentjanž pušeljc Dolenjske v vihri vojne 1941–945 ni
ovenel«, ki ga je izdala Krajevna organizacija Društva
izgnancev Slovenije Šentjanž, katere predsednica je
Repovževa.
Ob prazniku KS Šentjanž pa je župan izročil gostilni Repovž
Listino Občine Sevnica za podeljeno kolektivno blagovno
znamko »Gostilna Slovenija«, kar uspe le najboljšim gostilnam
v Sloveniji. Jože pa je ob prejetju dejal, da je to nagrada za 22letni trud njihove hiše ne le v gostinstvu, ampak tudi v
ekologiji. S tem ohranjajo tradicijo do podeželja, poudaril pa je
še, da kar 80 odstotkov hrane, ki jo ponudijo gostom, pridelajo
doma.
Kulturni program je povezovala Jožica Pelko, nastopili pa so še
otroci OŠ Milana Majcna Šentjanž, dekliški vokalni septet
Fortuna in pesnica Marija Bajt. Za pogostitev gostov pa so
poskrbeli v Aktivu kmečkih žena Budna vas in
Vinogradniškem društvu Šentjanž.
Vesna Perko

PRVI SAMOSTOJNI KONCERT SEPTETA FORTUNA
V soboto, 5. 11. 2011, smo pevke iz vokalne skupine septet
Fortuna imele prvi samostojni koncert.

Gostile smo dve moški vokalni skupini, in sicer vokalno
skupino Lira in kvartet Jarica. Udeležba na koncertu je bila nad
našimi pričakovanji in smo bile napolnjene kulturne dvorane
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zelo vesele. Prejele smo ogromno pozitivnih spodbud in
pohval, ki nam bodo dale energijo za nadaljnje delo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem, ki so
nam pomagali pri izvedbi prvega letnega koncerta. Želimo si,
da bi se koncert v prihodnosti še kdaj ponovil.

Septet Fortuna
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Društva poročajo
BUČARIADA 2011 V ŠENTJANŽU
V nedeljo, 16. oktobra, se je v Kulturni dvorani Šentjanž
zaključila enomesečna prireditev Bučariada 2011. Tudi letos
smo dogodek zaključili s podelitvijo priznanj za najtežjo bučo,
»najizvirnejšo« bučo in najlepše bučne aranžmaje po izboru
strokovne komisije.

Tokrat so najlepši bučni aranžma izdelali učenci Osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, drugi najlepši bučni aranžma je bil
delo vaščanov Potoka, tretji najlepši bučni aranžma pa je krasil
Hinjce, ki se nahajajo sicer v KS Krmelj, izdelala pa ga je
Majda Borštnar. Najtežjo bučo, ki je tehtala 53 kg je pridelala
družina Razpet z Glina, najizvirnejša buča pa je bila buča
Marjana Hribarja. Prireditev zaključka Bučariade 2011 je
popestrila ubrana pesem iz grl okteta Oktetek in prisrčna
predstava učencev osnovne šole.

Izdelovalci najizvirnejših bučnih aranžmajev so se za nagrado
v začetku novembra odpravili s TD Šentjanž na ekskurzijo na
Koroško. Vpregli smo kar dva gasilska kombija gasilskih
društev iz naše krajevne skupnosti in se dobre volje odpravili
na prijeten izlet v prekrasne kraje Koroške. Ogledali smo si
Povhov mlin v občini Prevalje, muzej stare kmečke opreme na
kmetiji Damjana Smolaka, ki je letos sodeloval tudi v oddaji
ljubezen na seniku, si ogledali idilično turistično vasico
Šentanel in seveda tudi kaj res dobrega pojedli. Polni vtisov in
res ubrano razpoloženi smo se vrnili domov.
Petra Majcen, TD Šentjanž

VESELI DECEMBER

Foto: Jože Puc

Leto je zopet naokoli in Mladinsko društvo Šentjanž je tudi za
letošnje decembrske dni pripravilo zimski program, s katerim
smo skušali našim vaščanom popestriti večere.
3. 12. smo začeli s potopisnim predavanjem, ki ga je imela Tina
Majcen. Predavala nam je o svojem poletnem potovanju po
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Tanzaniji, kjer je tamkajšnje otroke tudi poučevala. Naslednje
potopisno predavanje smo imeli že naslednji teden, 10. 12.,
takrat pa nam je o svojih dogodivščinah predaval Miha Repovž,
ki je prav tako v poletnem času potoval po Izraelu. Za konec
pa smo v predbožičnem času pripravili še stand-up, kjer sta nas
komedijanta Tin Vodopivec in Aleš Novak dodobra nasmejala.
Ob tem pa smo pripravili tudi razstavo slik na temo Šentjanža
in njegove okolice, katere so ustvarjali in nam jih poslali naši
sokrajani.
Člani društva smo tudi v letošnjem letu delali in se trudili, da bi
naredili čim več za naše krajane ter jim popestrili njihov
vsakdanjik. Žal pa smo bolj ali manj razočarani nad odzivom
vaščanov, saj je zanimanje za naše projekte, ki jih izpeljujemo
tekom celotnega leta, precej skopo. Zato si želimo in upamo, da
bomo v prihodnje doživeli več obiskov vaščanov, s katerim bi
nam dali vedeti, da to, kar delamo, delamo dobro, naš trud pa bi
bil s tem poplačan.
Marko Repše, Mladinsko društvo Šentjanž
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IGRE BREZ MEJA
V petek, 15. 10. 2011, smo članice društva DPM Šentjanž
pripravile na igrišču pred šolo v okviru Tedna otroka igre brez
meja.
Kljub nekoliko hladnejšemu vremenu se je iger udeležilo kar
nekaj otrok. Preizkusili so se v prenašanju, kotaljenju in v
balinanju z različnimi bučkami in kostanjem. V drugem delu so

otroci prepoznavali različne začimbe in vrtnine z zavezanimi
očmi. Ob vsem tem smo se posladkali s pečenim kostanjem ter
jabolčnim zavitkom.
Lahko rečemo, da so se otroci vrnili domov veselih obrazkov.
Helena Hribar, DPM Šentjanž

4. KONJENIŠKI DAN
Zadnje letošnje konjeniško tekmovanje se je odvijalo v
Radgonici, na domačiji bratov Kramžar, pod okriljem
Šentjurske konjenice.
Kljub močnemu vetru so se najbolj pogumni pomerili v
spretnostnem jahanju. Krekovo konjenico so zastopali Boštjan
Urbančič, Miha Jazbec in Franci Strnad, ki je dosegel 3. mesto,
2. mesto pa si je priboril Aleksander Blas.
Druga tekmovalna panoga je bila nabadanje sopoške postrvi,
precej zahtevna naloga, saj je močan veter premikal visečo
tarčo. Največjo zbranost in natančnost je pokazal Franci Strnad
in si tako priboril 1. mesto, Aleksander Blas pa je zasedel 3.
mesto.
Ostali konjeniki smo navdušeno navijali za naše tekmovalce, ti
pa so nas nagradili z izjemnimi nastopi in dosežki.
Brigita Blas

DA NE POZABIMO
za goste in urejanje prometa, pevkam septeta Fortuna, pevcem
Lire, članom Duletove čete, harmonikarjem, vsem
praporščakom in veteranom vojne za Slovenijo iz celotnega
Posavja, učencem OŠ Milana Majcna Šentjanž za kulturni
program in učiteljicama Majdi P. Repovž in Nadi Lindič za
pripravo programa ter predsedniku ZZB za vrednote NOB
Sevnica Maksu Popelarju za njegov govor. Hvala tudi
učenkama v narodnih nošah, ki sta gostom postregli s hlebcem
kruha in gospe Renati, ki ga je spekla. Iskrena hvala Janezu
Kosu za njegov slavnostni govor in za delo pri izdelavi
zbornika ter Tomažu Kosu za tehnično obdelavo gradiva. Tudi
gospodu županu Srečku Ocvirku iskrena hvala za bogate misli
ob koncu svečanosti.
Brat Jančija Mevžlja med prisotnimi na slovesnosti

Praznovanje 70. obletnice junaškega boja Milana Majcna in
Jančija Mevžlja 28. in 29. oktobra je letos dobro uspelo.
Organizator tega praznovanja je bila Krajevna organizacija DIS
Šentjanž. Kljub zapletom, ki so se začeli v mesecu aprilu, smo
19. septembra 2011 dobili dovoljenje za postavitev lesene
ograje. Spominsko obeležje je dobilo pietetni prostor, ki mu
pripada. Hvala vsem, ki so pomagali pri pridobitvi dovoljenja.
Kot organizator pri tem projektu se iskreno zahvaljujem
Zvonetu Papežu za izdelavo kovinske konstrukcije in Mihi
Sladiču za delo z lesom. Svoje finančne obveznosti še nismo v
celoti poravnali, a bomo to v bodoče tudi storili. Posebno
zahvalo izrekam Andreju Prijatelju, ki je opravil izkop in
betoniranje kovinskih stebričkov brezplačno.
Proslava v Murncah je bila nekaj posebnega. Med gosti je bil
tudi brat pokojnega Jančija Mevžlja. Dejal je, naj javno
pohvalim vse tiste, ki so prispevali k tej svečanosti.
Zahvalo izrekam Aktivu kmečkih žena Budna vas za sladke
dobrote, Jožici in Franciju z Leskovca, ki sta točila čaj,
vinogradnikom za vino in postrežbo, gasilcem za pripravo klopi
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Številni prisotni na slovesnosti

Hvala tudi vsem ostalim, ki jih nisem posebej imenovala, a so
prispevali k dobremu počutju obiskovalcev te prireditve.
Zbornik z naslovom »Šentjanž v vihri vojne leta 194145« je
še vedno na prodaj. Prav bi bilo, da bi ga imela vsaka hiša v KS
Šentjanž.
Rezka Repovž, predsednica KO DIS Šentjanž
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2. POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA

Na dan 70. obletnice junaškega boja Milana Majcna in Jančija
Mevžlja v Murncah, v soboto, 29. oktobra 2011, se nas je ob
10. uri 70 pohodnikov zbralo pri spomeniku v Šentjanžu in se
podalo na Pohod po poteh Milana Majcna, ki ga je letos
Turistično društvo Šentjanž organiziralo že drugič. Med
pohodniki je bil tudi tokrat častni član TD Šentjanž, 93-letni
gospod Franc Bebar.
Vreme nam ni bilo tako naklonjeno kot lani, a to vsekakor ni
preprečilo dobre volje pohodnikov. Med potjo so nas v Birni
vasi, Hinjah, »pri Streharjevih« in v Murncah z doma
pripravljenimi dobrotami in napitki pogostili domačini. Iskrena
hvala jim za dobrodušnost in pripravljenost k sodelovanju.

V Murncah, kjer nas je pričakalo na novo urejeno spominsko
obeležje, smo se udeležili slovesnosti v spomin na dogodke
pred 70 leti, ki jo je organiziralo Društvo izgnancev Šentjanž.
Slavnostni govornik in tudi častni krajan KS Šentjanž
zgodovinar gospod Janez Kos nam je izčrpno orisal dogajanje v
tistih časih in ga povezal z današnjim aktualnim dogajanjem.
Sledil je bogat kulturni program. Po končani slovesnosti smo se
odpravili v dolino, kjer smo se v kulturni dvorani okrepčali še s
partizansko klobaso.
Polni vtisov, novih poznanstev in veseli, ker smo spet naredili
nekaj zase, smo si zaželeli nasvidenje spet naslednje leto.
Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž

RAZSTAVA »ARTEKO ŠENTJANŽ 2011« TUDI NA GRADU V SEVNICI
Pernovšek, na prireditvi pa sta dobila besedo tudi predsednik
KS Šentjanž gospod Boštjan Krmelj in podžupan občine
Sevnica gospod Jože Žniderič. Dogodek so ubrano popestrili
Raški čbularju, ki so na samo njim lasten način peli in igrali
ljudske pesmi. Ob odprtju razstave je bil izdan tudi katalog s
slikami, ki so na prodaj.
Turistično društvo Šentjanž upa in želi, da mu bo dogodek
uspelo izpeljati tudi naslednje leto.
Dela slikarske kolonije si lahko ogledate tudi na naši spletni
strani www.sentjanz.si. Slike so še vedno na prodaj po
polovični ceni. Zainteresirani kontaktirajte na info@sentjanz.si
oz. Petro na tel.: 041 392 567.

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku občine Sevnica je
bila v sredo, 9. novembra, na sevniškem gradu odprta razstava
del slikarske kolonije »ArtEko Šentjanž 2011«, ki se je odvijala
od 8. do 10. junija v Šentjanžu.
Osem slikarjev, Zdravko Dolinšek iz Radencev, Danijel Ferlinc
iz Sv. Ane v Slovenskih Goricah, Niko Ribič iz Maribora,
Elena Sigmund iz Šentjanža, Bojan Sumrak iz Radeč, Jože
Šubic iz Maribora in Mojca Marija Vilar iz Domžal, je pod
vodstvom Jerce Šantej iz Sevnice v začetku poletja ustvarjalo
in se družilo v neokrnjeni naravi, med vinogradi in cvetočimi
travniki. V treh dneh so nastala čudovita dela, ki so bila od 1.
do 17. oktobra že razstavljena v Kulturni dvorani Šentjanž.
Tokratno razstavo je odprla direktorica KŠTM gospa Mojca
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Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž
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PRVO MESTO PGD VELIKI CIRNIK

PGD Veliki Cirnik je letošnje leto dopolnilo 60 let delovanja,
kar smo obeležili z gasilsko veselico in tradicionalnimi že 15.
Gasilskimi igrami brez meja.
Aktivni smo bili tudi na drugih področjih in se udeležili večine
tekmovanj GZ Sevnica. Anja, David in Tina, mladi gasilci iz
našega društva, so se tako tudi letos udeležili 11. kviza mladine
GZ Sevnica, ki je potekal v Zabukovju. Posebno smo
zadovoljni z rezultatom, saj smo že drugo leto zapored dosegli

odlično 1. mesto, kar je za naše majhno društvo velikega
pomena. Z rezultatom pa je poplačan tudi trud, ki ga mladina in
mentorji vložijo v učenje, za kar jim čestitamo.
Želimo si, da bi se naša sirena čim manjkrat sprožila ter veliko
sreče, zdravja, polno novih izzivov in veliko sodelovanja v
prihajajočem letu.
Jože Zaplatar, predsednik PGD Veliki Cirnik

MIKLAVŽEVANJE V ŠENTJANŽU
Po lanskoletnem skupnem miklavževanju v Budni vasi se je
letos Miklavž znova vrnil v Šentjanž. Tokrat v povsem novi
podobi s številnimi, ki so se odzvali, da ga pričakamo na
drugačen način kot pretekla leta.
Prijazno povabilo vsem društvom, da tudi v Šentjanžu skupaj
naredimo nekaj za lepši vstop v praznični mesec, je prineslo lep
odziv.
Članice RK, Čebelarsko društvo, motoristi, gasilci, AKŽ Budna
vas, vinogradniki, člani ŽPS, konjeniki ter družina Repše iz
Brinja so sestavili prijazno podobo sobotnega popoldneva.
Kresnice so poskrbele za nasmehe na obrazih, Vid pa je s svojo
prepričljivo vlogo zagotovo napovedal, da se za mlade talente v
Šentjanžu ni bati.
Ob prihodu Miklavževega spremstva so se zasvetile otroške
oči. S čudovitim spremstvom, v katerem sta sodelovali tudi obe
cvičkovi princesi iz Šentjanža, si je še nebo premislilo in
vzdržalo, da se je Miklavžev sprejem in obdarovanje več kot
150 otrok lahko odvilo na trgu. Dobrote, ki so bile pripravljene
od že omenjenih društev za vse, so vse prisotne zadržale in
slišati je bilo tudi prve odzive na novo podobo miklavževanja,
ki je 20 let potekalo v cerkvi brez velikih sprememb.
Obljuba, da bo letos njegov sprejem drugačen, je izpolnjena.
Seveda ni bilo mogoče narediti sanjske podobe, kot so jo morda
nekateri pričakovali, že prvo leto, a ideje za naprej se že
porajajo, zato ponovno vabilo vsem društvom. Pridružite se
nam, da postane miklavževanje v Šentjanžu nekaj, kar bo
razveseljevalo naše otroke, nas pa vedno znova popeljalo v tiste
čudovite trenutke iz otroštva.
Še enkrat bi se rada zahvalila vsem društvom in
posameznikom, ki ste s svojim delom in predlogi pripomogli k
uresničitvi ideje o novi podobi Miklavževega sprejema v
Šentjanžu.
Želim Vam lepe praznike in veliko dobrih idej pri vašem delu,
ki nas bodo navduševale v prihodnjem letu.
Renata Kuhar
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DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA PORTOROŽ

Turizem je zelo pomembna gospodarska panoga, ki posega na
številna področja življenja, ki pa jo velikokrat ne znamo dovolj
ceniti. Pogosto v domačem okolju ne prepoznamo ljudi, ki pa
se vendarle na tem področju razdajajo in veliko naredijo za
dobrobit in prepoznavnost domačega kraja kot tudi širšega
okolja. Pri nas je kar nekaj ljudi, ki se na tem področju
razdajajo in jih včasih vendarle tudi kdo opazi. Tokrat jih je
Svet za kadre, priznanja in pravna vprašanja pri Turistični zvezi
Slovenije, ki se je odločil, da podeli posebno priznanje za
prizadevno prostovoljno delo v turistični društveni organizaciji
za leto 2011 Cveti Jazbec kot najzaslužnejši društveni
prostovoljki.

Ker se predsednica TD Šentjanž ni mogla udeležiti tega
svečanega dogodka, me je prosila, če se ga lahko udeležim jaz.
Bilo je resnično zelo lepo in poučno. Priznanja so se
podeljevala ob zaključku posveta predsednikov turističnih
društev in zvez na temo: Vloga turističnih društev pri razvoju
turistične ponudbe v luči prostovoljstva. Vse to pa se je
dogajalo na Turistični kmetiji Mahnič v Dragonji ob prisotnosti
predstavnikov TD cele Slovenije, direktorja Direktorata za
turizem Slevenije g. Hribarja, predsednika TZS g. Misja in
drugih. Veliko lepih misli na temo prostovoljstva je bilo
izrečenih, med njimi tudi, da »prostovoljstvo ni plačano z
denarjem, temveč občutkom koristnosti in da si nekomu
pripomogel k večji kvaliteti življenja«. Ali kot je napisala
nagrajenka: «Za vsako stvar je treba pokukakti v srce in tam
najdeš odgovor, tudi za prostovoljstvo je odgovor v srcu in ko
enkrat narediš dobro delo, si že tam in si bogatejši.« Meni
najljubša definicija prostovoljstva pa je, da je «prostovoljstvo
trajna vrednota in je okras človeka«.
Veselo druženje se je nadaljevalo v hotelu Bernardin v
Portorožu, kjer se je med nagrajenci znašla tudi naša »Gostilna
Slovenije ─ Repovž Šentjanž» ter v sklopu projekta »Moja
dežela lepa in gostoljubna« Vrtec Sevnica in Turistična kmetija
Grobelnik.
Povem vam, da se počutiš pomebnega in bogatega, ko so kar
štirje nagrajenci iz občine Sevnica in izmed njih kar dva iz
»pušeljca Dolenjske«. Posebno še, ker si v eminentni družbi
predsednika države, velikega števila županov in ostalih
veljakov.
Milena Bregar

PREDNOVOLETNO SREČANJE UPOKOJENCEV

Le še malo časa nas ločuje od božičnih in novoletnih
praznikov. Ob pogledu na naš načrt dela smo ugotovili, da smo
zastavljene cilje v letošnjem letu v večini realizirali. V nedeljo,
12. decembra, smo imeli še zadnje letošnje srečanje. Obisk je
bil lep, saj je bila dvorana polna. Program so nam popestrile
pevke našega društva, za humor je poskrbela STARA MAMA
z Blance, na harmoniko pa nam je zaigral Jernej. Ob koncu
programa nas je ga. mag. Petra Majcen poučila o
samozdravljenju. Vsem se v imenu obiskovalcev in UO DU
lepo zahvaljujemo, tudi povezovalki programa ga. Olgi Erman,
Vinku Zupanu za glasbo in Repovževim za dobro pogostitev.
Sedaj nas čaka še nekaj dela z obiski naših starejših članov,
katerim podarimo skromna darilca. Naši prostovoljci pa bodo
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pričeli obiskovati vse osebe v KS, ki so starejše od 69 let,
izpolnjevali bodo vprašalnike in se dogovarjali o morebitnih
potrebah po kakšni pomoči ali o obiskih.
Tudi v zadnjih treh mesecih smo obiskali vse člane ob osebnih
jubilejih. V oktobru sta praznovala Marija Jamnik 92 let, Franc
Sigmund pa 96 let. V novembru sta praznovali Silva Škoda in
Marija Petan 80 let, Julka Štih pa 90 let. V decembru pa sta
praznovali Marija Zupet 90 let in Amalija Keber 93 let. Iskrene
čestitke!
Vsem našim članom in krajanom KS Šentjanž želimo lep božič,
v novem letu pa mnogo zdravja, sreče in uspehov!
Fanika Rupar, Društvo upokojencev Šentjanž
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA DIS ŠENTJANŽ

V letu 2011, ki se že izteka, imamo 38 članov naše
organizacije, ki so stari od 80 do 90 in več let.
30. novembra je praznovala 90. rojstni dan Julka Štih s
Kamenice, ki je bila ravno na svoj 20. rojstni dan leta 1941
izgnana najprej v Rajhenburg in nato v Neresheim. Njeno
življenje je poznalo le delo in skrb za druge. Danes je zelo
vesela, da je prestala toliko težkih trenutkov. Pravi, da je bilo
njeno vodilo v življenju, da »za dežjem vedno posije sonce«.
Jesen življenja preživlja v svoji hiški blizu sina in dobre snahe

Vide. Razveseli se vnukov in družine hčerke Irene. Še na
mnoga zdrava leta smo ji voščili člani KO DIS Šentjanž in DU
Šentjanž ter harmonikaš Tine.
4. decembra pa je zaigral Tinko na harmoniko pri Mici Zupet v
Češnjicah, ko je ta praznovala 90. rojstni dan. Bilo je lepo,
mnogo pesmi smo zapeli. Tudi Mici je bila izgnanka, prav tako
v Nersheimu. Njeno življenje je bilo delovno, zares težko, a vse
je zmogla. Jesen življenja preživlja ob sinu, v lično urejeni hiši,
blizu dobrih sosedov. Zaželeli smo ji mnogo zdravja in se
pozno popoldne odpravili domov.
Ostali člani DU Šentjanž in KO DIS Šentjanž, ki so letos
praznovali 90 let in več so:
Franci Sigmund, najstarejši član, ki je oktobra praznoval 96.
rojstni dan,
Amalija Keber 93 let (15. decembra),
Mici Jamnik 92 let (v oktobru),
Urška Urbančič 91 let (v oktobru),
Franc Bebar 91 let (v septembru),
Pavla Bebar 90 let (v novembru).
Naj vas in vaše bližnje spremljajo zdravje, zadovoljstvo in
sreča!
Rezka Repovž

JESEN ŠENTJANŠKIH VINOGRADNIKOV
Jesen je čas, ko narava zasije v vsej svoji lepoti, vinogradniki
pa so nagrajeni z dobro letino, če jih le narava ne obišče s
kakšno ujmo, točo in slabim vremenom nasploh. Letošnje leto
je bilo idealno za pridelovalce vin. Sončno in toplo vreme so
grozdu in trti podelili še zadnje koristne detajle pred trgatvijo.
Pri tem pa je doletela vinogradnika težka odločitev, in sicer
kdaj bo pravi čas za trgatev, da ne bo kasneje težav s
kletarjenjem in negovanjem vina. Potrebno je bilo tudi paziti,
da je mošt vrel pri ustrezni temperaturi, saj visoke temperature
niso najboljši pogoj za začetno kletarjenje. Tako sta meseca
september in oktober minila v znamenju negovanja mošta.
Tako kot vsako leto se tudi letos ni opustila tradicija blagoslova
mošta v vino. Na zahvalno nedeljo, 6. 11. 2011, po sveti maši,
je gospod župnik Janez Cevec blagoslovil mošt v vino. Še pred
tem pa so ubrani glasovi šentjanških vinogradnikov zapeli dve
pesmi, ki so popestrile kratek program. Zbrane pa sta
nagovorili tudi predsednica VD Šentjanž Ivica Strnad in

-17-

aktualna cvičkova princesa Jasmina Podlesnik. Za pogostitev
sta poskrbela Vinogradniško društvo Šentjanž in Aktiv
kmečkih žena Budna vas.
Veselja polnih dogodkov za šentjanške vinogradnike ni
zmanjkalo, saj smo poskrbeli še za blagoslov društvenega
vinograda, ki se je zgodil 10. novembra. Letošnjo pomlad smo
zasadili vinograd, katerega trtam smo botri prav mi
vinogradniki, ki smo si kupili svojo trto. V tem vinogradu je 44
trt in 22 sort, saj imamo namen, da se na teh trtah mi vsi učimo,
da opazimo, kaj posebni trti ustreza in kako naj jo obdelujemo.
Kakor vedno tudi tokrat ni manjkalo hrane in pijače, za katero
je poskrbelo društvo samo.
Letina je bila uspešna in prav tako smo vinogradniki dosegli
lepe uspehe, za katere upamo, da jih bomo v prihajajočem letu
le še nadgrajevali.
Vesna Perko
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Skrbimo za zdravje
PASTI IN ZMOTE SAMOZDRAVLJENJA
V času pomanjkanja vrednot je zdravje nedvomno vrednota, ki
jo ljudje postavljamo več ali manj na prvo mesto. S tem je tudi
zavedanje, da za lastno zdravje lahko največ naredi vsak
posameznik sam čedalje večje. Tako je želja vsakega zdravega
človeka, da ostane čim dlje zdrav in bolnega, da čim prej
ozdravi. Odgovorno in varno samozdravljenje lahko hitro in
učinkovito lajša oz. celo odpravi lažje bolezenske težave, kjer
zdravniški posvet ni potreben. To je v današnjem času, ko so
zdravniške ambulante prenapolnjene in nas ves čas obsipavajo
z opozorili glede varčevanja na področju zdravstvene blagajne
še kako dobrodošlo. Vsekakor pa je potrebno biti pri vsem
skupaj pozoren na resnost zdravstvene težave, kajti pri vsej
udobnosti in dostopnosti samozdravljenja obstaja past, da
spregledamo resno zdravstveno težavo in prepozno poiščemo
zdravniško pomoč. Če simptomi torej ne izginejo v treh do
osmih dneh oz. če se stanje še poslabša, je nujno potrebno
poiskati zdravniško pomoč! Torej po pameti in do določene
mere tudi pri samozdravljenju!
Pri samozdravljenju bolnik sam oceni resnost zdravstvene
težave, postavi »samodiagnozo« in sam izbere zdravilo, ki mu
je na voljo brez recepta. Odgovoren je za pravo oceno resnosti
zdravstvene težave, odločitev za izbiro zdravila, uporabo
zdravila po navodilih ter spremljanje poteka samozdravljenja.
Pri samozdravljenju torej nosi odgovornost bolnik sam.
Lekarniški farmacevt kot strokovnjak za zdravila bolniku le
pomaga pri oceni resnosti zdravstvene težave in s tem pri
odločanju za samozdravljenje, pri spremembi življenjskega
sloga ali izbiri primernega zdravila za samozdravljenje. S tem
pa ne prevzema odgovornosti za potek zdravljenja, ampak
pomembno zmanjša tveganje odgovornosti, ki ga nosi bolnik.
V nekaterih evropskih državah se v lekarnah lahko brez recepta
dobi precej več zdravil kot pri nas. Vendar pa bo sčasoma tudi
v Sloveniji na voljo čedalje več zdravil brez recepta. Iz tega pa
sledi, da se bodo morali bolniki bolj odgovorno zavedati svoje
vloge pri samozdravljenju. Način izdaje zdravila (na recept,
brez recepta) določi Javna agencija za zdravila in medicinske
pripomočke. Ta je naveden tudi v navodilu, ki je priloženo
zdravilu. Agencija se za spremembo režima iz izdaje na recept
v režim izdaje brez recepta odloči na podlagi ustreznih
podatkov o učinkovitosti in zlasti uporabnosti zdravila. Velja
pa tudi nasprotno, če se na podlagi izkušenj ugotovi, da
zdravilo ni dovolj varno za samozdravljenje. Agencija v tem
primeru spremeni zdravilo iz režima izdaje tudi brez recepta v
režim izdaje na recept.
Pri samozdravljenju si torej, kot že samo ime pove, pomagamo
sami. Ravno zato je še kako pomembna prava informacija o
samozdravljenju oz. o zdravilih za samozdravljenje. Danes, ko
je na vsakem koraku poplava takšnih in drugačnih informacij,
je pomembno, da se vsak posameznik zaveda, da so viri, ki jim
lahko zaupate nedvomno lekarniški farmacevti, seveda
zdravniki, navodila za uporabo, ki so priložena zdravilu,
internetne strani lekarn (tudi na www.lekarna-sevnica.si), kjer
lahko zastavite tudi vprašanja, strokovna združenja in
zdravstvene publikacije, namenjene laični javnosti, vendar tudi
v tem primeru je pomembno, da preverite avtorje. Zaupajte
torej vedno in samo tistim informacijam o zdravilih, ki vam jih
podajajo strokovnjaki s tega področja! Tudi pri iskanju
informacij o zdravilih in samozdravljenju na internetu je
potrebna velika mera previdnosti. To je prostor, ki ni
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nadzorovan in tako poln zavajajočih in celo napačnih
informacij, ki vas lahko zavedejo in resno ogrozijo vaše
zdravje. Zato v tem primeru vedno preverite, kdaj je bila
informacija objavljena in kdo za njo stoji!

Poleg najrazličnejših takšnih in drugačnih informacij pa se
danes na policah spletnih trgovin, trgovin, drogerij,
specializiranih trgovin in tudi lekarn pojavlja množica
izdelkov, ki obljubljajo malodane čudežne zdravstvene učinke
za nemalokrat velik denar. Vse pogostejši, predvsem na
podeželju, so tudi prodajalci, ki takšne izdelke ponujajo na
vratih domov. Po videzu so ti izdelki podobni zdravilom
(tablete, kapsule, sirupi, praški …),vendar pa to niso zdravila
in niso namenjena zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
Namenjena so dopolnjevanju prehrane in imajo hranilne in
fiziološke učinke. Uvrščamo jih med prehranska dopolnila.
Številna med njimi vsebujejo enake sestavine, kot so v
zdravilih rastlinskega izvora ali v zdravilih, ki vsebujejo
vitamine in minerale, le odmerki so različni. Žal pa niti
slovenska niti evropska zakonodaja ob prvi prijavi
prehranskega dopolnila ne predpisujeta, da bi morali neodvisni
državni organi preveriti njegovo dejansko sestavo in kakovost.
Zdravila so za razliko od prehranskih dopolnil preverjena na
učinkovitost, varnost in kakovost in imajo dovoljenje za
promet, ki ga na podlagi predloženih študij s strani proizvajalca
podeli neodvisni državni organ Javna agencija za zdravila in
medicinske pripomočke. Ne nasedajte torej obljubam, ki so
največkrat zavajajoče in lažne!
Zavedajte se torej, da ste sami odgovorni za svoje zdravje. Pred
uporabo zdravila vedno natančno preberite navodilo za
uporabo in se v primeru kakršnih koli vprašanj obrnite na
farmacevta ali zdravnika. Navodilo za uporabo vedno shranite,
ker nikoli ne veste, kdaj ga boste želeli spet prebrati. Predvsem
pa bodite previdni pri nakupu prehranskih dopolnil!
Petra Majcen
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTJANŽ IN PROJEKT »STAREJŠI ZA VIŠJO
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA«
V Sloveniji ta projekt teče že od leta 2004; vsako leto pa se
priključijo nova društva upokojencev. V letošnjem letu se je k
projektu priključilo tudi Društvo upokojencev Šentjanž.
Zakaj to počnemo?
Vsi si želimo starost preživeti doma. Pomagajmo drug
drugemu, da bomo lahko ostali doma tudi, ko sami ne bomo
več mogli v celoti skrbeti zase. Mi, starejši, vemo, kaj preživlja
osamljen starostnik in kako težko je vedno prositi mlade za
pomoč, ker so vsi prezaposleni.
Cilji našega dela so:
- najti osamljene, onemogle, osiromašene vrstnike, jim
olepšati starost, olajšati stiske;
- odpreti vrata našega društva vsem osamljenim in
pomoči potrebnim in jih povabiti k našim aktivnostim;
- prenesti informacije o starejših, ki potrebujejo in želijo
pomoč, odgovornim v javnih zavodih, vplivati na
izboljšanje storitev;
- pomagati drugim humanitarnim organizacijam najti
tiste, ki so pomoči najbolj potrebni;
- povečati vpliv civilne družbe na odločitve o starejših
in njihovih potrebah.
Tudi DU Šentjanž je prisluhnilo pobudi Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS) in pristopilo k projektu
»STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA«.
V ta namen smo z ZDUS podpisali pogodbo o izvajanju prej
imenovanega projekta. O tem smo nato informirali župana in z
Občino Sevnica podpisali Pogodbo o obdelavi osebnih
podatkov ter na podlagi tega pridobili seznam oseb, ki so v naši
KS starejše od 69 let. Članstvo v Društvu upokojencev ni
pomembno, saj so v ta projekt vključene vse osebe, ki živijo
doma. Naše društvo je nato sprejelo Pravilnik o varovanju
zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

Izbrali smo 10 prostovoljcev, ki so pripravljeni svoj prosti čas
posvetiti osebam, ki si to želijo in potrebujejo kakšno pomoč.
Da pa bomo prišli do te faze, nas čaka še izpolnjevanje
posebnih anketnih listov. Prostovoljec bo obiskal družino, v
kateri živi oseba (stara nad 69 let), in predstavil vprašalnik, v
katerega bo vpisal odgovore anketirane osebe. Odgovori so
seveda neobvezni, vendar priporočljivi, kajti le-tako bomo
lahko ugotovili, kdo je potreben pomoči.
Pomembno je povedati tudi, da so vsi prostovoljci podpisali
izjavo, s katero se zavezujejo popolni molčečnosti o vsebini
anketnih listov in da bodo izpolnjen vprašalnik v najkrajšem
času predali v varno hranjenje koordinatorju. Prostovoljci so se
v ta namen tudi izobraževali. Anketiranje se bo pričelo že letos
in nadaljevalo v naslednjem letu.
Ta vprašalnik vsebuje vprašanja o kakovosti bivanja, potrebi po
morebitni pomoči, osebnem počutju, druženju in prostem času
ter predlogu o ponovnem obisku. Anketirana oseba bo
vprašalnik nato podpisala.
Podatke iz anketnega lista bo zadolžena oseba vnesla v
računalnik, do katerega nihče drug nima dostopa, in enako
varno shranila anketne liste.
Šele po ureditvi teh zadev, bodo prostovoljci lahko pričeli
opravljati svoje pravo poslanstvo:
- opravili obiske (če bodo anketiranci izrazili tako
željo),
- opravili kakšen prevoz,
- opravili kakšen nakup,
- po potrebi vzpostavili pretok informacij med javnimi
službami, Občino, Centrom za socialno delo,
Patronažno službo, Rdečim križem, Karitasom …
Naše geslo je: »DANES BOM JAZ POMAGAL TEBI, JUTRI
BO KDO MLAJŠI POMAGAL MENI.«
Marta Knez, koordinatorica

BUČKE V VRTCU
živali, kot so miške, ježki ter polžki, zato smo jih tudi mi dodali
v aranžma. Na sprehodu skozi gozd pa smo nabrali veje in
vejice, da smo pričarali malo gozda. S končnim izdelkom smo
bili zelo zadovoljni in veliko pohval smo slišali iz strani
staršev. Potreben je bil namreč čas za ogled bučk, da se je
lahko opazilo vse podrobnosti in se ni ničesar spregledalo.
Naše Gozdne škrate in Šolsko računalo pa je opazila tudi
komisija Turističnega društva Šentjanž, organizatorja
Bučariade, in nam podelila prvo nagrado za bučni aranžma.
Kako smo bili veseli. Prislužili smo si izlet v neznano za dve
osebi. Kasneje se je izkazalo, da je bil to izlet na Koroško v
majhen kraj Šentanel, poln pridiha turizma. Udeležili sva se ga
s Tatjano in si privoščili dan oddiha in sprostitve.
Z bučkami v vrtcu radi ustvarjamo in ideja za drugo leto se že
poraja v naših mislih.
Joži in Tatjana

Tudi tokrat smo se otroci in vzgojiteljici skupine Sončki iz
našega vrtca priključili Bučariadi v Šentjanžu. Vsi skupaj smo
pridno zbirali različne bučke in druge naravne materiale, s
katerimi smo ustvarili bučni aranžma Gozdni škratje. Vsak od
otrok je s pomočjo vzgojiteljice izdelal enega škratka z bradico
in kapico. Vsem škratkom pa ponavadi pomagajo majhne
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UKRADENE BUČE
Že v prejšnji številki Šentjanškega glasa smo poročali o
»vandalih«, ki so jim šle v nos bučke iz šolskega računala in
tudi tokrat imamo neprijetno novico, ki je povezana z bučami.
31. oktobra zvečer, na noč čarovnic, so namreč na Glinem
nepridipravi z avtomobilom odpeljali oziroma ukradli
izrezljane buče, med njimi tudi bučo, ki je bila na letošnji
Bučariadi izbrana za najtežjo. Bili so tako predrzni, da so si že
po 20. uri upali na dvorišče in odnesli razsvetljene buče.
Ali je šlo za »sovražnike« iz Amerike prinesenega praznika ali
samo za potegavščino … Sigurno je bilo to nesprejemljivo
dejanje, saj so s tem prizadeli predvsem nedolžne otroke, ki so
celo popoldne z velikim veseljem in obilico domišljije
ustvarjali različne obrazke in so bili zelo razočarani.
Buče so odnesli, ostala pa je sveča.

Simona Razpet

PRVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA SOKRAJANKE ELENE SIGMUND

Elena z Adijem Smolarjem

Dvajsetega oktobra 2011 je bila v Mosconovi galeriji na
sevniškem gradu otvoritev prve samostojne razstave ruske
slikarke Elene Sigmund »Utrip slovenskih mest«, ki s svojim
možem Francijem živi in ustvarja v Budni vasi pri Šentjanžu.
Prijeten program je povezoval sevniški kipar Rudi Stopar. V
posvetilo Elenini mami Olgi, ki je prav za to pripotovala iz
daljne Rusije v podporo hčerki pri razstavi, je celo recitiral
pesem o jeseni v ruskem jeziku. Večer se je nadaljeval v
prijetnem vzdušju hajkujev, ki jih je Rudi Stopar zložil prav za
ta poseben večer.
Elena je razložila, da je ideja razstave nastala ob prihodu v
Slovenijo, ki si jo je želela podrobneje spoznati. Tako razstava
prikazuje 25 slovenskih mest, katere slikarka vidi prvič in
preko novih motivov spoznava tudi samo sebe. »Vsako mesto
ima svojo zgodovino, svoj utrip, svojo zgodbo, svoj ritem …
Dejansko sem poskušala poslušati sinhronizacijo moje duše z
mestnimi utripi, je povedala Elena.
Tako je nastala razstava, o kateri je spregovoril tudi novinar in
likovni pedagog g. Branko Sosič. Dejal je, da je vrednost
njenega slikarstva v tem, da zna ustvariti slikarsko zelo trdno in
enovito podobo, ki je sama zase povsem skladna s tistim, kar je
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ona želela takrat prikazati. To so različni motivi, vsi so vezani
na pokrajino, v tej pokrajini pa je še marsikaj drugega, česar mi
ne zaznavamo.
»Ko stopimo pred sliko pa začutimo čisto nov svet, ona je
odkrivala neko vsebino tega mesta na poseben način. Ponekod
so barve zelo močne, drugje je kompozicija drugačna, v same
slike je vkomponirala različne vrednosti, ki niso vezane na
motiviko, ponekod je ustvarila pogled na mesto skorajda v
popolnoma abstraktni podobi, je med drugim dejal v analizi
Eleninega dela.
Poudaril je, da ima slikarka izvrstno izobrazbo, zato se lahko
sprehaja svobodno po kateri koli slikarski materiji skoraj brez
omejitev. V slovenski likovni svet je prinesla nekaj svežine,
novosti na platnih, papirju, steklu in lesu. Profesorica likovne
pedagogike Elena Sigmund se je v Rusiji že uveljavila z
izdelavo vitrajev, po teh njenih umetniških izdelkih pa je
povpraševanje tudi v Sloveniji.
Eleni je čestital tudi župan Srečko Ocvirk, ki je za tem tudi
uradno odprl razstavo z Elenino mamo Olgo.
Za prijetni večer je poskrbel kantavtor Adi Smolar. V grajski
vinoteki je sledila predstavitev vin Ekološke kmetije Repovž.
Večer pa se je zaključil ob domači pesmi ljudskih pevk Solzice
iz Budne vasi. Za prigrizke, s katerimi so si postregli številni
obiskovalci, pa so poskrbele članice AKŽ Budna vas. Razstava
je bila na ogled javnosti mesec dni.
Franci Sigmund

Elena z možem Francijem in mamo
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PRAZNIČNO VZDUŠJE V VRTCU
Z našimi najmlajšimi se že pripravljamo na te čarobne
praznike, ki se nam z vso naglico približujejo. Čas veselja,
lesketanja in zvončkljanja nam prinese čarovnijo v našo
domišljijo.
Otroci pa z navdušenjem pričakujejo dobre može s polnimi koši
daril in sladkosti. Verjamejo v njih in to jim pričara tisto
pristno otroško srečo v njihovih iskrivih očeh.
V vrtcu smo postavili zeleno smrečico, jo okrasili z lučkami,
bunkicami in belim snegom, ki ga zelo pogrešamo. Ob pesmici
»Oj, smrečica« smo rajali okoli nje in občudovali pisane lučke.
Z njimi pa smo si pomagali še pri utrjevanju barv in števil.
Čarobno vzdušje v vrtcu se je s tem začelo in nas navdušilo.
Sončki in Račke Vam želimo lepe praznike in veliko otroške
sreče in čarovnije.
Vzgojiteljice iz vrtca Šentjanž

GOSTILNA REPOVŽ PRIDOBILA NAZIV »GOSTILNA SLOVENIJA«
razvoj. Z blagovno znamko » Gostilna Slovenija« želi tako
poudariti kulinarično prepoznavnost države Slovenije.
Zaščitni znak – bakreni zvon so Repovževi na pročelje hiše
svečano izobesili 9. decembra 2011. V krogu štirih generacij
družine, prijateljev, sosedov in znancev ter ob ubranem petju
člana okteta Deseti brat, gospoda Metoda Pečarja, je zvon
zasedel svoje mesto. Dogodek je povezoval slikar gospod
Bojan Sumrak. Sledilo je prijetno druženje ob rujni kapljici in
prigrizkih, ki so jih pripravile spretne roke kuharskih mojstrov
pod vodstvom gospodinje Mete.

V Šentjanžu se lahko pohvalimo s tem, da imamo v kraju eno
izmed 40 slovenskih gostiln, ki se lahko ponašajo z blagovno
znamko »Gostilna Slovenija«. Priznanje in zaščitni znak –
bakreni zvon so Repovževi prejeli 12. oktobra 2011 na
prireditvi v Bistrici ob Sotli. Za ta prestižen naziv jim je tudi
župan občine Sevnica gospod Srečko Ocvirk ob krajevnem
prazniku izročil Listino Občine Sevnica.
Prvi pogoj, da gostinec pridobi blagovno znamko »Gostilna
Slovenija« je, da se gostinski obrat imenuje gostilna, izjemoma
gostišče. Jedilnik mora vsebovati vsaj osemdeset odstotkov
hišnih, krajevnih, regionalnih in vseslovenskih jedi. Ponudba
naj bi vključevala vsaj tri proizvode z zaščitenim geografskim
poreklom in vsaj pet odstotkov živil naj bi bilo ekološko
pridelanih. Ponudba mora biti tudi usklajena z letnimi časi.
Ponudba vin mora temeljiti na vinih slovenskih vinarjev, v
ponudbi pijač pa naj bi bilo vsaj deset brezalkoholnih in pet
žganih pijač slovenskega izvora. Pomembni sta tudi zunanja in
notranja ureditev, zvočna kulisa ter način strežbe.
Pomen znamke je v povezovanju nosilcev gostilniške
dejavnosti v Sloveniji, skrb za njeno celovito kakovost,
trajnostni razvoj in ohranjanje lokalne ter regionalne
prepoznavnosti. Projekt je pripravila Obrtno podjetniška
zbornica Slovenije s pomočjo Evropskega sklada za regionalni
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Izkušnje starejših članov družine in delovna vnema, zagnanost
ter sveže ideje mlajših so pri Repovževih nedvomno ključ do
uspeha. Pokazali so, da zmorejo in želijo nekaj več in se na ta
način pošteno uveljavili v slovenskem prostoru. Opazili so jih
poznani strokovnjaki, med katerimi je tudi slovenski etnolog
gospod Janez Bogataj, in še mnogi drugi, ki se vedno znova
radi vračajo k njim ob kakšni posebni priložnosti, ki jih pri
Repovževih ne manjka ali pa kar tako na nedeljsko kosilo.
Dober glas seže v deveto vas in to prav gotovo dokazujejo
konci tedna, ko je pri Repovževih v času kosila kar težko najti
prosto mizo.
Ker smo v teh dneh že tako in tako polni lepih želja, posebna
želja Repovževim velja tudi na tem mestu … Veliko uspeha
tudi v bodoče!
Petra Majcen
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Pisma bralcev
Na elektronski naslov info@sentjanz.si, kamor prihajajo prispevki, ki želite, da jih objavimo v našem časopisu, je prispelo tudi
tole pismo bralca. Uredniški odbor sporoča, da pisma bralcev niso lektorirana in niso stališče uredniškega odbora.
Pozdravljeni!
Doma sem iz Šentjanža, moji otroci obiskujejo OŠ Milana
Majcna v Šentjanžu. Že celo osnovno šolo nisem zadovoljen z
delom ravnateljice in nekaterih učiteljic na tej šoli, na kar sem
jih na sestankih že večkrat opozoril. Žal pa se ni nič obrnilo na
bolje, stvari so vsak dan samo še slabše. Otroci med odmorom
ne smejo iz razreda, ko pa čakajo avtobus za domov, se lahko
gibljejo samo v avli šole. Ne vem, kako lahko pričakujejo, da
bodo otroci od 8.00 zjutraj pa do 14.00 čisto na miru. Druženje
z otroki iz drugih razredov jim je tako v času pouka
onemogočeno.
OŠ Šentjanž obiskuje 116 otrok, zaposlenih je 24 učiteljev, v
razredu je najmanj 8 , največ pa 17 otrok. Učiteljice pa v
razredu s povprečno 13 otroki ne uspejo narediti miru in za
vsako malenkost obveščajo starše.
Pred nekaj dnevi se je zgodil neljubi dogodek: pet otrok (med
njimi moja hči in sin) so se pogovarjali in med pogovorom
odšli okoli šole (okoli šole je steza posuta s peskom). Ko jih je
dežurna učiteljica opazila, je zagnala vik in krik da je to
prepovedano. Moja hči je takrat predlagala ostalim otrokom da

učiteljici salutirajo in mimo nje odkorakajo nazaj pred šolo, saj
so jim v šoli že tako omejili gibanje, da se počutijo kot v vojski.
Dežurna učiteljica jih je takoj zatožila ravnateljici, ta pa jim je
za kazen za njihovo »nedopustno« ravnanje dala za nalogo
kazenski spis o dogodku. Ta kazenski spis vam prilagam v
prilogi in upam, da ga boste objavili. Potrjujem resničnost
dogodkov opisanih v spisu, lahko pa bi vam navedel še kar
precej nepravilnosti, ki se dogajajo na tej OŠ, pa za njih
nobeden od učiteljev (ali ravnateljica) ne odgovarja.
Za konec pa še tole; v publikaciji šole imajo natisnjeno misel ,
ki jo je napisal J. J. Rousseau:
»Otrok ni odrasel človek v miniaturi. Otroci gledajo, mislijo in
čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci prej, preden
postanejo odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo njihovih
naravnih lastnosti in če mu jemljemo veselje otroštva«.
Predlagam, da si to misel ravnateljica in učitelji še enkrat
preberejo, pa ne samo preberejo, ampak tudi premislijo, kaj je
hotel J. J. Rousseau z njo povedati.
Lp Vinko Starina

KAZENSKI SPIS, 25.11.2011
Danes zjutraj smo jaz, Jan ter Nastja šli za šolo, čeprav naj bi »fora« je v tem, da (pozabila sem omeniti), smo jaz ter nekaj
bilo to prepovedano. Ta prepoved se mi zdi naravnost prijateljic po dogodku šle zopet za šolo, saj med klepetom kar
brezzvezna, ker smo zaradi enega ali več učencev, tako kot že pozabiš, kje hodiš, ko smo pa vsa ta leta hodili okoli te
velikokrat, »nasrkali« prav vsi.
»veličastne stavbe«
Vseeno menim, tako kot tričetrt normalnih ljudi, da so nam Učiteljica nas je spodila, in ko je Nastja rekla, da smo pač
preveč omejili prostor, kjer se lahko gibamo. Zjutraj sta nam pozabile, je bil n jen odgovor ciničen, češ, kako lahko
dovoljena le avla ter sprednji del šole, kjer pa vsi vreščijo in pozabimo kaj takega. In kako je lahko ONA »POZABILA« oz.
človek nima niti toliko miru, da bi se lahko pogovarjal, kaj šele se ji je »ZDELO« kdo ji je zjutraj salutiral?! Lahko se malce
prepisal nalogo. Poleg tega so učiteljice v službi, zato mislim zamislite!!!
tudi, da bi se lahko toliko potrudile, da bi nas malce pogledale No, učiteljica je hotela obrazložilo in Nastja ji je vse povedala
preko vogala in to je to. Navsezadnje so za take stvari ter planila v jok, ker znajo zaposleni na naši šoli dodobra
PLAČANE.
vzbuditi občutek krivde. Nastja je to namreč dojela, kot da
Kakorkoli. Za šolo sta šli še Lucija ter Katja, ki pa sta bili tam obtožujejo le njo, zato sem povedala, kakor je bilo. Ona je še
nekje, kjer so zadnja vrata, zato je učiteljica Manja izza šole kar jokala, najbolj grozen pa je bil stavek v stilu »veš, Nastja,
spodila nas tri, nato pa še njiju. Vseh nas pet se je postavilo ob se mi prav nič ne smiliš«, ki ga je izustila naša razredničarka
zid in MOJA ideja je bila, da bi salutirali kot vojaki, kar smo Majda Podlesnik Repovž. Meni ni šlo niti malo na jok, saj ni
tudi storili. Videla nas je in nas nagnala pred šolo. Tam smo, ko nihče vreden tvojih sloz, tisti, ki pa jih je, te ne bo spravil v jok!
je prišla izza vogala šole, zopet salutirali. Potem sva se z Nastjo Zaradi krešenja mnenj je prišlo do rahlega prepira.
prijeli pod roko in hodili okrog nje, ker se pač okoli šole »itak« Poleg vsega tega je učiteljica omenila še pogovore v ženskem
ne sme. Nato smo to storili vsi. Vse skupaj je bilo mišljeno kot WC-ju, kjer se, če se vidimi punce iz različnih razredov,
hec, a ker so na naši šoli vse učiteljice (razen Slavice pogovarjamo. Dogovorjeno je namreč, da učenci NE SMEMO
Pungerčar, ki se ZNA pohecati ter nas spraviti v dobro voljo in biti med odmori ne na hodniku, ne kje drugje, kot le v svojih
še nekaj svetlih izjem), tako staromodne, da vse skupaj učilnicah. To se mi zopet ne zdi prav, ker spet »nasrkamo« vsi.
vzamejo preveč osebno, je iz miši nastal slon. Priznam, naša Če nas vidijo, da se v WC-ju pogovarjamo, moramo VEN!
dejanja so bila napačna, čeprav niso vsebovala niti kančka No, tudi pri tej temi sem povedala svoje. Jezik imam namreč
zlobe!
zato, da ga uporabljam pri govorjenju in ne, da ga držim med
In tako so minile prve tri šolske ure, ki so bile v bistvu zatišje zobmi ter ne izrazim svojega mnenja! Dovolj let sem igrala
pred tistim »slonom«.
pridno, poslušno punčko, ki le kima z glavo in ta vloga mi ni
Potem, 4. uro, pa je naša razredničarka povedala, da je slišala pisana na kožo.
za vse. Hotela je, da ji vse obrazloži Nastja. In zakaj prav ona? Kakorkoli, učiteljica je nato odšla in se vrnila s sporočilom, da
Učiteljica Manja je rekla, da je bila »taglavna« in v »khm« je ravnateljica rekla, da je to nedopustno dejanje, da moramo
pomočila še Žana ter Evelino, za katera je rekla, da ne ve točno, napisati spis in da bodo to v torek na govorilnih urah povedali
če sta bila zraven pri vsem skupaj. Čemu potlej takšna izjava?! staršem (jaz sem svojim že povedala in rekla sta, da učiteljici
Seveda onih dveh sploh še ni bilo takrat v šoli! In največja dolgujemo opravičilo; o le-tem še razmišljam, čeprav sem 51%
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Pisma bralcev
da se bom opravičila). Prav nič me ne skrbi, saj imamo razlago
za vso dejanje. Res pa je, da ni bilo ravno prav.
In ko že imam priložnost, da pišem ta spis, bom dodala še vse,
kar moti mene in vse druge učence.
1. pritožba: OBJEMANJE
Vso tisto blebetanje o tem, kako se moramo imeti med seboj
radi, je očitno šlo po gobe. Končno se med nami stkejo vezi, že
bi jih radi uničili. Ne vem, Kaj je pri objemanju tako spornega.
Fant se ne sme objeti s punco, punca se ne sme s punco in fant
se ne sme s fantom. Ostane le še pretepanje; a glej, no, glej.
Tudi TO JE PREPOVEDANO. Verjetno bi morali biti stran
drug od drugega vsaj en meter, ker, če se koga dotakneš, že
čudno gledajo. Grozno…
2. pritožba: TRGOVINA
Ja. Več učencev je večkrat šlo v trgovino brez dovoljenja
učiteljev, kar seveda ni prav. In že v ničkolikokrat smo vsi
dobili prepoved, namesto, da bi se kaznovalo posameznike, ki
to počnejo. Pa ne s spisi. Ti NE pomagajo, a naša šola tega NE
razume.
En primer; dekletu zmanjka vložkov in ima menstruacijo. Kaj
naj cel dan hodi z madežem na zadnjici?! Lepo vas prosim…
Lahko bi koga vprašala, če ji odstopi 1 vložek, a to marsikatera
ne bi storila, ker ji je pač nerodno. Kaj pa zdaj? =)
3. pritožba: ZGODBA Z MALTOM
Nekaj učencev je iz trgovine prineslo pijačo z imenom Malt, ki
so jo učitelji BREZ kakršnega koli raziskovanja označili za
energijsko pijačo. V to so vpletli še zgodbo, da naj bi učenci
pili zraven alkohol oz., da je V MALTU alkohol. Malt pa NI

NE ALKOHOLNA, NE ENERGIJSKA pijača! V prihodnje bi
bilo super, da bi se o vsem skupaj malce pozanimali. NIHČE iz
naše šole ne bi NIKOLI v trgovini kupil alkohola, saj se to v
opravljivi vasici, kot je naša, precej hitro razve.
Teh stvari je še ogromno, a pri vseh pridemo do zaključka, da
se za napako enega kaznuje vse, kar pa NI prav. Je treba, da vsi
»nastradajo«? Po tem mišljenju je bilo potlej prav tudi, da je
Hitler hotel pobiti vse Žide, ker je pač eden posilil njegovo
babico? Ne bi rekla.
Spis sem napisala z veseljem, saj sem končno povedala
SKORAJ vse, kar mislim. Napisala bi še marsikaj, a je škoda
svinčnika. Poleg tega imam za narediti še veliko drugih stvari
in moj čas je dragocen, kakor pravi tudi naša razredničarka o
svojem.
Mogoče (verjetno) je spis provokativen, toda zagotovo da
misliti, kar je bil tudi moj namen. Od najstnikov je pač
nemogoče pričakovati, da bodo kot pomanjšani odrasli. Napake
pa »itak« delamo vsi. In tako je tudi prav. Brez njih bi bil en
sam dolgčas. In kdaj naj se imamo »fajn«, če ne pri teh letih?
Pri štiridesetih?
In še en nasvet oz. pregovor: »Če človeku odvzameš svobodo
ali pravico, postane uporen.« Drži kot pribito.
Ter še to: Če bi učitelji bili bolj naravnani na hec in iz muhe ne
bi delali slona, se takšne stvari pač ne bi dogajale. Poskrbijo oz.
osredotočijo naj se na kaj bolj pomembnega, kot je salutiranje.
Dela je dovolj.
Ne podpiram zlobe, a hec mora bit'. Drugače pa naj svet kar
propade…
Lep pozdrav ter lep dan še naprej, Aleksandra Starina

Lepote iz naših krajev
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Povsod je lepo, doma ja najlepše
ŠENTJANŠKI VANDRAVČKI NA OSREDKU
Člani društva upokojencev, »vandravčki«, se vsako tretjo sredo
v mesecu zberemo in se podamo na pot po naši bližnji okolici.
Vsak pohod je nekaj posebnega, nekaj, kar je vredno doživeti,
ker je tudi vsak kraj nekaj posebnega, lepega.
Čez dest, dvajset let morda ne bo nikogar, ki bi ga lahko
vprašali za to ali ono zanimivost ... Danes se lahko srečamo z
ostarelimi prebivalci, ki jih je preživeti čas v oddaljenih krajih
izoblikoval v posebne zakladnice, prave zakladnice spominov
na preteklost.

Kar hitro smo se odločili, da ne bomo potovali po isti poti nazaj
v dolino. Zbrali smo povsem drugo, bolj zahtevno in nam vsem
neznano pot. Samo Jože se je bežno spominjal, kako je pred
nekaj desetletji tod hodil na Osredek na žegnanja kot
ministrant. Kar nekajkrat smo malo zašli in prav je bilo tako,
vse je bilo povezano s posebnim razlogom, saj je bila megla
tako gosta, da smo komaj še videli drug drugega. Samo smeh
nas je družil, da se veriga ni pretrgala, lajež psov je nakazoval
smer do vasi. Najprej zagledamo eno lepo hiško in se
pokorajžimo pa gremo kar vprašat, kdo tu živi. Seveda so tu
doma prijazni in povrh še zelo gostoljubni ljudje. Bili smo na
Vodicah pri Kramžarjevih, kjer so nas prav lepo postregli. Malo
smo poklepetali in nato odšli odkrivat pot po meglenih
senožetih.

Tako nas (devet članov) je meglen novembrski dan popeljal po
poti do Osredka, ki bi vam jo rada predstavila. Ne po cesti,
ampak po skrivnih stezicah, ki se že počasi, a vztrajno
zaraščajo. Pot nas je vodila iz Radvance, skrajno levo in kar
precej strmo navkreber. Čarobna megla in narava odeta v ivje
sta bili naša družba. Na kolovozu ni bilo nikakršnega prometa,
samo mi in hoja bolj v tišini. Iz tišine nam je pogled uhajal v
gozd, ki je tu še poseben. Na vsakem koraku se srečaš s
posebno vrsto grmičja Ilex oziroma božji les, kot mu rečemo po
domače. To vzpenjanje je bilo res zanimivo. Hodili smo mimo
nekaterih opuščenih napol podrtih hiš, mimo lepo urejenih
mogočnih kmetij, mimo lepih starih sadovnjakov in pašnikov.

Kmalu smo prispeli do cerkve na Osredku, ki se je zrcalila kot
pepelka na samotnem otoku, prekrita s pajčevino. To je bila
naša točka in lahko rečem, da smo bili kljub gosti megli
presrečni, da smo stali pod lipo, jo spoštljivo pogledali in se
poslovili z željo, da pohod ponovimo še v jasnem vremenu.
Kajti jasnina daje tej vasici še poseben čar. Najsi bodo to
jutranje ali večerne zarje, cvetoče ajdove njive in šumenje čebel
ali spomladi cvetoči in v jeseni s plodovi obdani lepo urejeni
sadovnjaki.

Lepo urejeni travniki, ograjeni s pastirji, ki jih je bilo toliko, da
že nismo več šteli, kolikokrat smo morali preskakovati ovire.
Pot se je nesramno spuščala po strmini navzdol. Mi pa smo
veseli, da smo še taki kampeljci, korajžno premagali vsako
oviro. Pot je bila zanimiva in hkrati naporna. Vam
priporočamo, da jo prehodite v jasnem vremenu. Če kdo od vas,
ki to berete, ve, kje je živela Kiškova Jožefa, potem si lahko
predstavljate, kakšna je ta pot. Nekateri izmed nas smo vse te
ljudi, ki živijo v teh strminah, poznali, zato imamo do njih
drugačen, bolj spoštljiv, odnos. Lahko potrdimo, da so zaselki
po osreškem hribu zelo raztreseni, a tudi lepo urejeni.
Čudovito je bilo prihajati na Osredek in mnoge zaselke od
Kija, Gabrske Gore, Komatce, Gabrja, Vodic …, ki se uradno
imenuje Osredek pri Krmelju.
Vse, ki ste v kondiciji, vabimo, da se nam pridružite vsako
tretjo sredo v mesecu. Skupaj bomo spoznavali naše okolje.
»Imejmo radi svoj kraj, ker je samo eden in ker je naš!«
Cveta Jazbec
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Kulturni kotiček
PRAZNIČNA PESEM
Prišel je lep praznični čas,
poln ljubezni, upanja,
srčne pozornosti do sočloveka,
čas miru in lepih želja.

lepi so trenutki veselja.
Mnogo lepega nam prinese radodaren čas;
radost, ko nekoga razveselimo ali nekdo nas,
ko nekomu namenimo prijazno besedo ali jo prejmemo …
Srečni so trenutki medsebojnega prepletanja dajanja in
prejemanja.

Zaobjame nas toplina prazničnih dni,
odpirajo se srca do bližnjih,
nasmeh, poljub, objem, stisk roke,
medsebojno si izrekamo najlepše želje.

Blagodejni srcu so lepi spomini,
vedno mi privabijo nasmeh na ustnicah,
rada se spominjam prazničnih pesmi,
ki jih je pred leti pela moja mama.

Doma prijetno zadiši, po drobnem pecivu, potici;
napolnimo kozarce,
da skupaj nazdravimo, z bližnjimi,
sorodniki, prijatelji, sosedi, znanci.

Naj je v naših življenjih veliko radostnih in srcu sončnih dni,
toliko, kolikor je žarečih zvezdic na nebu,
ki jih uzre oko v jasni zimski noči.

Z vnuki doživljam toplino obdarovanja;
majhna darila malčkom ogrejejo srca,
otroški nasmeh, presenečenje, iskrive oči,

Eva Keber

NOVI DNEVI PRIHAJAJO
A, če kdaj pride trpljenje,
recimo si:
»Tudi takšno je življenje!«

Novi dnevi, ki prihajajo,
z neznano tančico se obdajajo.
Na novem koledarju se rojevajo,
še ničesar ne razodevajo.
Skrbno jih bomo odstirali,
kot bi drobne kamenčke
v kristalni reki nabirali.
Postopamo jih bomo v celoto zložili,
še eno leto v mozaik življenja strnili.

Zato le vse najboljše si zaželimo!
Ne mislimo na to,
kaj v prihodnosti dobimo!
Trdno upajmo,
da vse slabo bo mimo nas odšlo!
Marija Bajt

Da bili bi dnevi topline!
Dobrote, ljubezni, ki ne mine!

ČUTENJE
Nekatere ljudi preprosto čutiš.
Vstopijo v tvoje srce ─
brez vsakršnega naprezanja.
Pričarajo ti sij novega dne ─
brez sprenevedanja.

Nekatere ljudi neskončno občuduješ,
čeprav nič posebnega ti niso dali.
Dovolj je bil le košček srca!
Zato si najbolj srečen
v njihovi bližini!
Marija Bajt

ZAVEDANJE
Podarjal si mi nasmehe
na prebujenih krilih pomladi.
Prinašal si mi slutnjo,
da je nekje drugačna vez.
Zamenjal si me s poletnimi valovi.
Jesen se je veličastno sprehajala
med barvami v strmini vinograda.
Bil si kot dobro zrelo vino.

Utiral si gaz,
da bi sledila tvojim stopinjam.
Ošabna nisem sprejela ponujenih dlani.
Zdaj včasih samotna se zavem,
da bila sem zate kot ledeni piš
sredi neprijazne zime …
Marija Bajt
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Za razvedrilo
NAGRADNA KRIŽANKA
1

2

3

4

5

9

7

8

19

20

21

10

11

12

13

14

15

17

6

VODORAVNO
1. orientalski borilni šport, 5. ime humorista Gašperiča, 9. mejna reka
med Kitajsko in Rusijo, 10. reka skozi München, 11. udeleženka
pešačenja po Krekovi poti ali po poteh Milana Majcna, 13. danski
otok, 14. manjši rep, 15. gibljiv organ hobotnic in sip, 17. godalni
inštrument s 4 strunami podoben violini, 19. indijski politik Šastri, 22.
ustavljanje vozila z zavoro, oviranje, preprečevanje, 24. ograja okrog
vodnjaka, 25. ime TV novinarke Petrovčič, 26. vodilna veriga hotelov
na Norveškem, 27. nekdanji funkcionar planinske zveze, Franc.

16

18

22

23

24

25

26

27

NAVPIČNO
1. rahel vetrič, 2. uboj, 3. priprava za lovljenje muh, 4. makedonsko
kolo, 5. ljubkovalna oblika moškega imena Tine, 6. plugu podobna
priprava za osipanje, 7. ime slovenskega pevca Junkerja, 8. država v
Aziji, Bagdad, 12. mestece v Bosni, znano po desantu v drugi svetovni
vojni, 16. lepo vedenje, 17. zgled, ideal, 18. »moldavsko« mesto v
Romuniji, 20. vrsta žita, 21. kralj iz Shakespearove drame, 23. rimski
pozdrav.
Sestavil: Jožko Puc

Geslo pod številko 11 − vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 29. februarja 2012 na naslov: Uredništvo Šentjanškega
glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali
srečnega nagrajenca.

POVABILO
Uredniški odbor Šentjanškega glasa vas prijazno vabi, da s
svojimi idejami in predlogi sodelujete pri oblikovanju
našega in vašega časopisa.
Če ste v svojem kraju opazili kaj posebno lepega in bi to
želeli pohvaliti ali pa vas je kaj hudo zmotilo, nam to
sporočite na elektronski naslov info@sentjanz.si oz. na
naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297
Šentjanž.

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi:
VETERINAR.
Srečna izžrebanka je Zdenka Karlič z Velikega Cirnika.
Nagrajenka lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji
Gorenc na Krajevnem uradu v času uradnih ur.
Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: KOPA, SRAM, AMEN, TIRA, VETERINAR,
ATE, ANGLA, ROZGA, PROSO, RIM, RABARBARA,
SKOK, UJEC, TAJA, RACA.

Zgodilo se bo . . .
DOGODEK
 Občni zbor gasilske mladine PGD
Šentjanž v domu PGD Šentjanž
 Občni zbor Društva rejcev in
ljubiteljev konj Šentjanž v Kulturni
dvorani Šentjanž
 Pustno rajanje v Kulturni dvorani
Šentjanž
 Občni zbor članov in članic PGD
Šentjanž v Kulturni dvorani
Šentjanž
 Občni zbor TD Šentjanž
 Občni zbor DV Šentjanž
 Društveno ocenjevanje vin
 Občni zbor DU Šentjanž
 Čistilna akcija
 Občni zbor KO DIS Šentjanž
 10. pohod od Murnc do Telč

DATUM

VABI VAS

Nedelja, 22. 1. 2012, ob 15. uri

PGD Šentjanž

Sobota, 11. 2. 2012, ob 18. uri

Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Sobota, 18. 2. 2012

Članice DPM Šentjanž

Sobota, 25. 2. 2012, ob 18. uri

PGD Šentjanž

Sobota, 3. 3. 2012, ob 18. uri
Sobota, januar – februar 2012
Sobota, februar 2012
Nedelja, 25. 3. 2012, ob 11. uri
Sobota, 24. 3. 2012
Nedelja, 1. 4. 2012, ob 11. uri
Sobota, 28. 4. 2012, ob 8. uri

TD Šentjanž
DV Šentjanž
DV Šentjanž
DU Šentjanž
Krajani KS Šentjanž
KO DIS Šentjanž
KO DIS Šentjanž
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Ostro oko
PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Na sliki je bila podružnična cerkev sv. Marjete na Kamenici.
Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Vero Štih s Kamenice.
Nagrajenka lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji Gorenc na
Krajevnem uradu v času uradnih ur.
Iskreno čestitamo!
NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE
Tokrat vas sprašujemo po imenu vasice na fotografiji, ki se nahaja v naši
krajevni skupnosti .
Odgovor na zastavljeno vprašanje vpišite v kupon in ga pošljite
najkasneje do 29. februarja 2012 na naslov: Uredništvo Šentjanškega
glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na
info@sentjanz.si.
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca.
Rešitev:___________________________________________________
Ime in priimek:_____________________________________________
Naslov:___________________________________________________
_________________________________________________________
Kupon pošljite na: Uredništvo Šentjanškega glasa,
Šentjanž 22, 8297 Šentjanž

ŠENTJANŠKI glas WWW.SENTJANZ.SI ŠENTJANŠKI glas
Črni packi

V bližini vasice Hinje se nahaja tale »od Boga in ljudi
pozabljena« kapelica, ki prosi po temeljiti notranji in
zunanji prenovi, saj je škoda, da je tak sakralni objekt
obsojen na propadanje. Ta kapelica je bila namreč zgrajena
po srečni vrnitvi Anzeta Flajsa iz prve svetovne vojne, kjer
se je ta zaobljubil, da bo zgradil kapelico, če se bo vrnil živ
in zdrav. In to je še eden izmed razlogov, zakaj si ta objekt
zasluži prenovo.
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Volitve so že za nami, ostaja pa grenak spomin nanje v
obliki raztrganih plakatov. Poleg tega drevesa nikakor niso
primerna in dovoljena mesta za obešanje le-teh. Naravi in
strankam, ki so plakate razobesile, to zagotovo ni in ne sme
biti v ponos. Za kršitelje je predvidena kazen. Ali bodo
kaznovani? Se lahko sploh koga bojijo glede na delovanje
naše »pravne« države?

