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Šentjanški glas

Spoštovane sokrajanke, dragi sokrajani!
Jesen je že dodobra
vkorakala med nas in nas
objela v vsej svoji lepoti.
Kljub poletni suši in
pomanjkanju vode, ki sta
nas pestila v poletnih
dneh, pa smo lahko
vseeno
zadovoljni
s
pridelkom.
Jesenski čas je čas, ko se
narava počasi umirja, a za
kraj Šentjanž je bil ta
izredno »nemiren« in
pester. Zopet se je
odvijala Bučariada, ki je s
svojimi
aranžmaji
popestrila
kraj
in
privabila marsikaterega
turista,
ki
je
z
navdušenjem užival v
lepoti našega kraja.
Kljub temu da so nas v
prvih oktobrskih dneh
sončni
žarki
razveseljevali, pa jesen že postaja nekoliko hladnejša. Četudi se dozdeva, da so
okrog nas same težave in iz njih ne najdemo izhoda, se moramo zavedati, da za
vsakim dežjem posije sonce. Mediji nas ves čas obveščajo o raznih težavah in na nas
prenašajo pesimizem, ki vpliva tudi na naše počutje.
Včasih so ljudje preživljali daljše večere v družbi svojih družinskih članov, kjer so si
ob topli peči pripovedovali razne zanimive zgodbe. Dedki in babice so svoje izkušnje
prenašali na vedoželjne in navihane otroke, ki niso poznali računalnikov. Dandanes
pa je situacija pri marsikateri hiši drugačna. Člani družine so si odtujeni zaradi
hitrega tempa življenja, ki nas sili, da si le težko vzamemo čas za svoje ljubljene.
Ljudje smo obremenjeni z vsakdanjimi opravili in službami ter se skušamo boriti za
vsakdanje preživetje. Nekateri svojo uteho najdejo v naravi, spet drugi pa podležejo
svojim težavam. Ravno družina pa naj bi bila tista, ki ti daje uteho in moč, da se
premagajo vse ovire, zatorej je prav, da se iz svojih izkušenj učimo in postanemo
bolj zrele in močne osebe.
Šentjanški glas pa le-tega ne pozna, zato bo vas, dragi krajani in krajanke,
razveseljeval še naprej, saj se kljub finančni krizi in drugačni krizi, ki nas tare, ne
damo.
Četudi je včasih težko, pa nas še vedno optimistično navdihujejo vaši članki, za
katere je prav, da so objavljeni, zato se po dolgem poletnem oddihu polni elana in
delovne zagnanosti zopet vračamo v vaše domove. Prijetno branje in lepe jesenske
dni vam želimo.
Člani uredniškega odbora

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,
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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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI!
Zaključilo se je vroče letno
obdobje in nastopila je jesen
z vsemi svojimi pisanimi
barvami. V tem času
pospravljamo
letino
in
ocenjujemo
vrednost
pridelka, ki nam ga je
podarila narava. Vrednosti
so glede na poletne naravne
razmere različne. Prizadel
nas je mraz, toča in suša, a
ljudska vztrajnost se izplača
in kljub uničevanju narave
na koncu le nekaj žanjemo.
V spomladanskih dneh se je
v našem kraju pričela napeljava optičnega omrežja. Marsikje
so se pokazale potrebe po napeljavi pitne vode in prišlo je do
dogovora z izvajalcem optičnega omrežja, da lahko poleg
napeljemo tudi vodovodne cevi, kar nam je olajšalo dodatno
delo, ki bi ga v naslednjih letih vsekakor morali opraviti. To je
bil precejšnji zalogaj tako za Komunalo Sevnica kot tudi za KS
Šentjanž ter Občino Sevnica. Rad bi se zahvalil za dobro
razumevanje in sodelovanje med zgoraj omenjenimi in seveda
lastniki zemljišč, kjer je potekala izgradnja omrežja.
V naselju Podboršt se že veselimo skorajšnje postavitve
avtobusne postaje, namenjene šolskim otrokom, v naslednjem
letu pa je predvidenih nekaj več avtobusnih postajališč, kjer se
bo pokazala potreba. V mesecu novembru pričakujemo tudi
sanacijo ceste Spodnje Svinjsko – do križišča družine Rozman.
Cilje, ki smo si jih zadali, smo opravili bolje, kot je bilo
predvideno, in naše zadovoljstvo je veliko. A ljudje smo si

različni in zadovoljiti vseh hkrati nikakor ni mogoče. Tu pa sta
potrebna vztrajnost in veliko truda. S tem nameravamo
nadaljevati v prihodnje.
Drage krajanke in spoštovani krajani! Ob tej priložnosti vam
želim vse najlepše ob krajevnem prazniku ter obilico
zadovoljivih sadov.
Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž

Pesmi o Šentjanžu
NA DOLENJSKEM KOŠČKU
RAJA

Na blagem gričku tod stoji,
v svoji sijajni podobi,
s strnjenimi šentjanškimi hišami
in z grička se dvigujočo cerkvijo
svetega Janeza Krstnika;
je kot majhen otok,
ki se razprostira sredi zelenja.

Na dolenjskem koščku raja
ponosno naš Šentjanž stoji;
vsa krasota ga obdaja,
na svetu res mu para ni!
Najlepši je, ko sredi maja
sto cvetov ga okrasi,
nič ni slabši tud´ poleti,
ko zlato žito dozori.
Prav čaroben je jeseni,
ko Bučariada se zgodi;
nam trte mošt vse pomeni,
ponos marljivih je ljudi.
Na dolenjskem koščku raja
naj nikoli ne umre;
ubrana pesem naj razlega
iz tega kraja večno se!
Marija Bajt

PESEM O DOMAČEM
KRAJU
Čudovit je,
naš domači kraj,
toliko lepote najdemo v njem;
Šentjanž je zal cvet
zelene krajine,
pogled nanj me vedno
znova in znova očara.
Bogato je obdan s travniki,
z njivami, s sadovnjaki,
z žitnimi polji, z vinogradi,
z bližnjimi griči in s hribi,
poraslimi z listnatimi gozdovi.
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Krasen je,
naš domači kraj,
postoj za trenutek
in ozri se naokrog,
zazri se v bližnje griče in hribe,
da uzreš njihov čar,
po njih so posejane hiše,
tam zagledaš cerkvice,
ki kot biseri naše vere
krasijo naš kraj.
Lep je,
naš domači kraj,
tod je naš dom,
tod smo Šentjanžani doma.
Eva Keber

Beseda župana
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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ!
Pred nami je čas jeseni,
čas za umirjanje in
zaključevanje celoletnih
aktivnosti in čas obiranja
plodov. Tistih, ki nam jih
je podarila narava, in
tistih, ki smo jih s
skupnim delom ustvarili
sami. Verjamem, da je
pred nami dobra letina.
Praznovanje
vašega
krajevnega praznika in
bližajoče
se
pestro
dogajanje ob občinskem
prazniku
nam
vsem
skupaj da energije za
ustvarjanje boljših pogojev za življenje v slehernem kraju naše
velike občine.
Projekti izgradnje optičnega omrežja in zagotavljanja stabilne
vodooskrbe v številnih krajih in zaselkih nosijo nove razvojne
možnosti krajankam in krajanom vaše krajevne skupnosti.
Občina je z zagotavljanjem sredstev za delo krajevnih
skupnosti poskrbela tudi za uresničitev manjših krajevno
pomembnih pridobitev. Krajani s prostovoljnim delom in
ustvarjalno energijo številne ure svojega prostega časa še
vedno posvečate v dobro vsem. Povezuje vas tudi bogato
društveno življenje, ki v vaše kraje v vseh letnih časih privablja
številne obiskovalce od blizu in daleč.
Pred nami je še veliko izzivov. V sodelovanju s krajani,
vodstvom krajevne skupnosti, drugih organizacij in zavodov v
kraju v okviru možnosti iščemo rešitve za čim prejšnje
uresničitve njihovih potreb.
Naj nam dosedanji rezultati našega skupnega dela dajo nov
zagon za sprejemanje pravih odločitev za nadaljnje kakovostno
delo v času, ki ga živimo.

Ob prazniku krajevne skupnosti vsem vam iskreno čestitam in
naj nas tudi vnaprej povezuje sodelovanje, zaupanje in dobra
volja.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠENTJANŽ VAM ŽELIMO VELIKO
RAZUMEVANJA S SOKRAJANI, NAJ SE
NAŠE POTI NA KRIŽIŠČU NE KRIŽAJO,
AMPAK ZDRUŽENO VODIJO K ENEMU IN
ISTEMU CILJU, SAJ LE SKUPAJ ZMOREMO
VEČ.
UREDNIŠKI ODBOR
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Cveta Jazbec
bila zame izziv in lahko rečem, da sem danes srečna, ker sem
to, kar sem.
Ljudje se ves čas učimo in tudi sami ste zagovornica
vseživljenjskega učenja. Vemo, da se ves čas izobražujete in
bogatite samo sebe z znanjem, ki ga radi delite tudi z
ostalimi. Je bila pot trnava, da lahko počnete to, brez česar
si najbrž ne predstavljate vašega vsakdanjika?
Vsaka nova pot, ki je še ne poznaš je težka in nesigurna, je pa
tudi izziv. Nikoli ne bom pozabila, kako me je moj mož Slavko
»porinil« na polni avtobus turistov in rekel: »Tukaj jih imaš in
jih pelji čez Gorjance v Metliko ter pridi nazaj ob 15. uri na
Brunk«, kjer smo se imeli neskončno lepo in nikoli ne bo
pozabljeno. Ti turisti so se še večkrat vrnili v naše kraje. Danes
sem na vse to ponosna in vem, da mi nihče tega ne more vzeti,
jaz pa marsikomu lahko podam znanje in s tem ohranjam
dediščino.
Zdi se, da je vaša energija neusahljiva, nič vas ne preseneti.
Kako zmorete vse to? Od kje črpate ideje?
Hvala bogu imam dovolj energije in ponosa, da grem lahko
skozi vsako vas brez sramu in dokler bom toliko delala za
dobrobit svojega kraja in širše družbe, me ni strah, da se
kakšno kopje zlomi na mojem hrbtu. Ideje prihajajo kar sproti
in jih tudi naglas razlagam ter vedno dajem mnenja in
spodbude.
Ljudje, ki veliko delajo, predvsem pa delajo dobro, so
ponavadi cenjeni. Kako vas po vašem mnenju sprejemajo
sokrajani?
Temu se jaz nasmejim. Vsi dobro veste, da sem jaz tista Cveta,
ki zna povedati resnico naglas in to tistemu, ki jo mora slišati.
Imam dve lastnosti, na katere sem ponosna, da sem poštena in
delavna. Vsakemu, ki brez razloga kritizira državo, povem, da
smo odraz države ljudje, ki jo tudi soustvarjamo. Kar smo
ustvarili, to danes žanjemo. Isto velja za družino, kraj in
občino. Že pri najmanjši akciji vidiš, kakšne krajane imaš okoli
sebe, ali so pripravljeni prijeti za delo ali bodo samo postrani
gledali in kritizirali. Želela bi, da takrat, ko je železo vroče,
kujemo vsi skupaj in se tudi veselimo uspehov. Jaz ne čutim
nobene priljubljenosti v našem kraju, jo pa čutim na širšem
območju, kar mi pa veliko več pomeni.
Trud in trdo delo sta enkrat poplačana. Prejeli ste že veliko
priznanj, katero pa vam največ pomeni?
Vsaka pohvala, naj bo še tako majhna, če je iskrena, ti da novih
moči. Morda mi trenutno največ predstavlja posebno priznanje,
ki sem ga dobila na nivoju države. Tudi to nekaj pove, da te
prej opazijo drugje kot pa doma.
Kot že napisano, ste tudi predsednica Turistične zveze
Sevnica in njena vodilna sila. Kakšna je naloga zveze, saj
pod vašim okriljem nastajajo najrazličnejši projekti?
Sem ponosna, da sem že drugi mandat predsednica TZO
Sevnica, kjer žanjemo velike uspehe. Vsa turistična društva, ki
so v zvezi, so delavna, inovativna in nekaj posebnega. Zveza
dobro sodeluje tudi z nekaterimi šolami in vrtci, ki želijo delati
na prepoznavnosti svojega kraja. Dobro sodelujemo z Občino,
KŠTM-jem in Komunalo Sevnica. Naše poslanstvo se začne
zgodaj spomladi s čistilnimi akcijami, z izobraževanjem,
raziskovanjem in ocenjevanjem krajev. Na tem področju
imamo v tem obdobju, od kar predsedujem, zavidljive
rezultate. Gotovo mi največ pomeni prvo mesto našega kraja
Leskovec, ki je zame še vedno najlepši kraj v Sloveniji in ima
pri meni poseben pomen. Skratka, rada imam ta kraj in rada
imam te ljudi, ki živijo in se trudijo, da je kraj vedno urejen.

Šentjanž je kot turistični kraj znan, veliko zaslug pri vsem
tem pa ima tudi Cveta Jazbec, ki je s svojo delovno vnemo
in zagnanostjo pripomogla k prepoznavnosti ne le kraja,
ampak tudi Turističnega društva Šentjanž. Cveta je
predsednica Turistične zveze Sevnica, aktivna članica
Turističnega društva Šentjanž in še bi lahko naštevali.
Sami ne izhajate ravno iz „puš'lca“ Dolenjske, a kljub temu
vam Šentjanž zagotovo veliko pomeni, saj ste s svojimi
idejami pripomogli k temu, da Šentjanž sije v svoji lepoti.
Jaz sem rojena v Krmelju in sem ponosna, da imam rojstno
hišo, ki se imenuje »Puršenhaus«, torej sem revirski otrok.
Kasneje smo se preselili na Malkovec, živela sem tudi pet let v
Tržišču in me ni sram povedati, da sem bila dekla na veliki
kmetiji, kjer sem kot osnovnošolka morala trdo delati. Leta
1972 sem prišla kot prodajalka v Šentjanž in tu sem pognala
trdne korenine. Šentjanž je moj kraj, imam ga rada in je
edinstven. Glede na to, da je bilo moje delovno mesto v
vsakdanjem stiku z našimi krajani, sem lahko veliko informacij
pridobila ravno od njih. Takrat smo »fasenge« vozili na dom in
tako sem začela spoznavati tudi lepoto krajev, predvsem sta se
me dotaknila prijaznost in gostoljubje naših ljudi.
Kaj vas je pritegnilo k temu, da ste se začeli ukvarjati s
turizmom, saj je bila vaša prejšnja zaposlitev precej
drugačna?
Po zaprtju lastne trgovine v Krmelju sem začela hoditi na razna
predavanja. Ker me področje turizma veseli in glede na to, da
turizem v Šentjanžu še nima svoje veljave, sem opravila veliko
tečajev in pridobila kar nekaj licenc. Pridobila sem si certifikat
za turizem na kmetiji, za lokalnega vodnika, za vodnika
interpretatorja narave, za nosilca turistične dejavnosti ter
opravila tečaje za računalništvo, angleščino, strojepisje,
nordijsko hojo in še mnogo drugih predavanj, ki so potrebni za
razvoj turizma na podeželju. Ravno sedaj končujem
mednarodno izobraževanje, s katerim si bom pridobila licenco
za vodenje tudi izven domovine. Za vse to imam tudi
registrirano osebno dopolnilno delo. Kriza, ki me je doletela, je
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Cveta Jazbec
Hvala Leskovčani, ponosna sem na vas. Posebno čast
doživljamo sedaj, ko praznuje naša občina svoj praznik in nas
odlikuje državno priznanje za drugouvrščeno mesto v
Sloveniji, ki ga je prejelo mesto Sevnica.
Velik pomen dajete tudi ekologiji, saj vsako leto pridno
poskrbite, da se narava očisti. Ravno na vašo pobudo so se
v Šentjanžu začele izvajati vsakoletne čistilne akcije in so
bili urejeni tudi ekološki otoki.
Prvo čistilno akcijo sem organizirala sama s šolarji, ki živijo ob
poti do Brunka. Že prej so akcije izvajali člani LD, vendar
samo po gozdovih. Po prevzemu vodstva TZO Sevnica je bilo
veliko lažje, saj smo dobro sodelovanje izvedli z občino,
društvi in komunalo. Sedaj je to že utečena praksa in društva so
vsako leto pripravljena na prvo spomladansko akcijo, kar mi je
v veliko veselje.

opremljene po evropskih standardih. Vse to sem uspela. V
največje veselje mi je, da smo s tem projektom uspeli povezati
tri Krajevne skupnosti in vse šole v Mirnski dolini.
»Jaz nisem nič... ti nisi nič... skupaj smo veliko«, je moto
dobrega turizma. Morda mi je še v poseben ponos, da je naša
pot na Tk pav že razglašena za Naj pot v Posavju in je v sklopu
Posavskih poti prijetnih doživetij.

Vse te obveznosti in dejavnosti vam vzamejo veliko časa, a
kljub vsemu vas vedno vidimo z nasmehom na obrazu.
Kako pa na vašo odsotnost gledajo vaši najbližji?
Ob dobri ženi vedno stoji dober mož in družina je moj temelj,
na katero sem ponosna.

Tudi na vaši vasi je ekološki otok urejen in ličen, za kar
verjamemo, da imate veliko zaslug prav vi. Zagotovo ste
ponosni tudi na priznanje Moja dežela lepa in gostoljubna,
ki ga je v letu 2004 prejelo ravno Glino?
Sigurno je ekološki otok moja ideja in sem sama pripravila vso
koordinacijo in izvedbo del s podporo svoje družine in nekaj
krajanov ter prejšnjega vodstva KS gospodom Ivanom
Orešnikom.
Ponosni smo, da smo leta 2004 dobili posebno priznanje za
dolgoletni osebni trud krajanov za razvoj in izgled domačega
kraja Glino na nivoju regije Posavja.
Glede ekoloških otokov je moja želja, za katero se bom
zavzemala, da bi bili vsi v vseh treh krajevnih skupnostih
opremljeni lično in okolju prijazno. »Bodimo prvi in ne
čakajmo, da nas prehitijo drugi.«
V zadnjem času ste veliko pozornosti namenili odprtju
rudarske tematske poti Tk pav, katere otvoritev je bila 6.
oktobra. Tu ste bili vi ne le največji pobudnik, da ta
projekt steče, ampak lahko rečemo tudi, da ste najbolj
zaslužni za to, da se je načrt izpeljal. Na otvoritvi je bilo
ogromno ljudi, ki so nekakšen dokaz, da ste delali prav in s
srcem. Ali nam lahko poveste kaj več o tem projektu?
O tem projektu, na katerega sem zelo ponosna, da je uspel, je
premalo časa, da bi vse napisala, saj še ni končan. Naj ostane
še nekaj za drugo izdajo časopisa. Nisem delala sama, z mano
je bila tudi Petra, ki je opravljala vsa logistična opravila. Lahko
pa trdim, da je bila moja največja želja, preden se umaknem iz
javnih del, da bi bile naše poti v registru slovenskih poti in

Prisrčna hvala za prijeten klepet in da ste z nami delili svoje
misli. Želimo vam, da vaše ideje ne usahnejo ter cvetijo še
naprej.
S Cveto Jazbec se je pogovarjala Vesna Perko.
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Aktivnosti v Društvu upokojencev Šentjanž
Tudi v času od aprila do oktobra v Društvu upokojencev
Šentjanž nismo kar počivali. Izvedli smo kar nekaj pohodov,
izletov in podobno.
V sklopu projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma«
smo popisali še zadnje člane stare nad 69 let ter obiskovali že
popisane.

V tem času je bil izlet na Golico, kjer smo občudovali travnike
prelepih narcis, obiskali smo Zasavsko Sveto goro, naš zadnji
izlet pa nas je vodil v Kumrovec, Olimje in Jelenov greben. Na
Bizeljskem pa smo si ogledali še repnico.

POHODI:
‐ v aprilu smo v Peklu nabirali čemaž, se podali po
hribu do Kamenice in Kamenškega in se nato vrnili
domov;
‐ maja smo odšli po Krekovih stezicah, se udeležili
pohoda izgnancev Murnce – Telče in pohoda po
obronkih Senovega;
‐ v juniju nas je pot vodila z Brunka do Gašperjevega
kostanja, udeležili pa smo se tudi vinogradniškega
pohoda po gričkih okrog Šentjanža;
‐ julija smo opravili pohod izgnancev Telče – Bučka;
‐ avgusta hodili po gričkih v okolici Rake;
‐ v septembru pa z Branskega preko Jatne na Gradišče,
do Svinjskega in domov;
‐ v oktobru gremo iz Hinj na Stražberk, Vrhe, Mali in
Veliki Cirnik in nazaj do Hinj, udeležili pa se bomo
tudi pohoda »Po poteh Milana Majcna«.

Bili smo na kulturnem večeru na Senovem, kjer so nas
zastopale naše pevke Cveta, Tonika, Rozi in Martina, ki so
zapele ob spremljavi harmonike g. Milana. Udeležili smo se
praznovanja 20-letnice našega pobratenega društva na
Razborju, kjer so nas zelo lepo sprejeli in nam v zahvalo za
sodelovanje podelili priznanje. V avgustu je bilo srečanje
upokojencev Posavja na Čatežu.
Pobirali smo ambrozijo in sodelovali na Bučariadi ter pomagali
TD Šentjanž pri ureditvi pohodne poti na »TK PAV«.
Tudi na naše jubilante nismo pozabili:
‐ 80 let so dopolnile Anka Mikec, Marica Remar,
Angela Gorenjec, Ivanka Gorenjc in Martina
Martinčič;
‐ 85 let je dopolnila Rozalija Trinkavs;
‐ 90 let in več pa Alojzija Vozelj, Angela Zvonar, Franc
Bebar, Marija Jamnik in Franc Sigmund;
‐ z Zlato poroko pa sta praznovala Jožica in Franc
Strnad.
Vsem še enkrat iskrene čestitke!
Fanika Rupar, DU Šentjanž

Gasilsko društvo Šentjanž
Še včeraj je bilo vroče poletje, danes pa je že jesen s hladnimi
in meglenimi jutri ter precej krajšimi dnevi in še nekajkrat se
obrnemo pa bo tu že zima. Čas hitro mineva in seveda tudi
gasilci tu nismo izjema.
V poznih zimskih in tudi v zgodnjih pomladnih dneh smo imeli
precej dela z občnimi zbori, ki se organizirajo po gasilskih
društvih. Seveda smo se udeležili tudi občnih zborov sosednjih
gasilskih društev in društev v naši krajevni skupnosti.
V spomladanskem času smo se z gasilsko mladino udeležili
izobraževanja v Sevnici. V Šentjanžu pa je takrat potekalo
izobraževanje za operativnega gasilca. Tečaj je trajal 90 ur.
Kar precej prostovoljnih sobot in nedelj je potrebnih, da
opraviš takšen tečaj in da osvojiš določena znanja, ki jih kot
operativni gasilec potrebuješ. Seveda se zavedamo, da vam
bomo lahko le s poznavanjem požarov in nevarnosti ter z
znanjem uporabe sodobne tehnike uspešno pomagali ob
kakršnih koli intervencijah. Tega tečaja se je iz našega društva
udeležilo 7 članov in članic. Vsi so ga uspešno opravili in si s
tem pridobili čin gasilec. Iskreno jim čestitam in obenem

upam, da jim ni žal časa, ki so ga porabili za to novo izkušnjo
in pridobljeno znanje.
V spomladanskem času smo sodelovali tudi pri čistilni akciji in
kot vsako leto podrli, pripeljali ter postavili mlaj, mladinci pa
so pripravili gasilski prvomajski kres. Letošnji mlaj je gasilcem
odstopil g. Srečko Vidmar, za kar se mu najlepše
zahvaljujemo.
Že šestnajstič smo organizirali in izpeljali Florjanovo žegnanje
v Budni vasi, ki se ga je poleg domačinov udeležilo tudi 60
uniformiranih gasilcev iz sosednjih društev.
Tudi letošnje leto ni minilo brez tekmovanj. Zlasti so bili
dejavni veterani pod vodstvom Jožeta Pelka. Dejavne so bile
tudi naše članice in mladina. Mladinskega tekmovanja v
Sevnici se je udeležila ekipa cicibanov, dve ekipi pionirjev,
ekipa pionirk ter ekipa mladincev. Za vse te je bila v juniju
organizirana razglasitev rezultatov s piknikom in športnimi
igrami na Lisci.
Samo vam, dragi krajani, se lahko zahvalimo, da sta letošnja
pomlad in poletje minila brez požarov. Kar bal sem se, kdaj se
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bo oglasil pozivnik, ki bi nas opozoril na kakšen požar, saj je
bila suša letošnje poletje res huda. Smo pa letos gasili že v
januarju, ko smo pomagali gasilskemu društvu Tržišče pri
gašenju požara na Vodalah, kjer je v celoti zgorela delavnica.
Uspelo pa nam je obvarovati stanovanjsko hišo, oddaljeno le
nekaj metrov, ter tudi hlev z živino, ki je bil tik za delavnico.
Tudi tokrat se je izkazalo, kako pomembna je naša gasilska
cisterna za Mirnsko dolino, saj pripelje naenkrat kar štirikrat
več vode kot vozila sosednjih društev. Drugi požar se je zgodil
marca na Polju pri Tržišču, kjer je zaradi kratkega stika prišlo
do požara ostrešja stanovanjske hiše. Le sposobnim gasilcem
ter zadostni tehniki se lahko zahvalimo, da škoda na objektu ni
bila še večja. Tudi tokrat smo pomagali gasilskemu društvu
Tržišče.
S cisterno smo opravili tudi zelo veliko prevozov pitne vode,
seveda pa je zaradi tega prišlo do raznih popravil tovornjaka. V
celoti smo obnovili pogonsko gred in zamenjali zadnji dve
gumi. Prvi dve gumi še čakata na prepotrebno menjavo. Ker je
avto že v 27. letu starosti, ga je kljub rednemu vzdrževanju že
močno začel najedati zob časa. Korozija je zagrizla v spodnji
del kabine, dotrajana je napeljava za dvigovanje kabine,
spuščati je pričel hladilnik in še marsikaj bi se našlo.
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Naleteli smo tudi na negodovanja glede cene prevozov vode.
Uradna cena za eno vožnjo vode npr. v kraj oddaljen do 10 km
bi bila 135,00 € in ne 65,00 €, kot jo računamo mi. Ni pa pred
dvema letoma nihče od teh negodovalcev prišel v gasilski dom,
ko smo popravljali motor tovornjaka in je zadeva stala preko
7.000,00 €, ter rekel: «Evo vam 100,00 €, boste imeli za
popravilo«. Ga ni bilo junaka, vam povem. Cenik lahko najdete
na spletni strani GASILEC.NET in raziščete, ali smo gasilci
morda komu kaj preveč zaračunali.
V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo za najmlajše, ki so
v vrtcu, pripravili dopoldan z naslovom »Gasilec na obisku«,
ko so si otroci lahko ogledali našo opremo. Za pionirje bomo
pripravili likovne delavnice in kostanjev piknik, mladince pa
bomo popeljali na ogled enega od sosednjih društev. V tem
mesecu je potekala tudi vaja z javnim alarmiranjem, ki je bila
tokrat obširnejša, saj so v njej sodelovala tudi vsa sosednja
gasilska društva, ki so v našem sektorju.
Naj izkoristim to pisanje še za zahvalo vsem našim gasilcem in
gasilkam, ki so kakor koli pomagali pri uresničevanju zgoraj
omenjenega, in jih prosim še za nadaljnjo pomoč.
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«
Simon Šmit, GČ I. st.

Kulturni večer v Šentjanžu
V soboto zvečer, 23. junija 2012, se je na trgu v Šentjanžu
odvil kulturni večer na pobudo Kulturnega društva Šentjanž in
Šentjanških jurjevalcev.

ljudski pesmi Naša vas in Ne prižigaj luči. Mlada mamica
Marjeta Erman je napisala in nam predstavila čudoviti pesmi z
naslovoma Diši po poletju in Dež. Nejc Zupan, Luka Repše in
Klemen Žonta so nas razveselili s svojimi harmonikami. Kot
vedno so se tudi v tem večeru izkazala dekleta Septeta Fortuna
pod vodstvom gdč. Margarete Megi Sotlar. Gospa Marija Bajt
je že nam dobro poznana pesnica. Tokrat nam je recitirala
pesmi Na polju mladosti in Pesem o trti, ki jo je g. Metod
Pečar tudi uglasbil za pevce DV Šentjanž, česar je bila ga.
Marija zelo vesela. Ob koncu so se nam predstavili še
Šentjanški jurjevalci, ki so zapeli pesem Nad domačo vasjo,
skupaj s Septetom Fortuna pa še Dve let in pol.

Na prireditvi so se predstavile pevske skupine, pesniki,
instrumentalisti in dva zbora. Dokazali smo, da drži rek:
»Kultura sem jaz, kultura si ti in kultura smo mi vsi«. Saj ob
koncu prireditve kar nismo mogli verjeti, da je v našem kraju
toliko ljudi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s kulturo.
V kulturni večer so nas popeljali pevci Društva vinogradnikov
Šentjanž s pesmijo Pijmo Šentjanževca. Mešani pevski zbor
župnije Šentjanž se je predstavil v prenovljeni zasedbi pod
vodstvom g. Metoda Pečarja in organista g. Janija Žganjarja.
Odlično so nam zapeli Večerni zvon in Rož Podjuna Zila. To je
bil tudi kresni večer in pesmi ga. Eve Keber: Pesem o
domačem kraju in Ob godu sv. Janeza Krstnika sta se lepo
vključili v večer. O-MPZ Kresnica, ki ga vodita ga. Renata
Kuhar in g. Jani Žganjar ni potrebno posebej predstavljati, saj v
našem kraju deluje že 20 let. Lepo so zapeli pesmi Tihi večer
in Slovenskega naroda sin, s katero so nas spomnili na bližajoč
praznik naše države – dan državnosti. S svojima recitacijama
nas je lepo presenetil g. Gustelj Umek. Prva pesem je govorila
o mami, druga je nosila naslov Pušeljc Dolenjske in je opevala
lepote našega kraja. Skupina štirih pevk, ki so si nadele ime
Pušeljc Šentjanža, pa so ob spremljavi harmonike zapele

Kulturni večer smo lepo povezali s praznovanjem srebrnega
jubileja našega g. župnika Janeza Cevca, ki v naši župniji
deluje že 19 let in smo ga presenetili s skromno pozornostjo.
Kulturni del večera se je končal s skupno pesmijo vseh
nastopajočih – Šentjanška fara – nadaljeval pa s prižigom bakel
in pohodom otrok, staršev ter članic DPM Šentjanž do kresa, ki
so ga prižgali skupaj z Društvom rejcev in ljubiteljev konj, ki
že vrsto let organizirajo kresovanje v Šentjanžu.
V povezovanju in sodelovanju je moč in želimo si, da bi
šentjanški večer postal tradicija našega kraja.
Jožica Pelko
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Slikarska srečanja ART LIPA 2012
Krajani Šentjanža ste večkrat opazili ustvarjalce s slikarskimi
stojali, barvami, platni in čopiči, ki so upodabljali izbrane
trenutke iz našega mirnega in lepega okolja. To so bili aktivni
člani likovne sekcije Art Lipa iz KUD-a Budna vas, ki so
organizirali mini slikarska srečanja v okolju.
Sodelovali so: Mojca Musar, Marija Oven, Irena Zgonc,
Franci Sigmund in najmlajša članica Aleksandra Sigmund
Kranjc. Srečanja so se odvijala pod strokovnim vodstvom
profesorice likovne pedagogike Elene Sigmund. Ujeli so pet
lokacij v krajevni skupnosti Šentjanž (okolica Brunka, lipa v
Budni vasi pri Sigmundovih, župnišče v Šentjanžu, Šrajfkova
domačija in mlin s potokom). Cilj srečanj je bil, kako predati
na platno trenuten utrip narave, risanje dreves, oblakov in vode.
Likovna razstava likovne sekcije Art Lipa iz KUD-a Budna vas
je bila na ogled v sklopu Bučariade 2012 v sejni sobi Krajevne
skupnosti Šentjanž.
Vsi, ki vas zanima likovno ustvarjanje v naravi, vabljeni, da se
nam pridružite.
Elena Sigmund, vodja sekcije Art Lipa

Avantura na dveh kolesih
Romunija, dežela prelazov, srednjeveških mest in gradov.
Transilvanija, neokrnjena narava z gorskimi prelazi,
neskončnimi ravninami, strašljivimi srednjeveškimi
gradovi, veličastnimi palačami in starodavnimi mesti,
dežela z odlično hrano in prijaznimi ljudmi, je zibelka za
mite in legende o Drakuli in raj za motoriste.

evropske eksotike pa lahko pokaže veliko več od znamenitega
gradu strašnega grofa Drakule.
Prevozili smo poti osrednje Romunije od zahodnega mesta
Timišvara, preko Hundedoare, Deve, Rašnova, Brašova do
evropske prestolnice kulture 2007 Sibia. Na poti smo prečili
Karpate preko prelazov Transalpina in Transfargarasan, ki sta
nas čisto navdušila. Preživeli smo 15 in 37 °C, pripeko in dež,
prazen akumulator, kilometre slabih cest ... A tudi odlično
kulinariko, super hotele, odlično pivo in cene, da bi se preselil
v Romunijo.
Po Romuniji smo se potepali Robert in Bojana Gregorčič, Aleš
in Erika Udovč, Jože in Suzana Mikec, Olga Medved, Blaž
Gorenjc, Janez Malenšek, Valerija Duša, Mateja Ćirić Jamnik
in Miloš Ćirić.

12 navdušenih motoristov, nekateri člani MK Junci iz
Šentjanža, 7 motorjev, 6 parov, 7 dni potovanja, 2886
prevoženih km, 48 ur čiste vožnje, preko 2000 posnetkov in
prečenje 3 držav je statistika, ki smo jo zabeležili v začetku
julija 2012 na potovanju po Romuniji. Seveda smo morali v
Romunijo preko Hrvaške in Srbije in prav slednja nas je res
lepo sprejela in gostila.
O Romuniji vse preveč beremo kot o deželi revščine in
kriminala. V resnici dežela očara s svojo lepo in neokrnjeno
naravo, velikimi mesti in vasicami, ki nas vrnejo v preteklost.
Transilvanija pomeni namreč »onkraj gozdov«, ljubiteljem

Posebej se zahvaljujemo sponzorjema Vini d.o.o, ki nam je
natisnil majice, in trgovini Loteks Trebnje, ki nam je podarila
sponzorske majice.
Mateja Ćirić Jamnik in Robert Gregorčič
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Koncert in razstava na Brunku
zadržali še na prijetnem klepetu in druženju na Skoporčevem
travniku poleg cerkve.

V srednjeveški cerkvi sv. Treh kraljev na Brunku, ki kar kliče
po obnovi, se je 3. junija po končani maši razlegala ljudska
pesem iz grl ljudskih pevcev.
Povabilu Kulturno umetniškega društva Budna vas, ki je bilo
organizator te prireditve, so se odzvali pevci skupin: Ljudske
pevke Solzice iz KUD Budna vas, Ljudski pevci z Vrhka pri
Tržišču, Pevska skupina Folklornega društva Brusači Radeče,
Štefanjski fantje iz KUD Svetega Štefana in Ljudski pevci
Žejno iz KUD Antona Kreča Čatež ob Savi. Program je
povezovala profesorica Andreja Tomažin. Vse nastopajoče na
koncertu in umetnico Eleno Sigmund, ki je v kapeli poleg
cerkve postavila na ogled svoja slikarska dela iz cikla Utrip
slovenskih mest, ter obiskovalce sta pozdravila županja občine
Radeče Rafaela Pintarič in župan občine Sevnica Srečko
Ocvirk. Po končanem koncertu in ogledu razstave smo se

Ponovno smo se imeli na Brunku zelo lepo, za kar pa so
zaslužni vsi, ki so nam pomagali pri organizaciji te prireditve:
župnik župnije Radeče, občina Sevnica in njen župan Srečko
Ocvirk, občina Radeče in njena županja Rafaela Pintarič,
ARMAT Šentjanž, SAVA AVTO Boštanj, LISAP SI Šentjanž,
AKŽ Budna vas, Gostinstvo Berk Javor Krmelj, JSKD in ZKD
Sevnica, KŠTM Sevnica, Družina Skoporc Zavrl, TD Šentjanž,
vsi člani KUD Budna vas, vsi nastopajoči, umetnica Elena
Sigmund in seveda vsi obiskovalci prireditve na Brunku.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Otroci ustvarjali v naravi
bilo prav nič vroče in otroci so ustvarili kar nekaj likovnih
izdelkov, ki so prav vsi vredni pohvale. Na koncu so oblikovali
še drevo prijateljstva, obesili nekaj izdelkov na razstavo in se
fotografirali za spomin.

Prvega julija so se v Šentjanžu odvijale otroške likovne
delavnice v naravi, ki jih je organiziralo Kulturno umetniško
društvo Budna vas.
Ob štirinajsti uri so se v gozdu, ki je last Musarjevih, pričeli
zbirati otroci različnih starosti. Mlajši so pripeljali s sabo tudi
starše ali stare starše, da so jim kasneje pomagali pri
ustvarjanju. Po pozdravnem nagovoru predsednice društva je
vodja delavnic Elena Sigmund razvrstila mlade ustvarjalce v
dve skupini. Mlajšim je pokazala enostavnejše, starejšim pa
malo zahtevnejše tehnike risanja. Pri mentorstvu so ji pomagali
tudi člani likovne sekcije. V hladni senci velikih dreves nam ni

Vsem, ki smo sodelovali pri pripravah in pri samih delavnicah,
je bilo prijetno toplo pri srcu, ko so otroci ob odhodu
spraševali, kdaj bodo spet delavnice. Veseli smo, da smo
polepšali nedeljsko popoldne otrokom od blizu in malo manj
blizu, prišli so tudi iz Sevnice in Radeč, in upamo, da so bili vsi
zadovoljni.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
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Predavanje o čebelah in čebelarstvu
V petek, 11. maja, je Kulturno umetniško društvo Budna vas
organiziralo ogled čebelnjaka in predavanje o čebelah in
čebelarstvu. Zbrali smo se pri lipi v Budni vasi in odšli na
ogled čebelnjaka. Po ogledu smo se odpravili na predavanje,
ki je bilo pri družini Skoporc Zavrl na Brunku.
Zelo zanimivo predavanje je pripravil g. Janez Levstik,
čebelar iz Čebelarskega društva Sevnica. Razumljivo je
predstavil čebele: njihovo zgradbo, razmnoževanje, delo,
marljivost pri nabiranju nektarja, cvetnega prahu in
propolisa in pomen za opraševanje rastlin. Poudaril je, da je
avtohtona slovenska čebela Kranjska sivka. Predstavil je tudi
druge čebele iz Evrope in sveta. Seznanil nas je z zgodovino
čebelarjenja na Slovenskem in čebeljimi pridelki. Vse skupaj
je bilo pospremljeno z diaprojekcijo, tako da je bilo še bolj
zanimivo. Izvedeli smo veliko koristnega in zanimivega o
marljivih čebelah in čebelarstvu.

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna va

Kljub dežju rekordne Gasilske igre brez meja na Velikem Cirniku
Tretjo soboto v juliju smo v vasi Veliki Cirnik imeli
tradicionalno vaško prireditev, ki ima najdaljšo tradicijo
neprekinjene organizacije družabnih prireditev v KS Šentjanž.
Cirnik je mejno naselje krajevne skupnosti Šentjanž z občino
Šentrupert in ima zelo bogate razgledne točke po Mirnski
dolini in proti Kumu. Vas z okolico šteje nekaj čez sto
prebivalcev, ki se poleg drugih aktivnosti združujemo in
delujemo v zelo uspešnem gasilskem društvu, ki šteje okrog
sedemdeset članov.
Gasilci smo kljub dežju uspešno izpeljali XVI. Gasilske igre
brez meja, na katerih je letos sodelovalo rekordnih
šestindvajset ekip iz šestih občin in treh regiji. Ta številka
odraža veliko zaupanja v prireditev, ki ni zgolj veselica, in
pomeni članom društva edino plačilo za vloženo delo in trud
ter daje energijo za nadaljnje organizacije prireditve, ki nam je
v ponos.
Slabo vreme je sicer zagodlo že zgodaj popoldan, a smo zaradi
vztrajnosti šestnajstih, sicer oddaljenejših ekip, uspeli izpeljati
vse načrtovane igre do noči. Med ženskimi ekipami je slavila
ekipa Studenca, drugo mesto so zasedle predstavnice

Zabukovja, tretje pa so bile tokrat iz Primoža. Najboljši med

moškimi so bili iz PGD Hmeljčič pri Mirni Peči, takoj za njimi
so bili lanskoletni zmagovalci Zetor kluba, tretje odlikovanje
pa so odnesli člani prve ekipe iz Zabukovja.
Za zabavni del tokratne prireditve so odlično poskrbeli člani
ansambla Veseli Dolenjci, katerih zvoki so nežno božali naše
dolenjske griče do jutranjih ur.
Zdravko Remar

Vinogradniški pohod
Društvo vinogradnikov Šentjanž je na dan državnosti
organiziralo 2. vinogradniški pohod pa domačih vinskih
goricah in dolinah, ki povezujejo te kraje.
Veliko število ljudi, ki se je zbralo ob deveti uri zjutraj na trgu
pred cerkvijo v Šentjanžu, je verjelo, da jih znova čaka prijeten
dan. Skrbna ekipa okoli 30 prizadevnih članov in njihovih žena
je poskrbela, da je dan mineval v prijetnem vzdušju na poti.
Pohodniki so se lahko na petih točkah prepričali, da je to tako,
kot je bilo včasih, še po starem, kot je zadovoljno komentiral
gostoljubnost na poti gospod Lojze Peterle. Na povabilo
odhajajoče cvičkove princese Jasmine Podlesnik si je vzel dan
dopusta in ga preživel med nami.
Naporen vzpon proti Rovinam je bil ob tamkajšnjem sprejemu
kmalu pozabljen, pot smo nadaljevali proti Kocutni, kjer se
nismo branili ponujenega, dobrodošlica na Brunku pa je
prepričala še tiste najbolj zavzete, ki so si obljubili, da morda ta
dan izgubijo kakšen gram. Še manjše postaje ob poti, vkjučno s
Srednikom, kjer so se pridne gospodinje potrudile za princeso,
kajti tukaj ima njena družina vinograd.

Do ambasadorja cvička v Gaju se je bilo treba kar malo
potruditi, žal pa je dež preprečil, da bi lahko dlje časa uživali
ob dobri kapljici in čudovitem pogledu na šentjanška polja. V
Kulturni dvorani v Šentjanžu je bilo že vse pripravljeno in
goreč kotel z golažem je veselo čakal na malce mokre
pohodnike.
Zaključno prireditev, ob kateri smo se vinogradniki zahvalili
Jasmini Podlesnik za nadvse uspešno opravljeno vlogo
cvičkove princese, je popestril vinogradniški oktet in gospod
Gustelj Umek z recitacijo. Ansambel Nemir pa je bil čudovito
darilo vsem, ki so se ob njegovih zvokih želeli zavrteti, in tudi
tistim, ki uživajo ob petju in igranju teh neverjetnih mladih
fantov naše doline, ki s svojimi uspehi sodijo v sam slovenski
vrh narodnozabavne glasbe.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli pripomogli,
in znova vabljeni prihodnje leto na dan državnosti po trasi III.
Renata Kuhar
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Takole so to poletje uživali člani Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Šentrupert, 2. mesto v nabadanju klobas, Boštjan Krmelj

Tudi konji so uživali v Kolpi.

Blagoslov v Borju, Podkum; pohod proti cerkvi

Koralov venček; tekmovanje v spretnostnem jahanju, Miha Jazbec

Pohod po Krekovih stezicah

Tekmovanje v krtinski deteljici, Boštjan Krmelj, 1.mesto

Izlet na Kolpo, izvir reke Krupe; Miha, Aleksander, Klara

Konjeniški dan v Šentjanžu; tekmovanje v dvorski alki, zmagovalec V. Okoren
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Aranžmaji sodelujočih društev in zmagovalcev na Bučariadi v Šentjanžu

PGD Šentjanž

DPM Šentjanž

DU in KO-DIS Šentjanž

TD Šentjanž

DV Šentjanž

KUD Budna vas

AKŽ Budna vas

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž in vaščani Potoka
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Aranžmaji sodelujočih društev in zmagovalcev na Bučariadi v Šentjanžu

PGD Veliki Cirnik

Družina Livk, Birna vas

Družina Groznik, Šentjanž

1.

Družina Flajs, Murnce

mesto, družina Jontez-Lindič

2. mesto, Vrtec Šentjanž

Družina Starina-Zidar, Leskovec

3. mesto, družina Razpet z Glina
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Po sledeh časa ... pot Tk pav
je tovoril premog. Ostanki vzpenjače so še vidni in na
informacijski tabli je opis, kako je potekalo tovorjenje in
spuščanje premoga v Žužkovo dolino.
Vrniti se morate na razpotje in pot nadaljujte proti dolini po
ozki potki, ob kateri se boste srečali z lisičjimi jamami,
jazbinami, lovskimi opazovalnicami in kar naenkrat se bo
zableščala rečica Hinja, kjer smo postavili informacijsko tablo,
ker se nam je zdelo pomembno, da opišemo tudi tehnično
dediščino neke dobe. Na rečici Hinji je bilo namreč v času
rudarjenja šest mostov, ki jih ni več. Je pa zanimiv most iz
Napoleonovih časov, to je enoprekatni most v Krmelju. Čaka
vas še malo prijetne hoje do še ene velike table v Krmelju, ki je
lahko tudi vstopna tabla iz nasprotne smeri.
Pot je opremljena po standardih in normativih, ki so predpisani
za pohodne poti in je prva naša pot, ki je vpisana v Register
slovenskih poti. Uradno je bila predana namenu 6. oktobra in je
že razglašena za »Naj pot v Posavju«. TD Šentjanž se je z željo
in lastno vizijo o pravilni pripravi poti v lanskem letu prijavilo
na razpis LAS Posavje, tako da smo pridobili sredstva
LEADER. S temi sredstvi bomo tako opremili tri poti.
Naslednja opremljena pot bo pot Milana Majcna in še
Izgnanska pot. S tem delom je naše majhno društvo doseglo
velike standarde in cilje, ki segajo v sam evropski vrh, saj smo
s potjo povezali dve šoli, tri Krajevne skupnosti in dodali nove
turistične destinacije celotnemu Posavju in Sloveniji.
Kljub krizi se je peščica ljudi trudila in uspela. Za TD
Šentjanž je kriza izziv. Dragi krajani, z vami želimo predati
namenu še dve informacijski tabli. Ta dogodek se bo zgodil 27.
oktobra na 3. pohodu Po poteh Milana Majcna.
VABLJENI!

Pot je priložnost za šolarje, upokojence, turiste, za potepanje
ali za krajši nedeljski izlet z družino. Najzanimivejše točke na
poti so opisane na vstopni informacijski tabli na Vidmu, ki
nam s sliko in besedo predstavi pot. Tematska pot na Tk pav je
pohodna pot, ki vodi po naravnem okolju in vključuje številne
naravne vrednote; rastlinski in živalski svet tega območja z
vodovjem rečice Hinje in ostanki premogovništva.

Najzanimivejše točke na poti:
Po vzponu, ki se strmo dvigne, in po poti, ki je lepo nakazana,
boste najprej prišli do table pri duglaziji. To je na področju
dnevnega kopa Tk pav, kot pričajo, okoli leta 1920–22 nasadil
Franc Štirn. Na mesto nasaditve so bile pri odkrivanju rude
narinjene velike količine zemlje, ki je nudila idealne pogoje za
rast te vrste dreves.
Od tu dalje pojdite za nosom po lepi poti mimo mokrišča, ki ga
zaraščajo visoko šašje in ločje, in prišli boste do opuščene
krajine, ki jo je človek še do šestdesetih let prejšnjega stoletja
izkoriščal. Stik s pradavnino, mir, tišina in nenavadnost
mogočnih trhležev prevzame še tako zahtevne čute. Tu se
srečamo z novo nastajajočim pragozdom. Na informacijski
tabli ob Črni mlaki lahko dobite potrebne informacije. Če
imate pri sebi pametni telefon, je na tabli tudi Qr koda, preko
katere lahko dobite zgodovinske podatke o premogovništvu na
naših tleh in še mnogo drugih koristnih informacij. Pri Črni
mlaki je idealen prostor za medij na prostem, zato se bomo pri
TD zavzemali, da bomo sem vabili ukaželjne starejše in
mlajše, ki jih ta dediščina zanima. Pojdite naprej mimo
ostankov nekdanje kovačije, ki je delovala za potrebe
rudarjenja, mimo strojnice po platoju, kjer je bilo nekoč vse
polno vagončkov, ki so tovor pomikali do vzpenjače. Hodite
po ravni poti, ki lepo nakazuje, da so tu tekli tiri, po katerih se

Besedilo: Cveta Jazbec, TD Šentjanž, foto: TD Šentjanž
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Devetošolci OŠ Šentjanž so se poslovili
Kot vsako leto so se tudi v lanskem šolskem letu za 11 učencev
iz 9. razreda za vedno zaprla osnovnošolska vrata, a slovo je
hkrati tudi nov začetek. Prav vsak od njih ima svojo zgodbo in
kot je napisal Tone Pavček:
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu…
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš,
vse poti je treba na novo začeti.
Pred njimi je pot v svet, kar je zanje velik izziv; odhajajo iz
varnega objema svojih staršev, a se tega v teh trenutkih še ne
zavedajo, kajti…
Nobena pot ni ravna,
nobena pot ni revna,
vsaka je zahtevna,
a njihova je zanje glavna.

Prva vrsta z leve proti desni: Tamara Erman, Anja Karlič, Nastja Bunderšek,
Aleksandra Starina, Maruša Zupet, Milena Rozman
Druga vrsta: Aleš Repovž, Vid Jerovšek, Marcel Rman, Jure Skubic, Žan
Nahtigal, Majda P. Repovž
Srečno pot v svet jim želi Majda P. Repovž.

Kino! Juhuhu!!!
Nagradni izlet za bralno značko
V ponedeljek, 21. 5. 2012, sem zjutraj prišla v šolo. Kmalu za
tem sta pripeljala dva avtobusa, s katerima je 100 mojih
sošolcev od 1. do 9. razreda, ki so prebrali in predstavili knjige
za bralno značko, odšlo v KINO v Planet TUŠ v Celje.
V kinu smo se lahko odločili za film Ulični ples 2 ali pa za
Maščevalce, učenci od 1. do 5. razreda pa so gledali film
Zrcalce, zrcalce.
Izbrala sem film Ulični ples 2, ki je trajal uro in pol. Med
filmom smo uživali, saj smo lahko jedli kokice, po filmu pa
smo imeli še kar nekaj časa za ogled izložb in trgovin. Z Niko
sva kupili darilo za sošolkin rojstni dan.
Ko so iz dvorane prišli še učenci, ki so gledali film Maščevalci,
smo se počasi odpravili na avtobus in nazaj proti Šentjanžu.

Bilo je zanimivo. Tudi drugo leto bom brala knjige za bralno
značko, saj je lepo, če greš za nagrado v KINO.
Pija Gole, 6. Razred

Še nekaj vtisov šestarjev z nagradnega izleta za BRALNO
ZNAČKO (21. 5. 2012)
To je bil absolutno THE BEST izlet!!! (Franci Štirn)
Ta izlet je bil odličen! (Nika Klun)
Bilo je coooollll! (Anže Orešnik)
Upam, da bomo imeli še kdaj takšen dan. (Maja Jontez)
Komaj čakam naslednjega izleta za bralno značko; letošnji je
bil odličen. (Roman Jontez)
Bilo je zelo zabavno in zanimivo. (Ines Krznar)

Zanimive počitnice
Veselili smo se konca šolskega leta. Zaprla so se vrata šole,
podelili so nam priznanja in začele so se počitnice.
Da nam ne bi bilo dolgčas, smo se s prijatelji dogovorili, da
gremo taborit. Tri dni pred taborjenjem smo postavili prostor
za postavitev šotorov. Posekali smo grmovje in pripravili
ognjišče. Napisali smo seznam potrebščin, ki smo jih
potrebovali za seboj.
V sredo zjutraj smo se vsi zbrali pri meni doma. Vseh nas je
bilo osem; moja dva brata, prijatelji Žiga, Matic, Gašper in
Matija ter naš vodja Slavko. Ob osmih smo se odpravili na
»tabor plac«.
Najprej smo vse stvari odnesli iz avta in pričeli s postavljanjem
šotorov, ognja in pečice. Nažagali smo nekaj drv, da nas
ponoči ne bi zeblo. Obesili smo zastavo in določili novega
vodnika.
Po tem smo se šli igrat igre. Prva igra je bila vlečenje vrvi.
Tekmovali smo dva proti dva. Zmagala je skupina, v kateri
sem bil jaz. Druga igra je bilo tekmovanje med skupinami.
Posebno zanimivo je bilo postavljanje mostov na bližnjem
potoku. Pri gradnji mostu nisem bil najbolj uspešen.

Po vseh teh aktivnostih smo postali pošteno lačni. Na
preprostem ognjišču smo si skuhali kosilo. Popoldne smo igrali
še nogomet in imeli olimpijske igre. Sledila je večerja – slastne
hrenovke in čevapčiči.
Začelo se je temniti in sklenili smo, da prižgemo ogenj. Dolgo
v noč smo se pogovarjali in se zabavali do tretje ure zjutraj.
Ker pa taborniški ogenj ne sme ugasniti, sva z Maticem
sklenila, da ga bova pazila celo noč. To nama je tudi uspelo.
Vstali smo že ob osmih. Po jutranji telovadbi smo imeli zajtrk,
nato pa smo pospravili tabor in ob enajstih smo bili doma.
Preostanek dneva sem več ali manj prespal.
Sklenili smo, da se drugo leto spet zberemo in medse še koga
povabimo.
Tomaž Lindič, 8. Razred

Šentjanški glas
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Šport v šolskem letu 2011/2012
Učenci prve in druge triade so se potegovali za medalje in
priznanja v športnem programu Zlati sonček in Krpan. Nabirali
so si prve tekmovalne izkušnje na šolskih tekmovanjih v krosu
in atletskem četveroboju. Starejši učenci pa se udeležujejo
tekmovanj tudi še v moštvenih igrah, judu in šahu.
Vidnejše rezultate so letos dosegli naši učenci in učenke v
atletiki.
Občinska tekmovanja: atletika, kros
1. mesto: Nina Rman – kros, 300 m, David Remar – 300
m, kros, Jan Starina – suvanje krogle
2. mesto:Nika Klun – skok v daljino, Monika Turk – 60
m, Aleš Repovž – skok v daljino, Jure Skubic – 300 m
3. mesto: Nina Lindič – kros, Zala Ostrovršnik – kros,
Danijela Bec – 300 m, Ines Krznar – 60 m
Štafeti učenk in učencev 4 x 100 m sta na občinskem
tekmovanju v atletiki obe osvojili 2. mesto.
Področna tekmovanja: atletika, Brežice
1. mesto: Nina Rman – mini olimpijada, David Remar –
300 m
3. mesto: Monika Turk – 60 m, Nives Lamovšek – skok v
daljino, Danijela Bec – mini olimpijada, Jan Starina – suvanje
krogle
Državno tekmovanje: Prvenstvo Slovenije v krosu, Novo
mesto
Tekmovanja se je udeležilo 19 učencev naše šole (Bec
Danijela, Bunderšek Ana Marija, Knez Ema, Lindič Nina,
Ostrovršnik Zala, Rman Nina, Strnad Katja, Tandarič Nina,
Zakšek Lara, Lazar Luka, Mikec Peter, Podlogar Smiljan,
Prijatelj Žiga, Remar David, Skubic Jure, Starina Jan, Zavrl
Anton, Zidar Gašper, Zidar Miha). Za učence prvega do

četrtega razreda je bil tek netekmovalnega značaja. Vsak
udeleženec teka je dobil spominsko medaljo.

Ekipa OŠ Milana Majcna na občinskem krosu na Blanci

Najvidnejši rezultat v tekmovalnem programu je uspel Nini
Rman, ki je v kategoriji letnik 2001 osvojila odlično 2. mesto.
Od učencev je bil najuspešnejši David Remar, osvojil je 14.
mesto od 124 tekmovalcev.
Kar nekaj učencev in učenk naše šole je v zadnjih letih
treniralo v judo klubu Olimpija – Krmelj in uspešno
tekmovalo. Najuspešnejši v lanskem šolskem letu je bil Rok
Mikec, ki je v kategoriji do 42 kg v Ljubečni postal področni
prvak, na šolskem državnem prvenstvu v Kopru pa je osvojil
odlično 2. mesto.
Dragan Tominc

Turistični obisk učencev OŠ Šentjanž
Na svetovni dan turizma, 27. 9. 2012, smo se bodoči turisti,
učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja z učiteljico
Stanislavo Dežman, odpravili v Sevnico na ogled informacijske
točke, ki nam jo je na kratko predstavil turistični vodič g.
Zdravko Remar. Predstavil nam je tudi mladinske prostore in
spominke, ki ponazarjajo Posavje. Pod zanimivim vodstvom
gospe Renate Kuhar smo si ogledali spomenik kmečkim
uporom in žrtvam druge svetovne vojne.
Po ogledu Sevnice smo se odpeljali na skrivnostno otvoritev
informacijske table pri največji – Ruparjevi – bukvi v Posavju.
Prisluhnili smo čudovitim glasovom učencev OŠ Studenec in
zvokom harmonike, ki so nam polepšali jesenski dan.
Gospodinje so postregle z domačimi dobrotami, tako da smo
zadovoljni odšli domov in še naprej uživali v prelepem dnevu.
Hvala, da smo lahko tako obeležili svetovni dan turizma in se
veliko zanimivega naučili tudi za življenje.
Lucija Kos, Maruša Zidar, David Remar, Klara Justinek, Maja Jontez, Evelina
Kuhar in Katja Odlazek, učenci turistične vzgoje

Teliček Ferdo
Te poletne počitnice sem doživela veliko različnih in zanimivih
dogodkov, a najbolj mi je v spominu ostal le eden.
Dan, preden se je začela šola, je bil najbolj zanimiv. S sestrico
Jožico sva imeli veliko priprav na šolo, a tisti dan nas je
presenetila še ena stvar. Popoldne je naša krava Miša skotila

telička. Poimenovali smo ga Ferdo. Vsi smo ga bili veseli,
najbolj pa moj bratec Jakob, ki je tako majhnega telička videl
prvič.
Zdaj teliček že pridno raste in bo kmalu velik kot naš bik Riko.
Danijela Bec, 6. razred
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Ekošola na OŠ Milana Majcna Šentjanž
Živimo v času, ko je skrb za okolje čedalje bolj pomembna.
Tega se zavedamo tudi na naši šoli. Z dejavnostmi preko
projekta Ekošola se tega načrtno lotevamo vsi učenci in
zaposleni.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s skrbnim ločevanjem
odpadkov, zbiranjem starega papirja, zamaškov, baterij in
izrabljenih tonerjev ter kartuš. Trudili se bomo za urejeno
okolico šole. Še posebej pa smo lahko ponosni na naš dišavni
vrt, ki ga urejajo in negujejo učenci 8. razreda ter njihova

razredničarka. Prve pridelke smo okušali v lanskem šolskem
letu, ko smo pili sok z njihovega vrta in jedli slastne namaze.
Zadovoljni smo, da je tudi lokalni skupnosti pomembna skrb za
naše okolje, da krajani pridno ločujejo odpadke, kar so opazili
tudi na Komunali Sevnica. Ob obisku Zbirnega centra za
odpadke Sevnica so pohvalili skrbno ločevanje v našem kraju.
S skupnim prizadevanjem in okolju prijaznim ravnanjem bomo
tudi prihodnjim rodovom zapustili Šentjanž, v katerem bodo
radi živeli.
Gordana Bregar

Tehniški dan v OŠ Milana Majcna Šentjanž
V torek, 11. septembra 2012, smo imeli učenci tretje triade
drugačen pouk; imeli smo tehniški dan. Odpravili smo se na
Gorjance, in ker je bila pot dolga, se mi je zdela dolgočasna.
Velik kup črne zemlje na mestu ogleda pa je name naredil
pozitiven in zanimiv vtis.
Gospod iz Zavoda za varstvo gozdov nas je toplo sprejel.
Predstavil nam je gozd in njegove koristi. Da pa ura ni bila
dolgočasna, smo dodali še malo smeha.

Po uvodnem delu nas je gozdar odpeljal do gospoda, ki
izdeluje kope. Ta nam je opisal potek izdelave, povedal nam je
imena kop glede na velikost in kakšen les potrebujemo za
»kuhanje« oglja. Naš namen je bil, da bi si ogledali še učno
pot, a nam je žal zmanjkalo časa.
Že zjutraj sem pričakoval zanimiv dan in tak je tudi bil.
David Remar, 9. razred

Uspešno tekmovanje v Žalcu
V petek, 21. 9. 2012, smo se člani AK Radeče s kombijem
odpeljali na tekmovanje v Žalec. Naše atlete je spremljal trener
Rafko Drašček.
Tekmovali smo v disciplinah: tek na 300 m, skok v daljino,
met vortexa in tek na 60 m. Za dobro pripravljenost pa smo bili
tudi dobro nagrajeni. Tako smo prejeli kar štiri medalje. Med
dečki v skupini U14 je Aljaž Strnad v teku na 60 m prejel zlato
medaljo, v skupini U16 dekleta je Mineja Resnik v teku na 300
m prejela bronasto medaljo, v U10 dekleta je Dea Vran
Durmišević v skoku v daljino prejela srebrno medaljo jaz pa
sem v skupini U12 dekleta v metu vortexa prejela zlato
medaljo. Uspešni sta bili tudi Maja Knez in Tjaša Knez, ki sta
v svojih disciplinah osvojili 8. in 10. mesto.
Za AK Radeče je bil to zelo uspešen dan. Čestitke vsem
tekmovalcem. Trenerju Rafku in njegovim atletom pa še veliko
uspeha in hvala.

Nina Rman, 6.r.

Prvi šolski dan
Prešli smo na predmetno stopnjo. Na vratih učilnice v
zgornjem nadstropju smo našli napis šesti razred, naša imena in
ugotovili, da je to naš novi šolski dom. Ob vstopu v učilnico
nas je na mizi čakalo presenečenje.
In po čem si bomo zapomnili prvi šolski dan?
Najboljši dan, ki ga ne bom pozabila. (Neja, Ksenja, Anja P.)
Komaj smo čakali, da vidimo svoje prijatelje. (Miha, Vid,
Gaja, Ida)
Dan je bil igrivo zanimiv, dobili smo novo razredničarko in
sošolca. (Nina, Aljaž, Karmen)
Dobili smo novega sošolca Matica. (Danijela)
Imeli smo se lepo, pogovarjali smo se z učiteljico in obujali
spomine na počitnice, bilo je super. (Ana Marija, Ana)
V razredu smo spoznali zelo dobro in prijazno razredničarko.
(Anja S.)
Najbolj zabaven dan v mojem šolskem življenju. (Matic)
V šolo sem se pripeljal s kolesom. (Grega)

Začetek šolskega leta 2012/13 se je začel v ponedeljek, 3. 9. V
šolske klopi smo sedli veseli, polni energije in želje po znanju.
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Pozdrav
V šoli se pozdravljamo vsi,
zjutraj ti marsikdo
dobro jutro želi.

S pozdravom mama
polepša mi dan,
ko zaželi mi,
naj bo s soncem obsijan.

Ko odpravljamo se spat,
voščimo si lahko noč,
potem pa spimo celo noč.
Danijela Bec, 6. razred

Šla sem na morje
Na začetku počitnic smo se odpravili na morje. Dan pred tem je
bil naporen, saj smo ves dan pakirali in se pripravljali na
počitnice.
Vstali smo ob dveh zjutraj, ker je očka prejšnje leto kupil čoln
in smo se zato počasneje peljali. Vozili smo se že tri ure in kar
naenkrat, ob pol petih zjutraj naletimo na hudo prometno
nesrečo. Avtobus se je prevrnil na bok in nam kar malo
pokvaril dan.
Več kot pet ur smo čakali v koloni in se tako vsaj malo
odpočili od naporne vožnje po avtocesti.

Ko so nas končno pustili, da se odpeljemo naprej do trajekta,
so tam gradili pločnik in čakali smo še eno uro in pol.
Oddahnila sem si, ko se je na semaforju prikazala zelena luč,
kar je pomenilo, da lahko nadaljujemo pot.
Na srečo ni bilo več zastojev in mirno smo nadaljevali pot proti
cilju. Prišli smo do trajekta in ga za las ujeli. Varno smo prišli
do našega kampa, kjer sem šla hitro pozdravit prijatelje in
prijateljice.
Bolj razburljivega dneva v letošnjem poletju ni bilo.
Gaja Koprivec, 6. razred

Delovni september
Otroci in vzgojiteljice iz skupine Sončki, vrtca v Šentjanžu, že
pridno ustvarjamo, pojemo, se gibamo ter igramo. Dobro smo
se že spoznali, saj imamo namreč dve novinki in pet dečkov, ki
so prerasli skupino Račke. Skupina šteje 19 majhnih,
vedoželjnih in pogumnih glav, starih od 3 do 6 let.
V sklopu promet smo spoznavali, risali in slikali prevozna
sredstva na cesti, prometne znake in oznake na cesti, naučili
smo se pesmic o prometu, izdelovali avtomobile iz odpadne
kartonske embalaže, se razgibavali v telovadnici ter opravili že
dva pohoda. Pozornost vedno namenimo varnosti in pravilni
hoji ob cestišču ter poslušanju zvokov na cesti. Na prvi pohod
smo se odpravili v Rovinje, drugega pa smo združili z delom
na kmetiji, in sicer z ličkanjem koruze pod konjeniškim
kozolcem. Tam sta nas prijazno pozdravila in pogostila Mari in
Vinko Okorn. Veseli smo, da imamo možnost ohranjanja starih
navad in običajev, ki pa so povsem novi za nekatere otroke.
V načrtu imamo še veliko zaposlitev in iger, projektov in
zabav, za katere verjamemo, da jih bomo izpeljali in se še
veliko novega naučili. V celoletnem poudarku na vodah bomo
pobližje spoznali vode od izvira do izliva, kar bomo podkrepili
z dvema izletoma, kjer se nam bodo pridružili tudi starši. Naš

veliki cilj pa je med drugimi tudi pridobitev klimatske naprave
v vrtcu za obe skupini, da lažje preživimo vroča poletja.
Pomagali si bomo z akcijo zbiranja starega papirja in upamo na
pomoč zunaj vrtca.
Veselimo se novih izzivov!

Joži in Tatjana

Pisali so nam
Ekipa TD Šentjanž pripravila najboljši pražen krompir
V okviru občinskega praznika Občine Krško je TD Lovrenc
Raka pripravilo tradicionalno etnološko prireditev Na pragu
poletja.
Predstavili so stare običaje ob košnji in razstavo jedi iz
avtohtone raške čebule. Med spremljajočimi dogodki je bilo
tudi tekmovanje harmonikarjev za pokal TD Lovrenc Raka in
tekmovanje v pripravi praženega krompirja, kjer je ekipa TD
Šentjanž pripravila najboljšega in tudi zmagala ter prejela
priznanje za najboljši pražen krompir. Recepta za najboljši
pražen krompir ekipa ni izdala, so nam pa povedali, da so ga
pripravljali z veliko mero ljubezni. Zmagovalno ekipo so
sestavljali Milan in Majda Sotlar, Milena Bregar in Ruša
Jože Puc
Kotnik.
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Srebrna maša v Šentjanžu

»novo štolo«, prav tako škofu Jamniku za obisk v naši fari in
za lepo pridigo. Škof pa je našemu slavljencu izročil jubilejni
cekin.
Po lepi stari navadi se je druženje nadaljevalo pred cerkvijo,
kjer so bili vsi prisotni pogoščeni s strani ŽPS, domači
vinogradniki pa so poskrbeli za rujno kapljico.
Srebrnomašniku gospodu Janezu Cevcu želimo veliko zdravja
in uspehov v »puš'lcu Dolenjske«.

V nedeljo, 24. junija 2012, smo v Šentjanžu obhajali dva
pomembna praznika: župnijsko žegnanje sv. Janeza Krstnika in
srebrno mašo našega župnika Janeza Cevca. Žegnanje se vrši
vsako leto, srebrna maša pa je na vsakih 25 let. Župnik Janez je
prišel k nam z Gorenjske in opravlja božjo službo v Šentjanžu
že 19 let.
Sam obred srebrne maše je bil čudovit. Že na samem vhodu v
našo cerkev je trebanjski dekan Klaudio Peterca izrekel
dobrodošlico slavljencu. Somaševal pa je tudi sošolec našega
slavljenca, pomožni škof gospod Anton Jamnik.
Srebrnomašniku so se po maši člani ŽPS zahvalili z besedo in

Besedilo in foto: Milan Sotlar

Miji Gorenc v zahvalo
Ne bi verjela, če bi mi kdo povedal, a sem držala tistega
pomladnega dne list v roki, obvestilo, v katerem so nam
sporočali, da se bo s prvim majem Krajevni urad v Šentjanžu
po več desetletjih delovanja zaprl. Ob tem sem pomislila na
gospo Mijo Gorenc, prijazno uslužbenko s Krajevnega urada.
Zamislila sem se nad njenim odhodom. Pogrešali jo bomo,
manjkala nam bo, pa ne le kot uradnica, ampak predvsem kot
človek. Z ukinitvijo Krajevnega urada in Mijinim odhodom
bomo občutili praznino, ki se jo da le stežka nadomestiti. Zdi
se mi, kot da bi Šentjanž izgubil delček sebe, delček svojega
življenja.
Krajevni urad je bil del našega kraja in našega življenja, utripal
in živel je z nami. Navajeni smo bili, da zadeve urejamo v
domačem okolju in veliko nam je pomenilo, da se je nahajal v
naši bližini. Krajevni urad je združeval in povezoval krajane s
Šentjanžem. Omogočal je prijazen stik s krajani in bili smo
zadovoljni, da je bilo tako. Posebno starejšim občanom je bil
lažje dostopen. Sedaj odhajamo po opravkih v Sevnico. Tiste,
ki nismo ravno iz Šentjanža, bodo poti, namesto v Šentjanž,
vodile v Sevnico. Pogrešali bomo to povezanost, saj smo leta
in leta prihajali v Šentjanž. Ob uradnih dnevih je bilo na trgu v
Šentjanžu živahno, sedaj bo trg nekoliko bolj sameval.
Mija je prijazna, ustrežljiva, strokovna in uspešna uslužbenka.
Mnogo dobrega je storila za nas krajane, mnogim je pomagala
pri urejanju zadev in jim svetovala, prizadevala se je, da so bili
krajani zadovoljni. S svojim delovanjem je dokazala, da čuti s
sočlovekom in s skupnostjo, z nami krajani in s Šentjanžem.
Mijo poznamo tudi kot kmečko ženo in skrbno gospodinjo.
Zelo je navezana na svoj dom, družino, zemljo in kmetijo. Z
možem sta si ustvarila lep dom in v svojem lepem okolju je

zadovoljna. Ob podpori družine ji uspeva združevati službo in
delo doma. Cvetoče rože okrog hiše, lepo urejen vrt, hiša
okrašena s cvetjem odsevajo Mijin čut in smisel za lepoto. Pri
Gorenčevih sem večkrat zagledala kaj lepega. Nekega poletja
je bila njihova hiša izrazito vsa v cvetju. Balkonske rože so se
izredno razrasle v dolžino, visele so z balkona in so segale prav
do tal dvorišča. Pred seboj sem gledala čudovite slapove
cvetja. Pa to čudovito marelično drevo! Nekega junija je
bogato obrodilo, bilo je polno marelic. Tako lepih, velikih,
debelih in oranžnih, kot so rasle takrat pri njih doma, še nisem
videla.
Mija je toplo sprejela našo skupino starejših občanov. V
hladnih dneh je ogrevala prostor Krajevne skupnosti, kjer se
dobivamo. Pred našim prihodom v Šentjanž sem jo po navadi
poklicala. Ko je po telefonu zaslišala moj glas, se je takoj
odzvala in me je zmerom vprašala, ali pridemo danes. Ko sem
ji pritrdila, mi je takoj sporočila, da gre vklopit radiator, da nas
ne bo zeblo. Na tem mestu bi se rada zahvalila Miji za vse, kar
je za nas storila. Veselje mi je bilo sodelovati z njo. Hvala
Mija! Mijo smo vzljubili, radi smo jo videvali, čeprav je bilo to
večkrat le za trenutek, toliko, da smo se pozdravili. Dragoceni
so bili ti trenutki medsebojnih srečanj, v tem času smo skupaj
gradili lepe medčloveške odnose. Radi smo prihajali v
Šentjanž, zaradi Mije se nam je zdel naš kraj človeku
prijaznejši.
Prav bi bilo, da se zadeve spremenijo in uredijo, praznina se
odmakne in Krajevni urad spet zaživi. Lepo bi bilo, da se Mija
vrne nazaj med nas.
Eva Keber
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Uspešno leto ansambla Nemir
uspeh za uspehom. Na festivalih, ki so se jih letos udeležili, so
namreč prejeli številne visoke nagrade.
Tako so se udeležili tekmovanja za pesem poletja v oddaji Na
zdravje in zmagali s pesmijo NA SIPINAH. Potem so na
festivalu Vurberk prejeli kar štiri nagrade, na Števerjanskem
festivalu so dobili nagrado za najboljši trio in bili izbrani za
Alpen grand prix, ki bo v Meranu v Italiji konec oktobru. Sedaj
pa je za njimi še 43. festival narodno zabavne glasbe na Ptuju,
kjer so prejeli dve častitljivi nagradi: strokovna komisija jih je
nagradila za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami,
radijski poslušalci in TV gledalci pa so valčku SAMOTAR
namenili največ glasov. Avtor besedila in glasbe je Denis
Zupan, aranžmaja pa Marjan Turk, s katerim tudi največ
sodelujejo. Člani ansambla so vseh nagrad izredno veseli, kajti
festivala na Ptuju so se udeležili prvič in že so poželi tak
uspeh.
Za nadaljnje delo so si zadali, da uspešno izpeljejo 2. "Nemirni
koncert", ki bo 11. novembra 2012 ob 18. uri v Športni dvorani
Mokronog ob izdaji 2. zgoščenke. Vsi prav lepo povabljeni!

Člani ansambla NEMIR, katerega član je tudi domačin Andrej
Zupan, letos pravijo, da je njihovo leto, kajti sedaj pa res nizajo

Olga Zupan

Delim znanje – ohranjam dediščino
imamo o svojem kraju, njegovi naravni, kulturni ali tehnični
dediščini, ne umre, ga želimo deliti z ostalimi kot prostovoljci.
V sklopu izobraževanja je potekal tudi tečaj za pridobitev
certifikata Interpretarorja narave, ki smo ga iz Šentjanža
pridobile: Fanika Rupar, Vesna Perko in Cveta Jazbec.
Mednarodni projekt omogoča spoznavanje lepot severovzhodnega dela naše države, to je celotno Posavje z občinama
Šentjur in Ljutomer ter obmejni deli sosednje Hrvaške z
občinama Marija Bistrica in Štrigova.
Največjo vrednost in težo je dalo projektu znanje ljudi, ki
živijo na tem območju in jim ni vseeno za kulturno in naravno
dediščino v njihovem okolju.
Jaz sem kot predstavnica krajev v Mirnski dolini predstavila
večstoletno lipo v Budni vasi, zgodovino in pomen male vasice
na obrobju le-te doline, predstvljen je bil špičasti kamen na
Leskovcu, pot rudarstva s Knapčkom in zgodovina Krmelja ter
naravni anfitiatralni svet Malkovca. Komisija je bila navdušena
nad našimi skritimi biseri. Vsi ti produkti so tudi na
mednarodni zloženki, ki bo predstavljena v soboto, 20.
oktobra, v občini Šentjur. Predstavniki iz občine Sevnica se
bomo predstavili v živo z multivizijskim filmom ter s kvizom
na temo cvička, salamiade, frankinjade, pragozda ...
Naslednje leto v februarju pa bomo imeli srečanje v Posavju.
Cveta Jazbec

Ljudska univerza Krško je v okviru Operativnega programa
IPA Slovenija - Hrvaška 2007–2013 uspela pridobiti
partnerstvo v mednarodnem projektu »DELIM ZNANJE –
OHRANJAM DEDIŠČINO« – KULT-PRO.
V tem okviru deluje tudi skupina iz občine Sevnica, ki se
usposabljamo kot prostovoljci v kulturi. V projekt so vključeni
starejši od 50 let. Iz našega območja smo bili izbrani: Zdravko
Stopar iz Pečja, Milena Mastnak iz Orehovega, Marta Kralj iz
Tržišča in Cvetka Jazbec iz Šentjanža. Z željo, da znanje, ki ga
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Novi vitraji Elene Sigmund
Cerkvica Marije Pomočnice na Kovačevem hribu, v vasi Križ
pri kraju Tržišče, je dobila nove vitraje, ki so delo naše
umetnice Elene Sigmund. Ustvarila je kompleks šestih oken,
katera so združena v dva triptiha, ki sta si v cerkveni ladji
postavljena nasproti ležeče. Celostnost je bila dosežena s
tematskim ujemanjem figur in predmetov ter v barvni rešitvi
osnovnih barv rdeče, rumene in modre. V prostoru montiranih
vitrajev lahko občudujemo čarobne efekte v igri svetlobe, ki
pronica skozi matirana in prozorna barvna stekla. Okna so
izdelana v tehniki »Tiffany« z vgrajenimi ojačevalnimi profili.
Vključeni so elementi poslikave in tudi fuzije stekla. Roke in
obrazi so lastnoročno poslikani, barve pa so dodatno utrjene v
peči na 600 ºC. Uporabljenih je več kakor 18 različnih vrst
stekel znamke Spectrum. Projekt je izdeloval EFart-atelje
sedem mesecev v letu 2011. Vitraji so zaščiteni z obeh strani s
termopan sistemom, narejenim v Termoglasu iz Boštanja.
Okna so montirana in vabijo na ogled.
Kar mi imenujemo vitraj, je nastalo v 12. st. v Franciji. Lesk
vitrajev je ilustracija metafizične vezi duše in svetlobe, ki so jo

izmislili teoretiki ranega krščanstva in katera velja še dan
danes. V obarvanih sončnih žarkih, ki pronicajo skozi vitraje,
ljudje lahko čutimo posrednika med božanskim in zemeljskim.
Besedilo in foto: F. S.

Delovanje Društva vinogradnikov Šentjanž
Petek, 24. 8. 2012, bi lahko poimenovali nov začetek za naše
društvo, saj smo postavili svoj prvi društveni klopotec.
Klopotec bo drdral in klopotal ravno pri g. Milanu Jamšku, ki
si je tokratni dogodek prislužil, saj je na 40. Tednu cvička
prejel najvišjo oceno iz društva za vino CVIČEK in bil tako
tudi v ožjem izboru za kralja cvička. Za poklon klopotca pa gre
zahvala članici DV Šentjanž, Ruši Kotnik, ki ga je velikodušno
podarila društvu. Ko je klopotec že krasil vinograd s svojo
gosposkostjo, pa smo ostali prijetno kramljali ob pogostitvi, ki
jo je pripravila družina Jamšek.
V okviru že tradicionalne Bučariade v Šentjanžu se je v
letošnjem letu v izdelavo aranžmajev vključilo tudi naše
društvo. Nekaj članov je staknilo glave skupaj, priskrbelo buče,
takšne in drugačne, in tako je nastal prečudovit detajl, ki je
povezan tudi z našim delovanjem. Nastal je grozd iz bučk, ki
ga bo vse do trgatve grelo sonce. Bili smo prave »bučke« na
kupu, kajne?
Nedolgo tega je, odkar smo zasadili svoj prvi društveni
vinograd, nato je sledila rezatev, sedaj pa je bila na vrsti še
trgatev. Tako smo se botri trt zbrali v sredo, 26. 9. 2012, da
porežemo naše sladke, prve »malčke«, ki nam jih je podarila
narava. Ker imamo veliko različnih trt, jih je bilo potrebno
popisati, da bomo imeli zabeležen pridelek tudi v pisni obliki,
manjkalo pa ni niti strokovno oko, ki je izmerilo sladkobo
grozdja. Nekateri smo potem veselo odrezali svoj grozd ali
dva, spet drugi pa bodo nanj morali počakati na naslednje leto.
Ker želimo vinogradniki ohranjati stare običaje, se nam je
utrnila misel, da bi to grozdje zmleli tako, kakor so ga nekoč
naši predniki – z nogami. In res, za »mlin« so zadolžili mene,
ki sem svoje delo z nogami dobro opravila. Da pa so bile noge
dobro umite, je poskrbel kar sam predsednik društva Rudi Bec.
Sledilo je stiskanje grozdja in z veseljem smo spremljali, kako
so pritekle prve kapljice našega pridelka in ni jih bilo malo. Za
nadaljnje kletarjenje pa bo poskrbel ambasador cvička Stane
Erman. Prijetno druženje je minilo v družbi rujne kapljice in
vinogradniške malice.

Društvo vinogradnikov Šentjanž je ves čas v pogonu, zato mu
ni nikoli dolgčas. Tako je v soboto, 12. 5. 2012, v sklopu 40.
Tedna cvička v Šentjanžu potekalo sajenje potomke žametne
črnine z Lenta, ki že krasi trg v Šentjanžu. To je sedaj že druga
trta potomke v občini Sevnica, saj prva lepo raste v grajskem
vinogradu na gradu Sevnica.
Trto je iz rok podžupanje MO Maribor ga. Astrid Bah sprejela
13. cvičkova princesa Jasmina Podlesnik, dosedanje
predsednike DV Šentjanž, g. Milana Jamška, g. Bruna Bregarja
in gospo Ivico Strnad, pa je doletela čast, da so jo družno
zasadili. Žal pa je bil prvi predsednik našega društva, g. Zvone
Livk, ki je društvo vodil celih 11 let, odsoten. Posebno listino
za društvenega viničarja pa je izpod rok predsednika DV
Šentjanž Rudija Beca prejel Stane Erman, saj ima veliko zaslug
za dobre rezultate, ki jih člani društva dosegajo pri kvaliteti
vin. Skrbel bo, da bo trta redno, strokovno in z ljubeznijo
negovana. Da pa bo prostor, kjer smo posadili potomko,
resnično rodovitnem, pa je gospod župnik Janez Cevec trto
blagoslovil. Tako je bila »požegnana« štajerska trta na
dolenjskih tleh. Program je popestrila Godba slovenskih
železnic iz Zidanega Mosta in pevci VD Šentjanž, povezovala
pa sva ga Sinjo Jezernik in Vesna Perko. Tudi tokratni
dogodek ni manjkal brez dobre kapljice in prigrizkov.

Vesna Perko
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Septet Fortuna
sklenili že lansko leto, kjer smo skupaj sodelovali na koncertu
v sevniškem kulturnem domu. Proti Dalmaciji smo se
odpravile v četrtek, 13. septembra, in tam preživele pester in
zanimiv konec tedna. V Komižo smo prispele v poznih
večernih urah, kjer so nas fantje iz klape toplo sprejeli. Kljub
slabemu vremenu smo si v dneh, ki smo jih preživele na otoku,
ogledale mesti Komiža in Vis, Titovo špiljo, najvišji vrh otoka
─ Hum, ribiški muzej in cerkev sv. Nikolaja. S klapo smo
pripravile tudi skupni koncert. Poslušalcem smo se predstavile
predvsem s slovenskimi ljudskimi in narodnimi pesmimi ter
nekaterimi zimzelenimi popevkami. Na klaviaturah nas je
spremljal Kristjan Erman. Koncert je več kot odlično uspel. Ob
zaključku smo skupaj zapeli še Ružo crveno in O Marijana.
Večer smo nadaljevali ob slovenskem prigrizku in kozarčku
cvička. Naše druženje s klapo smo zadnji dan sklenili na
planinskem domu, kjer smo se še zadnjič poveselili in zapeli.

Na povabilo Klape Komiža je »Septet Fortuna« preživel zadnje
dneve poletja na otoku Vis. Prijateljske vezi s klapo smo

Septet Fortuna

Šentjanški jurjevalci
bili le domačini, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s
kulturo, naj bo to petje, igranje na harmoniko, pisanje pesmi
…, in videli smo, da imamo v Šentjanžu veliko ljudi, ki se
lahko s ponosom predstavijo širši javnosti. Presenečeni smo
bili nad številnim obiskom prireditve, v katero smo vključili še
lep jubilej našega župnika g. Janeza Cevca, srebrnomašnika.
Po končani prireditvi so bili vsi obiskovalci navdušeni nad
videnim in slišanim, zato smo se odločili, da ta kulturni večer

Kdor pozna star ljudski običaj jurjevanje v Šentjanžu in
okoliških vaseh, zagotovo tudi pozna Šentjanške jurjevalce, ki
že vrsto let ohranjamo tradicijo jurjevanja na predvečer sv.
Jurija. Lansko leto smo postali »oktet», saj se nam je kot osmi
član in umetniški vodja pridružil Metod Pečar, naš krajan, član
okteta Deseti brat iz Črnuč pri Ljubljani. Z veseljem je prevzel
vodenje naše skupine. Nepozabno doživetje zanj pa je bilo
letošnje jurjevanje, ki je bilo za njega premierno. Še nikoli v
dolgoletni pevski karieri ni isto pesem v enem večeru odpel kar
75-krat. Pripravili smo že nekaj presenečenj nekaterim našim
krajanom, ki smo jim ob njihovih jubilejih zapeli, preskusili pa
smo se tudi kot Voglarji na mednarodni ohceti.
Sprejeli smo povabilo ob 1. pohodu Društva vinogradnikov
2011, kjer smo s svojim petjem navdušili pohodnike ob
zaključku pohoda. Poleg naše osnovne dejavnosti, jurjevanja,
smo postali še pevci DV Šentjanž. Sedaj smo prepoznavni,
zatorej nam nastopov ne manjka. Sodelujemo pri vseh
dogodkih v okviru Društva vinogradnikov, postavljali smo
klopotec na Kamenškem, sodelovali na zaključku Festivala
modre frankinje v Sevnici 2012 ter ob zaključku Bučariade
2012.
S ponosom se lahko pohvalimo z našim projektom Šentjanški
kulturni večer, ki smo ga na našo pobudo skupaj s Kulturnim
društvom Milana Majcna Šentjanž pripravili in izvedli na
predvečer farnega žegnanja 2012 na prečudovitem trgu pred
cerkvijo, ki je tej prireditvi dal še dodaten čar. Nastopajoči so

postane tradicionalen. Kot smo že omenili, nam nastopov ne
manjka, zato pridno vadimo za nove nastope in projekte, ki jih
imamo še v načrtu. O uspešnosti le-teh, pa vam bomo poročali
v naslednji številki.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili g. Andreju Repšetu in
podjetju Armat za vso pomoč, katere smo bili deležni z njihove
strani. Prav tako hvala tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Šentjanž, ki nam omogoči prevoz, kadar ga potrebujemo, in
seveda Juretu, ki je kar naš »službeni» šofer.
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Kultura
ZADOŠČENJE
Ko nekoč me boste pokopali,
za mano le preprosti verzi
med platnicami bodo ostali.
Zapustila ne bom zlata,
ne denarja, bogastva velikega.
Morda bo kdo kdaj
moje pesmi bral
in v spominu me spoznal.
Če takrat mu bo hudo,
tolažbo naj one prineso!
Nekaj pesmi je tudi za
dobro voljo in preprosto veselje;
naj ga verz v svet pozabe zapelje!
A neko zadoščenje bom pa le imela,
ker za časa življenja neskončno
v ljubezen, poštenje, prijateljstvo
in vse dobro sem verjela.

NEVIDNE VEZI
Prvi november je dan žalosti,
a vendar ves v cvetju drhti,
trepetajoče sveče toploto delijo,
o luči in upanju nam govorijo.
Ob gomili osamljena stojim.
»Počivaj v miru!« ti zaželim.
Čeprav bi raje ti stisnila roko,
zazrla se v tvoje ljubeče oko.
Če mogla, čas nazaj bi obrnila,
marsikaj bi rada spremenila;
vedi, če bilo bi še tako hudo,
vse sprejela bi z ljubeznijo!

IZKRIČALA BI
Prijaznega sonca več ni.
Slišim –
listje z dreves šelesti.
Odhaja, v daljavo ga veter podi …
V pozabo, odmrtje polzi.
Jesen v meni boli, krvavi.
Otožnost me prepreda,
kljuvajoča bolečina v dušo seda.
Misli so temne.
Tako sem žalostna,
da izkričala bi pekočo sivino
jeseni v obraz;
a bom le zajokala brez solza,
globoko v sebi …

A zdaj le nemo v cvetje strmim,
kar bilo je, naj ostane spomin;
med nama so le nevidne vezi,
ki prepletajo se v večnosti.

Marija Bajt

Zmotilo nas je
Uredniški odbor časopisa, ki ga berete, v veliki večini
sestavljamo člani Turističnega društva Šentjanž in en član PGD
Šentjanž. Časopis oblikujemo in s pomočjo sponzorjev tudi
sami poskrbimo za finančno pokritje stroškov izdaje, čeprav je
uradno izdajatelj KS Šentjanž. Najbrž bo zvenelo kot
samohvala, ampak dejstvo, ki želimo, da ga sprevidi tudi še
kdo drug je, da Turistično društvo Šentjanž postori ogromno
dela za dobrobit kraja, dobrobit prav vseh, ki tukaj živimo.
Pridobijo vsi, ki želijo biti z nami. Preko leta organiziramo
dogodke in dejavnosti ter tako poskrbimo, da se praktično vsak
mesec nekaj dogaja, za vse nas. Že kar nekaj časa pa opažamo,
da ne le, da tisti, ki v kraju nekaj veljajo in držijo niti krajevne
oblasti v rokah, tega ne opazijo oz. to celo zanikajo, po domače
rečeno ... nas ne marajo, naše delo »dajejo v nič«, kaj šele, da
bi nas kakor koli podpirali, pa če samo tako, da bi se
udeleževali naših dogodkov. Sprašujemo se zakaj? Na
vsakoletnem občnem zboru je vse v najlepšem redu, za vogali
in v glavah pa je resnica popolnoma drugačna. Še enkrat pa bi
radi poudarili, da je sodelovanje z večino društev v kraju zelo
dobro in korektno. V bodoče bomo nadvse veseli, če se bodo

enkrat za vselej presegle meje tudi drugih društev in med nami
ne bo vladala tekmovalnost, ampak sodelovanje. Na ta način
bomo pridobili vsi, tako krajani KS Šentjanž kot tudi celotna
družba. Mi ponujamo roko.

Zgodilo se bo
DOGODEK
3. pohod Po poteh Milana Majcna
Literarno-družabni večer
Društvo se predstavi
Miklavževanje na trgu v Šentjanžu
Božično-novoletni koncert v telovadnici
OŠ Šentjanž
Blagoslov konj na avtobusni postaji v
Šentjanžu
Dedek Mraz

DATUM
Sobota, 20. 10.
2010, ob 9.00
November
December
Sreda, 5. 12. 2012
Torek, 25. 12.
2012, ob 19.30
Sreda, 26. 12.
2012, ob 10.30
Petek, 21. 12. 2012
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VABI VAS
TD Šentjanž, info: Petra Majcen (041 392 567)
KUD Budna vas, info: Magda Sigmund (031 353 388)
KUD Budna vas, info: Magda Sigmund (031 353 388)
O-MPZ Kresnica, info: Renata Kuhar (031 344 669)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, info: Boštjan
Krmelj (041 709 287)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, info: Franci
Strnad (031 873 722)
DPM Šentjanž, info: Helena Hribar (051 218 567)

Razvedrilo
1

2

3

4

Šentjanški glas
5

6

7
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Nagradna križanka

8

VODORAVNO
9

1. vrhnji organ telesa, 5. globoka nezavest, 9.
slovenski pevec Naber, 10. gora na avstrijskem
Koroškem, 11. ptica pevka, pogosta na naših
poljih, 13. star Slovan, 14. živčni bojni plin, ki
ohromi živčni sistem, 15. prizorišče v cirkusu,
17. stran neba, 19. krajša oblika italijanskega
moškega imena Leonardo, 22. pregibna
besedna vrsta, adjektiv, 24. vrsta ptic iz družine
plovcev, 25. slovenska igralka Ita, Ida
Kravanja, 26. ozek kos blaga, 27. kraj na otoku
Pašmanu.

10

11

12

13

14

15

16

NAVPIČNO
17

18

19

22

23

24

25

26

27

20

21

1. zložen les za kuhanje oglja, 2. velika arabska
država, 3. majhna zastava, praporček, 4.
umetnost, 5. muslimansko sveto pismo, 6.
priprava za obiranje, 7. domača oblika
ženskega imena Marija, 8. otočje ob zahodni
obali Irske, 12. departma v Franciji, Grenoble,
16. negost, redkejši, 17. sardelica, papalina, 18.
državna blagajna, 20. finski pesnik Leino, 21.
človek z velikimi očmi, 23. nasad okoli hiše.
Sestavil: Jože Puc

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. novembra 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.
Nagradni gesli križanke iz prejšnje številke sta: PODLESNIK in ERMAN.
Srečni izžrebanec je LUKA JONTEZ iz Štajngroba. Nagrajenec lahko nagrado, ki jo podarja Otroški park Prelesje, prevzame v
Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: KOMU, VKOP, OBER, OAZA, PODLESNIK, TAM, RETRO, ROMKA, IRENA, VOK, BOŽANSTVO, ROJO,
ROCK, OMEN, KRAS.

Ostro oko
PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Na sliki je bil del reliefa izgnancev na Kulturni dvorani v
Šentjanžu.
Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Anžeta Repovža iz
Šentjanža.
Nagrajenec lahko nagrado, ki jo podarja Otroški park Prelesje,
prevzame v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.
NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE
Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja to staro gospodarsko
poslopje na fotografijah.
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo
pošljite najkasneje do 30. novembra 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.

POVABILO K SODELOVANJU
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.
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Črna packa
Tole je nastalo leta 1986-87. Takratno ŠD je poskrbelo za zimsko rekreacijo krajanov širše okolice. Oblast se je zamenjala in kaj
je bilo potem? Teptalec snega so prodali, ostalo je nekaj, kar bo potrebno pospraviti. Bralec, ki je opazil packo, sprašuje: »Ali naj
to pospravijo stari člani ali tisti, ki so prodali teptalec, kar se pa ne proda, pa pusti zobu časa, da dela svoje?« Prosi za odgovor.
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