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Spoštovani bralke in bralci Šentjanškega glasa!
Kakor medvedi smo se tudi mi prebudili iz zimskega spanja, saj je tokrat zima dodobra
pokazala svoje zobe. Kupi snega in mrzle temperature so za nekaj časa zamrznili tudi
dogajanje v Šentjanžu, a temu je sedaj konec. Vsi že vzklikamo: «Juhej, juhej, pomlad je
tuuuuu!» Otroci veselo tekajo in skačejo za žogo po travnikih, zaradi česar se mame
jezijo, saj so trenirke ves čas umazane, a vendarle,
vendarle to je čar odraščanja otrok, kajne?
Debela snežna odeja je prekrila marsikatero smet, ki se je sedaj zasvetila v neokrnjeni
naravi, a krajani si želimo živeti v čistem kraju. Tako je potekala čistilna akcija, saj skrb
za čisto okolje še vedno marsikomu veliko
liko pomeni. Nekateri se le zasmejejo, ko nas
vidijo z vrečkami, spet drugi pa priskočijo na pomoč. Ne glede na to, kdo je tisti, ki
pospravlja, se sami vprašajmo, zakaj sploh odvržemo smet, jo je res tako težko vreči v
koš? Nas nič ne peče vest? Preden jo odvržemo, raje še enkrat premislimo, saj tudi
narava želi biti čista in lepa, kakor tudi mi želimo spati in živeti v pospravljeni sobi ali
hiši.
Prihaja čas pohodov, krajših sprehodov, manjkalo pa ne bo niti teka, kolesarjenja po
okoliških hribih. Izza ovinka
inka nas bo presenetil zavzeti motorist, ki bo užival v brnenju
motorja. Nasploh, narava bo in je oživela, oživeli pa smo tudi krajani sami. Iz pajčevine
in prahu, ki sta se nabrala tekom zime, smo v roke zagrabili motiko, saj se je začelo delo
na njivah in vrtovih.
Marsikoga pa je že pozdravila kukavica. Morda bo prav ta le-tega
le
obogatila, drugi pa
lahko počakamo na prihodnje leto. Vsi pač ne moremo živeti pod srečno zvezdo, tako in
drugače pa smo že navajeni, da se naše želje vedno ne uresničijo. Pregovor pravi:
»Dobro delo je vedno poplačano.« A vendar vedno znova ugotavljamo, da ta trditev ne
drži ali pa še tega nismo doživeli.
Tople poletne temperature nas že dosegajo in kmalu bomo odjadrali na morje ter zrli v
valove, ki so lahko prijetni, znajo pa pokazati
okazati tudi zobe. No, ja, pa naj kaj ostane še za
naslednjo številko. Prijetno preživete prihajajoče s soncem obsijane dneve vam želiva.
Petra in Vesna
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Šentjanški glas
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž
Izdaja
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž
Uredniški odbor:
Petra Majcen (odgovorna urednica),
Vesna Perko (glavna urednica),
Simona Razpet (lektoriranje),
Jože Puc (oblikov
(oblikovanje), Boštjan
Repovž
Repovž, Milan Sotlar (oblikovanje) in
Jože Repovž
Repovž.
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Jože Puc
Naslov:
Šentjanški glas – uredništvo,
Šentjanž 22,
8297 Šentjanž
E-mail:
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:
Turistič
Turistično društvo Šentjanž
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče
Naklada: 500 izvodov
Cena:: 0,01 EUR

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Objava Vašega oglasa v
posameznem izvodu - eni številki
Zadnja stran, barvna
1/1………………………………..250€
1/2………………………………..150€
1/4………………………………..100€
1/8…………………………...…….80€
Notranja stran, barvna
ČB
1/1……………..200€…….….….150€
1/2……………..150€……..…….100€
1/4……………..100€…….…...….80€
1/8…………..…..60€…….….…...40€
Prva stran, barvna
1/8………………………….…….150€

Objava Vašega oglasa v vseh treh
številkah ŠG letnika 2013
NUDIMO POPUST!
Zadnja stran, barvna
1/1………………………………..650
1/1………………………………..650€
1/2………………………………..400
1/2………………………………..400€
1/4………………………………..250
1/4………………………………..250€
1/8…………………………...…..180
1/8…………………………...…..180€
Notranja stran, barvna
ČB
1/1……………..500
1/1……………..500€……..…….350€
1/2……………..400
1/2……………..400€………..….250€
1/4……………..250
1/4……………..250€…….…..…200€
1/8……………..150
1/8……………..150€…….….....100€
Prva stran, barvna
1/8………………………
1/8………………………....…….400€
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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.

Beseda predsednika KS in župana
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SPOŠTOVANI KRAJANKE IN KRAJANI!
službo, so že zdavnaj porabljena, tako da se črpa že iz sredstev
za vzdrževanje
vanje in obnovo cest. Občinski odlok o zimski službi
opredeljuje pluženje cest pri 15 cm zapadlega snega, kar je bilo
letos pogostokrat. Redno pluženje pa ni ustavilo
nepotrpežljivosti med krajani. Omeniti moram, da so si
ponekod pomagali sami, brez pritož
pritoževanja, kar je omogočilo
hitreje očiščene poti. Hvala za pomoč!
Naprošam vse lastnike gozdov, ki mejijo na občinsko ali
krajevno cesto, da obsekajo drevesa ob cesti, ki so bila
poškodovana v zimskih dneh. To bo omogočilo varnejšo pot.
V dnevih, ki so za nami,
mi, je potekala čistilna akcija. Hvala
vsem, ki ste sodelovali pri čiščenju našega kraja. Vsi si želimo
lep domači kraj. Apeliram pa na tiste, ki brezbrižno mečejo
smeti v okolje in s tem onesnažujejo vodne vire in sami sebe.
Veliko smo že postorili na to temo, sedaj pa je odvisno od
vsakega posameznika, kako bo varoval in cenil naravo, ki je vir
našega življenja. Sonce je toplejše in odgnalo bo slaba počutja
in melanholičnost med nami, kar nam bo pomagalo, da bomo
na svet gledali s svetlejšimi očmi, upajoč na bolje.
Želim vam toplo pomlad, polno veselja in smeha!

Pomladi smo na stežaj
odprli vrata, a iz nekega muhastega razloga ni hotela vstopiti.
Hladno vreme, megla, dež in celo sneg so že negativno vplivali
na naše počutje in zdravje. Naravi se vsi prilagajamo, saj nam
drugega tako ne preostane. Kljub pritoževanju
pritoževanj in tarnanju jo
moramo upoštevati in slediti njenim smernicam.
To zimo nam je »zakuhala« veliko snega in s tem krepko
posegla v naš letni proračun. Sredstva, predvidena za zimsko

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž

SPOŠTOVANI!
naslednjih tednih bo kot posledico dolge zime potrebno sanirati
poškodbe na cestah.
Daljši dnevi nam dajejo več možnosti, da nadaljujemo s
projekti, pomembnimi za življenje in delo ljudi, ki ste skupaj
združeni v krajevno skupnost Šentjanž. Nadaljevali bomo z
razvojem vodooskrbe in primernega vzdrževanja cest, urejanja
javnih površin, v sklopu projekta izgradnje optičnega omrežja
pa trenutno potekajo umeščanja hišnih priključkov
priključkov. Skrb
Občina v sklopu rednih nalog namenja za predšolsko in šolsko
varstvo ter tudi za širše društvene dejavnosti, ki so gonilo
družbenega življenja lokalne skupnosti. Tekoče sodelovanje s
Krajevno skupnostjo bo tudi v letošnjem letu zagotovo dalo
primernee cilje in rezultate, navkljub ekonomsko zaostreni
situaciji.
Prebujena narava in pridno delo skrbnih ljudi daje vsakemu
kraju poseben pečat urejenosti in prijaznosti. V Šentjanžu je to,
z vašim delom in trudom, v vseh segmentih delovanja še
posebej izraženo.
Želim vam lepo preživete spomladanske in prihajajoče pole
poletne
dni ter vse dobro na vsakodnevnih poteh.

Ko se prebudi narava, nas toplejši in vedrejši dnevi še bolj
spodbudijo k delu in novim izzivom. Dolga zima je vsem
prinesla mero radosti in zadovoljstva ob počitku po napornem
preteklem letu, zaradi svoje nadpovprečne dolžine in predvsem
velikih količin snega pa tudi veliko težav. Zimska služba je
bila za zagotovitev prevoznosti in varnosti
rnosti opravljena v
primernem obsegu, kar pa pomeni veliko breme za proračun. V

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Naj nas navdajajo toplina in veselje, bistrost in zvedavost.
Ob bližajočem
em se prazniku dela vam želimo veliko
pozitivnih misli in spontanosti za prihodnje dni.
Uredništvo Šentjanškega glasa
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Andrej Repše
pomoči skupine nevestnih odvetnikov zakone napisali tako, da
že dvajset let uspešno uničujejo podjetja in siromašijo državo.
K poslovnim pravilom za uspeh moraš poleg znanja iz
področja dela prevzeti poseben
ben občutek za delo v našem
okolju, z veliko mero previdnosti, poslovno odličnostjo in
poštenjem in biti moraš pripravljen delati od jutra do poznih ur,
vse to na dolgi rok.
Kako ste s kmečkega življenja prešli v poslovni svet?
Preprosto, ugotovil sem, da kmetija z dvanajstimi hektarji
zemlje ne bo dovolj velika, saj bo potrebno delati še kaj več.
Leta 1996, ko sva se z ženo odločila za podjetništvo, sva del
stanovanja preuredila v prvo pisarno in pričela svojo novo
poslovno pot. Na začetku nikoli nisem razmišljal, da bi razvijal
podjetje z več zaposlenimi. Ker pa smo kmalu dobivali nova in
nova naročila, smo tudi zaposlovali do skoraj 50 zaposlenih.
Biti podjetnik je stresno, saj ni 88-urnega delovnika. Kako
pa je vaša družina sprejela dejstvo, da je včasih zato manj
časa zanje, ali pa so zaradi tega tisti trenutki, ki jih
preživite skupaj, lepši?
Podjetje je prvo leto vodila moja žena, zato ona dobro ve, da
brez odrekanja in trdega dela ni uspeha. To je žal cena
podjetnika, za otroke pa je bila moja oodsotnost gotovo težja.
Tudi sam z današnje razdalje lažje razumem, da so me otroci
bolj potrebovali, kot sem jim bil lahko na voljo.
Pred kratkim ste prejeli nagrado za gospodarske in
podjetniške dosežke, ki jo vsako leto podeljuje
Gospodarska zbornica Slovenije,
venije, za kar vam čestitamo,
obenem pa se poraja vprašanje, ali ste s tem do
dosegli svoje
cilje kot podjetnik ali pa so ti še višji? Na vaši spletni strani
je zapisano:
Z najprestižnejšo in najstarejšo gospodarsko nagrado je bilo
nagrajenih osem gospodarstvenikov,
enikov, ki prihajajo iz štirih regij
in osmih panog. Dolenjska in posavska regija imata letos
skupnega nagrajenca, našega direktorja Andreja Repšeta,
ustanovitelja in lastnika podjetja Armat, ki deluje v obeh
regijah, s proizvodnjo v Krmelju in upravo ter prodajno službo
v Novem mestu.
Nagrajence je izbrala komisija Gospodarske zbornice
Slovenije, s prejemniki iz preteklih let, ki pri ocenjevanju
upošteva 69 kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev, od
splošnih razvojnih rezultatov, rezultatov poslovanja in
internacionalizacije ter učinkovitosti tržne širitve, dolgoročne
strategije, lastnega razvoja in inovacij. Posebno pomembna sta
bila finančna stabilnost družbe in temelji za dolgoročni razvoj.
Gospodarska zbornica Slovenije je v Linhartovi dvorani
Cankarjevega
rjevega doma vnovič podelila nagrade za gospodarske in
podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom,
ki že vrsto let uspešno vodimo svoja podjetja. Nagrade GZS so
najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji in
izpostavljajo pomembno povezavo vodilnega človeka družbe
in družbe same. Podeljujejo jih že petinštiridesetič in jih
imenujejo kar »gospodarski oskarji«.
Omenili ste že krizo v gradbeništvu, ne manjkajo pa niti
afere gradbenih podjetij, ki so vrgle slabo luč na celotno
panogo. Kako se vi spopadate s krizo in ali ste imeli zaradi
negativnih praks kakšne težave pri pridobivanju novih
partnerjev?
Podjetja obvladujemo z normalno kmečko logiko. Če si neko
delo naročil, ga moraš tudi plačati. Če si delo opravil,
pričakuješ denar.
nar. Vedno smo skrbeli, da smo likvidni, da
nismo prišli v stisko in da imamo še nekaj denarja za razvoj.

Vztrajnost in trdo delo sta ponavadi poplačana in
nagrajena. V tokratni izdaji Šentjanškega glasa smo za
rokav pocukali podjetnika, vinogradnika in dobitnika
nagrade za gospodarske in podjetniške dosežke, ki jo vsako
leto podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, Andreja
Repšeta.
V domačem kraju ste znani kot podjetnik, saj vodite
podjetje
odjetje Armat d. o. o., zakaj ste se odločili, da bi ustanovili
svoje podjetje? Je bila to že vaša otroška želja?
Po sedemindvajsetih letih mojega dela v treh podjetjih, v
Metalni v Krmelju, v Inkot Trebnje in nato še po
štiriindvajsetih letih v Trimu, sem spoznal, da je moj čas, da
oplemenitim znanje in izkušnje na trgu priložnosti. To je bil
tudi čas razpada naše skupne države in čas pričetka lastninjenja
podjetij, kar me je takrat še posebej odvrnilo od nadaljnjega
vztrajanja v takratnem podjetju.
Posel je vedno nepredvidljiv, saj nikoli ne veš, ali se bo
srečno končalo. V gospodarstvu trenutno vlada kriza, a
vendar se vaše podjetje temu spretno izogiba. Kaj menite,
kaj je tisti razlog, da se branite pred težkimi časi?
Pravila v poslovnem svetu so jasna. Če jih spoštuješ, si na
dobri poti. Na zahodu to deluje, še bolj v skandinavskih
državah. Pri nas žal ni tako. Delovno pravna zakonodaja je
neurejena. Sodstvo ujeto v mrežo interesov lobijev in
posameznikov. Bankirji, politiki in nekateri najvplivnejši
gospodarstveniki
podarstveniki poosamosvojitvenega obdobja so si ob

5

Intervju

Šentjanški
ntjanški glas

Res je, da smo v zadnjih petih letih, ko so številna gradbena
podjetja zašla v stečaj, izgubili veliko denarja, nekaj v Srbiji,
veliko več pa v Sloveniji. Ne glede na to smo naše kooperante
in dobavitelje redno in v celoti poplačali. To je naša glavna
skrb.
Glede partnerjev pa naslednje: Slovenija in Srbija ter tudi
druge države, kjer poslujemo, so nas prepoznali kot varne in
zanesljive partnerje, zato tovrstnih težav nismo imeli. Res pa
je, da se je obseg dela v gradbeništvu izjemno skrčil, zato smo
strukturo posla pomaknili k energetskim obnovam objektov, ki
so bila v zadnjih petdesetih letih za današnje
našnje stroške ogrevanja
in hlajenja projektirana ter grajena povsem neprimerno. Poleg
tega pa razvijamo lastne proizvode za individualne kupce, tako
smo se zavezali za vsaj dve razvojni ideji vsako leto in ju skozi
proizvodnjo spraviti na trg.
Šentjanškemu
u glasu je prišlo na uho, da se boste kmalu
upokojili. Ali boste lahko «dali vajeti iz rok», saj biti toliko
časa podjetnik vendarle ni zanemarljivo?
Julija letos bom dopolnil komaj 44 let delovne dobe, tako da
me naslednjih pet let verjetno še ne boste videli
deli v penziji. Moj
vzornik, direktor pomembnega podjetja iz Ljubljane, pri 86.
letih še redno dela v službi, je bister, čil in zdrav in tudi on ne
razmišlja o upokojitvi. Zakaj naj bi o upokojitvi razmišljal jaz,
ki mi do vzornikovih let manjka še celih triindvajset.
riindvajset. Seveda
pa, če si zaposlen v drugem podjetju, ne razmišljaš tako.
Podjetnik ima samo dve dobri možnosti, da imenuje izvršnega
direktorja in mu preda podjetje v operativno vodenje, sam pa
ohrani vlogo aktivnega lastnika ali pa podjetje proda, kot
k kmet
proda svoj pridelek. Vsaka druga pot je za lastnika, še posebej
v novi zakonodaji, tvegana. Sam želim, da se podjetje razvija
in zaposluje naprej. Prodaja me tako ali tako zaenkrat ne
zanima.
Pričniva z vašim prostim časom, verjetno ga nimate prav
veliko?
Res mi ga ne ostane prav veliko, saj trenutno vodim matično
podjetje in dve odvisni družbi. Tiste proste ure, ko si lahko
namenim čas čisto zase, porabim za jutranji tek, poleti pa
kolesarim in kolikor mi je dano plavam, da si napolnim baterije
ter kisika za razmišljanje.
Kaj je tisto, kar vas sprosti? Eno izmed mnogih vaših
hobijev je vinogradništvo? Slovite po dobrih vinih,
prejemate zavidljive rezultate na ocenjevanjih, kako vam
to uspeva, saj ima dan le 24 ur in še, katero je tisto vino, na
katerega ste najbolj ponosni?
Imam tri ljubezni: družino, naša podjetja in seveda tudi
vinograd. Če sem čisto iskren, se v njem najraje sprošča moja
žena, saj komaj čaka, da je pomlad, da se »pogovarja«
pogovarja« s svojo
trto. Z ženo sva si delo v Kamenškem lepo razdelila.
razdeli Ona je
več v vinogradu, jaz pa v kleti. To je odličen kraj za sprostitev
in druženje.
Moje izbrano vino pa je souvignon,
ouvignon, jagodni izbor, letnik 2009,
ki še kar raste. Seveda pa imam rad tudi kozarec dobrega
cvička.
Svojemu kraju dajete velik pomen in pečat, vedno
priskočite na pomoč, ne le finančno, ampak tudi z raznimi
idejami ali dejavnostmi. Je dobrodelnost postala del vašega
vsakdana ali le čutite potrebo po tem, da se kraj razvija?
Dobrodelnost je nekaj, kar te identificira. Starši so nam vcepili
močan socialni čut. Tako je bilo v vseh večjih družinah. Pri nas
je odraščalo devet otrok, z eno očetovo zelo tanko denarnico.
Da smo lahko kupili najnujnejša šolska učila, smo otroci
nabirali zdravilna zelišča in gozdne sadeže. Med počitnicami
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pa smo za zaslužek
aslužek obirali še hmelj. Tako dobiš neke delovne
navade in se utrdiš ter tudi lažje začutiš ljudi v stiski, ki jih je
danes še posebej veliko, zato seveda pomagamo, kolikor je v
naši moči.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost, se bolj posvetiti ženi,
otrokom,
om, vnukom? Ali pa se v vaši glavi porajajo nove
zamisli?
Delati čim dlje, seveda pa nekoliko manj kot doslej. Skrbel
bom za varno rast svojih podjetij in zaposlenih. Nekaj več časa
bom namenil družini, vnukom in seveda za ohranitev kondicije
ter tudi sprostitvam.
stitvam. Pa na Brinje in na Šentjanž ne bom
pozabil.
Z Andrejem Repšetom se je pogovarjala Vesna Perko.
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D
Društvo
prijateljev mladine
PUSTOVANJE
Letos je vreme še posebej zagodlo pustnim šemam. Na pustno
soboto je snežilo in maškare so imele res polne roke dela, da bi
pregnale zimo. Žal je bila zima tokrat močnejša, kar se pozna
še v aprilu. Kljub temu so se maškare zabavale v Kulturni
dvorani Šentjanž
janž s programom animatorke Katje. Prireditev
smo pripravile tako kot že vrsto let članice DPM Šentjanž.
Helena Hribar

Društvo
uštvo rejcev in ljubiteljev konj
10. SREČANJE KONJENIKOV
V letošnjem januarju je že desetič potekalo srečanje
konjenikov Slovenije, ki se je odvijalo na Malkovcu v
Vinskem dvorcu Dev v organizaciji Krekove konjenice.
Na srečanju se je zbralo več kot 120 konjenikov iz različnih
predelov Slovenije. Zbrane konjenike je pozdravil predsednik
našega društva Boštjan Krmelj, nato pa je povezovanje
programa prevzel Roman Kovačič, ki nas je po pozdravu in
predstavitvi prisotnih društev popeljal skozi pretekle dogodke
in na kratko opisal konjeniško delovanje v letošnjem letu.
Ob bogato obloženi mizi in prijetnih zvokih ansambla Sijaj so
se spletala nova poznanstva, utrjevala stara prijateljstva in kar
prehitro je minila noč.
Brigita Blas

KUD Budna vas
IZDELOVALI SMO TORTO IZ TOALETNEGA PAPIR
PAPIRJA
Marija Oven je dejala, da je potrebno pri izdelavi takšne torte
uporabiti svojo domišljijo. Upoštevati je treba tudi, kolikšno
vrednost naj ima ta torta. Od tega je odvisno, kakšne materiale
uporabimo pri njeni izdelavi. Osnovni material je toaletni
papir, ki je dobrodošlo darilo s pridihom dobre volje in
šaljivosti.

V soboto, 9. marca, je Kulturno umetniško društvo Budna vas
pri družini Skoporc-Zavrl
Zavrl na Brunku pripravilo delavnico
izdelave torte iz toaletnega papirja in rož iz barvastega papirja.
Šestnajst udeleženk je pod vodstvom Marije Oven iz Radeč
ustvarjalo torte, po končani izdelavi pa smo se lotile še
izdelave različnih rož iz barvastega papirja. Rože smo
izdelovale iz toaletnega in krep papirja. Nastale so prav
zanimive cvetlice različnih barv in oblik, uporabile pa smo jih
za okrasitev tort.

Veselo razpoložene in vsaka s svojo torto smo se ta večer
razšle udeleženke delavnic.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
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Drruštvo upokojencev Šentjanž
LETNI ZBOR ČLANOV DU ŠENTJANŽ
je odstopil Upravni enoti Sevnica. Ta nam je v dopisu z dne 26.
3. 2013 sporočila, da zahtevi v danih razmerah žal ni mogo
mogoče
ugoditi. V kolikor pa je komu iz utemeljenega vzroka (bolezen)
onemogočeno priti na Upravno enoto v Sevnico, se lahko ta po
telefonu dogovori za obisk uslužbenke na domu in tako uredi
zadevo.

V nedeljo, 10. marca 2013, smo člani Društva upokojencev
Šentjanž zopet popolnoma napolnili Kulturno dvorano v
Šentjanžu. Zbrali smo se na letnem zboru članov. Med nami je
bil tudi naš najstarejši krajan in naš član Franc Sigmund.
Za lep začetek je poskrbela gledališka skupina Klopotec
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, ki se je predstavila s
prijetno igrico »Boj na zelenjavnem vrtu«. Sodelujočim
učencem, mentoricam in vodstvu šole se najlepše
zahvaljujemo.
V nadaljevanju smo predstavili delo v preteklem letu ter podali
podal
načrte za leto 2013. Člani društva na poročila in na plane dela
niso imeli pripomb, naši gosti pa so pohvalili naše delo in nam
zaželeli še v naprej tako dobro delovanje ter sodelovanje z
ostalimi društvi.
Na zboru je bila izražena in podprta zahteva po ponovnem
delovanju Krajevnega urada v Šentjanžu, vsaj enkrat tedensko.
Zahtevo smo poslali na kabinet župana občine Sevnica, ki pa jo

Zaradi slabega vremena smo v tem času organizirali le en
pohod,
od, v začetku maja pa načrtujemo ogled rastišča encijana na
Lovrencu.
V februarju in marcu so praznovali:
Frančiška Dolšek in Anica Česenj 80 let,
Jože Petan pa 85 let.
Iskrene čestitke!
Fanika Rupar, DU Šentjanž

Turističn društvo Šentjanž
Turistično
NA OBČNEM ZBORU TD ŠENTJANŽ ZAKLJUČILI USPEŠNO LETO 2012 IN
POTRDILI NOV MANDAT PREIZKUŠENI EKIPI
Šentjanž sodelovalo kot enakovre
enakovreden partner. Za društvo je bil
to velik finančni zalogaj, a trdo delo je bilo poplačano, saj si je
tematska pot Tk pav prislužila tudi naziv Naj pot Posavja 2012.
Ker je bilo letošnje leto volilno, smo izvedli tudi volitve, a do
korenitih sprememb ni prišlo.
o. Ekipa, ki zaseda funkcije
predsednice, tajnika in blagajnika ter celotni upravni odbor, je
v tem mandatu upravičila svoja mesta, zato smo jim zaupali
tudi nadaljnje delo. Plan za prihodnje leto je zopet spodbuden,
kljub temu da časi niso ravno rožnati. Člani TD Šentjanž smo
dokazali, da lahko prava ekipa zmore vse, četudi z malo
finančnih prilivov, za kar so nam čestitali tudi gostje ter
poudarili, da smo lahko dober zgled drugim društvo
društvom.
V imenu TD Šentjanž je bilo Cveti Jazbec podeljeno tudi
priznanje za trdo delo in preživete ure, ki jih je namenila za
projekt Tk pav. Zahvala pa gre tudi predsednici, saj se ta
projekt brez nje tudi ne bi izpeljal.
Večer je popestril Tonči Zavrl z igranjem na harmoniko,
manjkalo pa ni niti petje. Zasnežene ceste in travniki,
zakurjena peč, prijetna družba – prava zimska idila. Le kaj bi si
lahko zaželeli še lepšega?

V petek, 22. februarja, smo se člani Turističnega društva
Šentjanž zbrali na kmetiji Skoporc-Zavrl,
Zavrl, kjer je potekal občni
zbor. Čeprav samo društvo nima veliko članov, pa smo vsi
izjemno dejavni in pridni. Predsednica društva Petra Majcen je
poročala o letu, v katerem
rem je društvu uspelo izvesti vse
zastavljene cilje preteklega občnega zbora. Pri uresničevanju
le-teh
teh nas ni zaustavila niti kriza. Najbolj pa smo ponosni na
projekt Popotnik – posavske
osavske poti prijetnih doživetij, kjer je TD

Vesna Perko
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Društvo
uštvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
VELIKONOČNA BUTARA
V soboto pred cvetno nedeljo, 23. 3., smo se člani Društva
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž lotili izdelave že
tradicionalne velikonočne butare.
Narava se še ni prebudila, zato je bilo nabiranje naravnih
materialov za butaro oteženo. A kjer je volja, tam je moč in s
skupnimi močmi nam je tudi to uspelo. Kot pravi mojstri smo
se dela lotili že po utečenem vrstnem redu, med prijetnim
kramljanjem pa smo ga tudi hitro opravili. Moški ddel društva si
je naložil butaro in odnesli so jo skoraj kilometer daleč do
farne cerkve, kjer so jo postavili.
Tako zdaj vitka in trinajst metrov visoka lepotica ponosno stoji
pred cerkvijo.
Brigita Blas

Društvo vinogradnikov Šentjanž
OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ
komisije in nadzornega odbora, ki je pohvalilo delo društva,
predvsem poročilo blagajnika, saj je društvo preteklo leto
zaključilo pozitivno. Obetaven je tudi plan dela za leto 2013, ki
bo zahtevalo vestno delo vinogradnikov in vinogradnic.
V zaključnem delu večera je potekala tudi uradna razglasitev
rezultatov in podelitev diplom z društvenega ocenjevanja vin,
ki je bilo 23. februarja v Kulturni dvorani v Šentjanžu. Zbranih
je bilo 144 vzorcev vin, kjer je bilo ocenjenih 128 vzorcev, kar
pomeni, da je bil le majhen odstotek tistih, ki jih je komisija
izvrgla. O kvaliteti vin na visoki ravni priča tudi podatek, da je
bilo 24 vzorcev – se pravi 15,6 % ocenjenih kot vrhunsko vino,
od tega je 22 vzorcev dobilo oceno nad 18.00 in 2 vzorca 19.00
in več. Podeljenih je bilo 26 srebrnih, 35 zlatih in 7 velikih
zlatih diplom. Prvak cvička je postal Janez Kmetič, prvak za
suho belo vino chardonnay 2011 je postal Milan Jamšek, z
vinom sauvignon 2009 pa sta zakonca Andrej in Marjeta Repše
osvojila naziv šampiona.
Kulturni program so popestrili oktet Društva vinogradnikov
Šentjanž, miss Panonike harmonike Natalija Hočevar in
tolkalist Glasbene šole Sevnica Jernej Bregar, ob spremljavi
korepetitorke Saše Božič. S svojo prisotnostjo pa so nas
počastili tudi podžupan občine Sevnica Janez Kukec,
predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj in predsednica KS
Krmelj Slavica Mirt ter kralj cvička Franc Tomše. Vsi so nam
čestitali za uspešno delo ter nam zaželeli, da uspehi letošnjega
leta ne bodo izvzeti. Preostali del večera je minil v znamenju
druženja ob dobri kapljici in kulinariki.
Vesna Perko

V soboto, 16. marca 2013, je potekal letni občni zbor Društva
vinogradnikov Šentjanž. Pred uradnim delom večera je
domačin in sommelier Grega Repovž popestril večer s
predavanjem na temo Kultura pitja vina, kjer je bil velik
poudarek na dejstvu, da naj vinogradniki spoštujemo žlahtno
kapljico – cviček.
Uradni del občnega zbora je bil tokrat malo daljši, saj je bilo
društvo v preteklem letu zelo dejavno in ni bilo časa za
počitek. Vsi zadani cilji so bili uresničeni in celo preseženi,
kajti ni bilo meseca, ko bi društvo bilo v stanju mirovanja.
Predsednik društva Rudi Bec je ponosen in vesel na plodno
delovanje društva, ki s svojo zagnanostjo dosega dobre
rezultate. Sledila so še poročila blagajnika, verifikacijske
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Koncert Septeta
S
Fortuna v Ljubljani

V petek, 19. 4., smo v Ljubljani, natančneje v galeriji Družina,
priredile samostojni koncert. Organizirale smo prevoz iz
Šentjanža, ki je bil brezplačen in tako zelo kmalu zapolnjen do
zadnjega mesta. Skupaj z nami so prepevali Šentjanški
jurjevalci ter MoPZ
oPZ Solidarnost Kamnik. Po kulturnem delu

smo skupaj nazdravili ob kozarčku rujnega ter prepevali. Večer
je minil v res prijetnem vzdušju, Fortuni pa prinesel izkušnjo
več.
Septet Fortuna

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž
Šentj
ŠENTJANŠKI
JANŠKI GASILCI SMO OPRAVILI PREGLED DELA
Šentjanški gasilci smo se zbrali na občnem zboru 23. februarja,
kjer smo pregledali in ocenili delo v minulem letu. Ugotovili
smo, da je bilo leto 2012 uspešno, saj smo organizirali in
izvedli vse načrtovane dejavnosti (postavitev mlaja, pogostitev
pohodnikov
kov na Kamenškem, Florjanovo žegnjanje v Budni
vasi, tekmovanja, izobraževanja, srečanja ...), vse načrtovane
nabave zaščitne opreme in usposabljanja.
Če na kratko povzamem: na tekmovanje, ki ga organizira GZ
Sevnica, smo peljali pet ekip mladih; ekipo cicibanov
ci
in
pionirk, ekipi pionirjev ter ekipo mladincev, ki so s tekmovanja
prinesle dva pokala. Ocenili smo, da so doseženi rezultati zelo
lepi, lahko pa bi jih še malce izboljšali. Delovale so tudi ekipe
članov, članic in veteranov. Veterani so se udeležili
udelež vseh
pokalnih tekmovanj v občini. Tudi njihovi rezultati so bili
spodbudni. Naše člane smo tudi izobraževali. Osem članic in
članov je uspešno zaključilo nadaljevalni tečaj za gasilca in so
s tem pridobili čin gasilec. En član se je usposobil za delo z
dihalnim aparatom, eden pa za vodenje velikih intervencij
Mlade smo peljali na izobraževanje v Sevnico, kjer si je deset
mladih s prikazanim znanjem pridobilo čin pionir gasilec in
dva gasilec mladinec. V jeseni smo za gasilsko mladino
organizirali delavnice
ice in kostanjev piknik. Organizirali smo
tudi veliko vajo v Murncah pri Rudiju Lazarju. Na vaji so
sodelovali gasilci društev 3. sektorja (Telče, Tržišče, Krmelj,
Veliki Cirnik in Šentjanž) z vso razpoložljivo tehniko.
Na žalost moram omeniti tudi intervencije.
encije. V preteklem letu
smo kar petkrat intervenirali. Dvakrat v domačem okolju, kjer
smo odstranjevali posledice oktobrskega snegoloma, dvakrat
smo bili pozvani na pomoč v KS Tržišče (vas Polje in Spodnje
Vodale) in enkrat na lažni alarm v Podboršt.
Zopet
et se je pokazalo, kako pomembna je naša avtocisterna.
Čeprav smo včasih deležni tudi kakšne kritike, lahko povemo,
da smo v lanskem letu prepeljali preko 960 m3 pitne vode in

tako krajanom in občanom omogočili oskrbo s to naravno
dobrino.
Potrebno je omeniti
niti tudi vzdrževanje avtocisterne, kajti
slišimo, da smo predragi, da je prevožen kilometer zelo visoko
cenjen, a premalo se zavedamo, da to delo opravljamo
prostovoljno in seveda z velikim ponosom, a za polovično
ceno, kot jo predpisuje cenik, sprejet na GZ Slovenije. Če
nadaljujem z vzdrževanjem avtocisterne, moram omeniti, da
smo zamenjali 4 gume in kardansko gred, kar predstavlja
približno 1500 evrov stroškov. To pa še ni vse, saj je potrebno
natočiti tudi gorivo, menjati olje, filtre in …
Z velikim veseljem
seljem pa lahko povem, da nam je v letu 2012
uspelo zagotoviti sredstva za dopolnitev nujno potrebne
opreme. Nabavili smo tri pare intervencijskih škornjev, dve
baterijski svetilki za na čelado, eno veliko baterijo za vodjo
intervencije, podkape, napise čl
članov za na intervencijske in
delovne obleke, dva triopana, zaščitni pas, 18 delovnih oblek,
tri bunde in svečano obleko.
Ob tej priložnosti naj se še enkrat zahvalim vsem našim
sponzorjem in vam, spoštovani krajani in krajanke, za vse vaše
prostovoljne prispevke.
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2013 in naš program je že
v teku. Pripravljamo se tudi na postavitev mlaja, žegnanja v
Budni vasi in v teku so priprave na tekmovanja, ekipa
veteranov pa že uspešno tekmuje. Poleg tega pa se že
intenzivno pripravljamo naa izpeljavo dolgoročnega programa
PGD Šentjanž. Do leta 2017, ko bomo praznovali 110
110-letnico
delovanja, želimo obnoviti oziroma zamenjati avtocisterno.
Trenutno smo v fazi pridobivanja predračunov in potrebne
opreme za nadgradnjo. Želimo si, da bi novo pridobitev, ki je
velikega pomena za šentjanške gasilce in širšo skupnost,
prevzeli že leta 2015.
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ«.
Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž
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Čistilna akcija 2013
Čistilna akcija 13. 4. 2013, organizator TD Šentjanž;
Sodelovalo je 17 društev iz Šentjanža, OŠ Milana Majcna
Šentjanž in nekateri pridni domačini, ki niso vključeni v
društva; skupno število udeležencev: 123; skupno število
nabranih vreč: 93.
Muhasto vreme in izleti društev so našo letošnjo čistilno akcijo
malce raztegnili, tako da so se smeti začele pobirati že med
tednom, glavnina pa vendarle v soboto in nedeljo. In ker je bila
lansko leto tovrstna organizacija čistilne akcije uspešna, smo
tudi letos poskrbeli, da so vsa gospodinjstva dobila letak s
prijaznim povabilom in razporedom čiščenja po društvih in
smereh, tako da smo zajeli celotno KS.
Sodelovala so vsa aktivna društva v Šentjanžu, seveda pa tudi
naši pridni šolarji OŠ Šentjanž in posamezniki, ki niso
vključeni v društva. Letos sta se nam prijazno pridružili še dve
društvi, in sicer Septet Fortuna ter Društvo čebelarjev Šentjanž.
Naši gasilci pa so zopet dokazali, da lahko vedno računamo na
njih in so se ponudili, da poberejo vreče, ki so jih ljudje pusti
ob cestah, ter jih odpeljejo na deponijo v Krmelj. Ker pa so že

Krmeljčani napolnili kontejner na deponiji, so morali počakati
in vreče pobirati v ponedeljek.
Akcijo smo tako zaključili v ponedeljek, 15. 4., ko so gasilci
po prevoženih 65 km odložili zadnje vreče na deponijo ob
21.30 uri. 123 pridnih ljudi je napolnilo 93 vreč, večinoma s
pločevinkami od piva in plastenkami.
Čistilni teden je torej popolnoma uspel, vsem sodelujočim
hvala, vse nesodelujoče pa vabimo, da se nam pridružite
naslednje leto, veseli vas bomo.
Hvala pa tudi onesnaževalcem, ki so letošnje leto odvrgli manj
smeti v naravo, tako da smo tokrat nabrali znatno manj smeti.
Res pa je tudi to, da so se letos pobirali samo razpršeni odpadki
ob cestah (nekateri smo hodili tudi malo po gozdu ...), ne pa
tudi kosovni odpad.
In čisto za konec…
…vljudno naprošamo vse, ki mečete smeti ob cestah, pridno
delajte to še naprej, kajti neverjeten užitek je pobirati svinjarijo
za vami ... če se pa najde med vami kakšen spreobrnjenec, pa
dobrodošel med nas .
Milena Š. Bregar, TD Šentjanž

Šentjanška kulinarika po ameriško
Ravno na dan, ko smo končevali krajevni časopis Šentjanški
glas, smo v središču našega kraja naleteli na snemalno ekipo
POP TV-ja, verjetno pa ste jih opazili tudi sami, ko ste se
vračali z obiska nedeljske maše. Televizija nas je obiskala z
namenom posneti oddajo Zabeljeno po ameriško. Tako so
posneli pripravo kosila v Gostilni Repovž, njihov sadovnjak in
njive, nato pa so se odpravili v Murnce k Sotlarjevim, kjer so v

njihovi zidanici posneli še pripravo in peko kruha ter potice.
Pot pa jih je zanesla še k Jožetu Livku v Birno vas, kjer so se
seznanili s starim običajem – pletenje košar.
Ponosni smo, da se je dober glas šentjanške kulinarike ponesel
vse do Amerike.
UO Šentjanškega glasa
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Športno društvo Šentjanž
neporaženi in ligo zaključili s sedmimi zmagami ter dvema
remijema, kar je na koncu zadoščalo za prvo mesto s točko
pred drugim in dvema točkama naskoka pred tretjim mestom.
Podatek dokazuje, da je bila liga izjemno izenačena.
Zimske lige v Mokronogu, ki je potekala od 25. novembra do
17. marca, smo se letos udeležili prvič. Večji del lige smo
prebili na prvem mestu, nato pa predzadnje kolo izgubili in
udejstvovanje zaključili na drugem mestu. Liga je bila
sestavljena iz različnih ekip okolice Mirnske doline, Mirne,
Šmarjete, Trebelnega, Trščine, Šentruperta in bližnje okolice.
Z udejstvovanjem v zimskih ligah smo izjemno zadovoljni, saj
smo tukaj unovčili vse izkušnje, ki smo jih pridobili v letih
igranja, sploh pa izkušnje iz zadnjih dveh let odkar nastopamo
v prvi ligi.
Športno društvo Šentjanž premore tudi aktivno veteransko
ekipo, ki igra na umetni travi in letos že tretjič zaporedoma
sodeluje v veteranski ligi v Sevnici ter se tudi redno udeležuje
turnirjev, ki so namenjeni njim in njihovi konkurenci.
Za prihodnje leto si tako postavljamo nove cilje, ki so: obdržati
mesto med prvimi petimi ekipami v prvi ligi, kar bo letos še
težje, saj se liga okrepi; sodelovati v pokalnem tekmovanju in
zimskih ligah; doseči kakšen vidnejši rezultat na turnirjih, ki se
jih nameravamo udeležiti.

Sodelovanje Športnega društva Šentjanž v 1. občinski ligi je
tudi letos potekalo na način prejšnjih let. Ker smo v prvi ligi že
drugo leto zapored, liga pa je izjemno močna, smo si postavili
dva cilja. Prvi cilj smo poimenovali obstanek v prvi ligi tudi v
naslednji sezoni, drugi pa je bil zastavljen malce višje, saj smo
načrtovali uvrstitev med prvih pet mest.
Letna liga se deli na dva dela, spomladanski in jesenski del.
Spomladanski del je potekal od 25. marca do 8. junija, nato pa
je prišel na vrsto vsakoletni trimesečni premor. Spočiti in polni
energije smo se «zagnali» k zastavljenim ciljem jesenskega
dela lige, ki se je izvedel od 1. septembra do 27. oktobra.
Igranje se je večinoma izvajalo na igriščih v Sevnici pri bazenu
ter v Tržišču, saj iz bližnje okolice teh lokacij prihaja največ
ekip, igralo pa se je tudi na Studencu in Bregu. Ekipe so tako
izenačene, da lahko vsako tekmo izgubiš ali zmagaš,
nepredvidljivost pri igri je vedno prisotna. Spomladanski del
smo tako zaključili na predzadnjem devetem mestu, saj smo si
po 9-ih odigranih tekmah priborili le 8 točk. V jesenskem delu
smo stopnjevali formo, bili deležni tudi sreče, ki nam je prej
manjkala, ter izgubili le dve tekmi, vse ostale pa zmagali. Tako
smo v drugem delu osvojili kar 21 točk od 27 možnih in se na
koncu uvrstili na nehvaležno četrto mesto. Kakorkoli, izpolnili
pa smo le oba zadana cilja.
Sodelovali smo tudi v pokalnem tekmovanju, kjer smo v
drugem krogu nesrečno izpadli proti kasnejšim pokalnim
prvakom, saj smo v zadnjih minutah izgubili dobljeno tekmo,
ki smo jo sicer prej ves čas nadzorovali. Udeležili smo se tudi
nekaj turnirjev, kjer pa nam je tudi vedno zmanjkalo malce
sreče, da bi posegli po najvišjih mestih. Tako smo na Mirni in
v Šentrupertu izpadli v četrtfinalu, na Studencu in v
Šentjerneju pa že v skupinskem delu, saj sta bila turnirja
izjemno močna; udeležili so se ga namreč tudi člani slovenske
reprezentance. Udeležili smo se tudi dveh zimskih lig v Sevnici
in Mokronogu. V Sevnici je liga potekala od 24. novembra do
23. februarja.
Zimska liga je bila sestavljena iz desetih ekip, mešanice prve in
druge lige. Odigrali smo 9 tekem, kot edina ekipa ostali

Matej Repovž, član ŠD Šentjanž

3. vinogradniški pohod
DV Šentjanž bo na dan državnosti organiziralo že tretji vinogradniški pohod po trasi III. Pot nas bo vodila po
okoliških šentjanških gričih vse do Kamenškega in nazaj v Šentjanž. Povabilo velja vinogradnikom, krajanom in
prijateljem, da znova doživimo nepozaben pohod.
Torej, na snidenje v ponedeljek, 25. junija, ob 9. uri na trgu v Šentjanžu.
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Aktiv kmečkih žena Budna vas
Dvodnevni izlet v Beograd in Novi Sad
Bližal se je čas našega odhoda. Še prej pa smo se ustavili v
vinski kleti Vinarije Kosović, kjer smo imeli degustacijo
njihovih vin. Lahko smo kupili tudi kakšno buteljko.
Na poti domov smo se zapeljali skozi Vukovar, kjer so še
vedno vidne posledice zadnje vojne.
Sledil je še zadnji postanek, da »pospravimo« zaloge hrane in
pijače. Polni lepih vtisov smo se odpeljali proti Sloveniji.
Zvonka

Aktiv kmečkih žena Budna vas je 13. in 14. aprila organiziral
dvodnevni izlet. V zgodnjih jutranjih urah smo se v soboto
zbrali na avtobusni postaji v Šentjanžu, da odrajžamo proti
Srbiji. Cilj našega izleta je bil ogled nekaterih znamenitosti v
Beogradu in Novem Sadu. Vsi še malo zaspani smo se
odpeljali novim dogodivščinam naproti. Ker smo imeli šoferja,
ki nas je že nekajkrat peljal na izlet, smo vedeli, da nam ne bo
dolgčas, saj je poln humorja in dobre volje. Ni samo šofer, je
tudi muzikant.
Pot nas je vodila proti mejnemu prehodu Obrežje, kjer je bil
prvi pregled dokumentov. Po mejni kontroli smo se odpeljali
naprej po nekdanji cesti bratstva in enotnosti do drugega
mejnega prehoda s Srbijo. Med potjo smo imeli tudi obvezen
postanek za prvo jutranjo kavico in sendviče, ki smo jih imeli s
seboj. Že pri prvem postanku so nas presenetile dežne kaplje.
V zgodnjih dopoldanskih urah smo prispeli v Beograd. Tam
nas je že čakal vodič, da nam razkaže nekatere znamenitosti
Beograda. Poleg drugih znamenitosti nam je pokazal tudi hišo,
v kateri prebiva Titova vdova Jovanka Broz. Nato smo se peš
odpravili do parka Kalemegdan, iz katerega se zelo lepo vidi
mesto Beograd, stek Save in Donave. Ker nas je spremljal dež,
smo se po krajšem ogledu odpravili nazaj na avtobus. Pot nas
je vodila naprej v hišo cvetja na Dedinjah, kjer je pokopan
Tito. Ogledali smo si še park okoli hiše in muzej. Če je kdo
želel, je lahko kupil tudi kakšen spominek. Imeli smo tudi
nekaj časa za sprehod in nakupe po mestu.
Iz Beograda nas je pot vodila naprej proti Novemu Sadu, kjer
smo se nastanili v hotelu Novi Sad. Ker smo imeli do večerje
še nekaj časa, smo se lahko sprehodili po ulicah Novega Sada.
Prišel je čas za večerjo in po njej za našo žurko. Zakaj bi
namreč naš Boštjan vozil harmoniko s seboj, če je ne bi malo
raztegnil. Na recepciji smo se pozanimali, ali lahko malo
zažuramo. Čeprav je bil za nami dolg in naporen dan, za žurko
nismo bili preutrujeni. Hodnik je bil naše plesišče. Le od kje
našemu šoferju toliko energije? Cel dan nas je varno vozil,
zvečer pa še igral na harmoniko. Vse prehitro sta minili ti dve
uri in napočil je čas počitka.
Kako lepo je, ko te zjutraj namesto budilke prebudi glas
harmonike. Boštjan je ob osmi uri imel budnico po hodniku.
Sledil je zajtrk, potem pa nas je že čakala vodička, ki nas je
peljala po mestu in na Petrovaradinsko trdnjavo, do koder smo
morali prehoditi 214 stopnic. Ko prideš na vrh, pozabiš na
utrujenost, kajti prelep je razgled na mesto in okolico in na
njihove znamenitosti. Sledilo je obvezno skupinsko slikanje pri
uri, katere velik kazalec kaže ure, mali pa minute.
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Ob reki Hinji
Sprehod ob reki je lep, če hodiš z odprtimi očmi. Vsak korak je
nova predstava. Pomladna narava je pripravila lepe šopke in jih
je nasula ob poteh. Reko raziskujte po etapah. V tem opisu
bomo pot začeli iz Hinj.
Nekaj časa hodite po asfaltu, nato pa po makadamu, po
kolovozih in po vodi. Nekaj hiš, slikoviti sadovnjak v zatrepu
doline in ostanki pogorele domačije, kjer je še ne tako dolgo
nazaj stal Klanškov mlin, naredijo dolino še bolj tiho in mirno.
Osameli mlinski kamni še pričajo zgodbo, da je bila dolina
včasih živahna.
Hodite po poti dalje in dalje in dolina se zoži. Nihče vam ne
more vzeti mere za čas, ta se tu ustavi. Opazujte drevesa,
naravo in rastline, ki morda rastejo samo tu. Prehodili boste kar
nekaj mokrišč, preraščenih z raznim šašjem in trsjem. Kar
naenkrat se vam bo zdelo, da je poti konec. Jaz vam
priporočam malo avanture.
Lahko se podate v strm hrib in krenete proti dnevnemu kopu na
Tk pav ali pa si sezujte čevlje ter prečkajte reko na desno stran
in počasi boste prišli v Žužkovo dolino, ki je imela nekoč šest
mostov, kamor so včasih spuščali premog in ga nato tovorili
proti Krmelju. Imate pa še dve možnosti. Po desnem bregu se
lahko odpravite proti Stražberku in Cirniku, lahko pa
nadaljujete pot do izliva reke.
Lep pohod za odkrivanje skritih kotičkov naše pokrajine.
Narava dobiva popoln volumen in je vir energije, je najboljši
prijatelj, kadar smo nemirni, žalostni ali nebogljeni. Ta dolina
in reka Hinja nas s svojim enakomernim žuborenjem ter tihim
šepetom mladega listja dobesedno pomirjata.
Želim vam veliko lepih in odkritih kotičkov.

Reka Hinja izvira med Rupo in Osredkom. V svojem toku
naredi 14 km in se v Tržišču zlije v Mirno.

Cveta Jazbec

Šentjančan po rodu – znane osebe, rojene v Šentjanžu
uničilo, ker je bila družina med vojno izgnana v Nemčijo. Jule
je imel srečo, da se je v izgnanstvu srečal z znanim
kamnosekom, pri katerem je lahko ustvarjal in se šolal.
Na ljubljanski Akademiji upodabljajočih umetnikov je bil
učenec Božidarja Jakca. V svojem ustvarjalnem življenju je
delal z znanimi arhitekti in umetniki; od Stojana Batiča, Marka
Mušiča, Zdenka Kalina in drugimi. Veliko je del, za katera ne
vemo, da so njegova. Naj omenim samo nekatera: spomenik
Ivana Tavčarja na Visokem, Herkulov vodnjak na Starem trgu,
spomenik pred šolo v Črnomlju itd.
Ne smemo pozabiti, da je svojo sled zapustil tudi v rodnem
kraju. V Murncah, kjer sta padla naša narodna heroja Milan in
Janči, stojita stebra, na katerih sta njuna doprsna odlitka,
njegovo delo sta tudi spomenika pred vhodom v šolo v
Šentjanžu. Na šentjanškem pokopališču je upodobil svojo
mamo in na spomenik vklesal portret svojega očeta.
Šentjančani smo lahko ponosni na naše rojake, ki so ponesli
sloves našega kraja po domovini in izven nje.

JULE RENKO, akademski kipar, rojen leta 1925, umrl leta
2004
Mami Jožefi in očetu Jožetu Renku iz Gaja se je rodilo sedem
otrok: Ciril, Božo, Jule, Srečo, Zora,Vida in Cveto. Za vsakega
otroka je ime izbral oče, ki je bil čevljar in tudi umetniška duša.
Jule je svojo nadarjenost podedoval po svojem očetu in je svojo
umetniško sposobnost pokazal že v rani mladosti. Že v prvem
razredu je med poukom narisal portret Smoletove učiteljice.
Šolo je obiskoval v Šentjanžu, Tržišču, nadaljeval v izgnanstvu
in nato študiral v Ljubljani na Akademiji upodabljajočih
umetnikov in na glasbeni šoli. Poleg kiparstva je igral violino
in citre.
Svoj prvi izdelek, odlitek iz gipsa, «Marija z Jezusom«, ki se je
k sreči ohranila v kletnih prostorih, je naredil pri svojih
petnajstih letih. Veliko izdelkov raznih odlitkov portretov se je

Z Zoro in Vido, Juletovima sestrama, se je pogovarjala Cveta Jazbec.
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Pet dni v Javorniškem Rovtu
Vsi dnevi so bili zelo pestri, a zame je bil tretji dan v do
domu
sredi hribovja in gora zelo naporen. Zjutraj smo šli k potoku,
kjer smo opazovali majhne živali. Potem smo se sprehodili še
po Zoisovem parku in ker je bilo veliko snega, je bila hoja zelo
utrudljiva. Izvedeli smo tudi nekaj zanimivosti o trilobitu.
Po kosilu smo se vozili s kanuji, plezali po umetni steni,
najpogumnejši pa smo se lotili še žongliranja, hoje s hoduljami
in vožnje z monociklom. Zvečer smo imeli nočni pohod, ki je
bil zelo zanimiv, potem pa smo vsi utrujeni zaspali; spali smo
kot ubiti.
Ana Štirn pa pravi takole:
Opisala bom moj najljubši dogodek iz življenja v naravi, ki se
je odvijalo v Javorniškem Rovtu, natančneje v domu Trilobit.
Ples življenja.
Koraki so bili čista osnova sodobnega plesa in hip
hip- hop
korakov. Jaz sem poskrbela, da so ddekleta znala ples, Gaja pa
za postavitev. Dekleta so se kmalu naučila vseh plesnih
korakov, le pri nekaterih smo imele majhne težave, ker so bili
ras akrobatski.
V četrtek zvečer je bilo na urniku predstavljanje sob in vse smo
imele malo treme, a na koncu se je vse dobro izšlo in doživele
smo bučen aplavz. Tega plesa si res ne želim pozabiti.
In še nekaj misli iz spisa Anje Slapšak:
Prišel je ponedeljek in z njim tudi čas za odhod. V šolo smo
prišli normalno, le da smo namesto torb v rokah nosili
potovalke. Ob pol osmih smo se odpeljali proti Jesenicam.
Vozili smo se približno dve uri in pol ter prispeli do klančine,
pri kateri se je avtobus ustavil. Od tam naprej smo šli peš.
Ko smo zagledali napis Trilobit, smo vsi izmučeni veselo stekli
proti vratom… Pozdravili
ravili so nas učitelji Rok, Matej in Jože, s
katerim smo se cel teden igrali, smejali in se učili raznorazne
reči. Ta teden je bil zelo razburljiv, saj sem se naučila veslati,
teči na smučeh in še veliko drugega. Želim si, da bi šli še kdaj
v CŠOD, saj sem
m se tu imela zelo lepo.

Zadnji teden v marcu smo se z avtobusom odpeljali v
Javorniški Rovt. Ni nas pripeljal do vrha, kot smo mislili. Bilo
je takole …
Ko smo prispeli do vznožja Karavank, je avtobus ustavil in
nadaljevali smo peš. Prtljago so peljali z avtom. Ne vem, zakaj
nas niso peljali gor, a slišal sem,, da je bila zaradi zimskih
razmer cesta preslaba in da avtobus ne bi mogel obrniti.
Na cilju so nas že pričakali uslužbenci doma Trilobit.
Razpakirali smo in odšli v telovadnico, kjer so nas seznanili z
dejavnostmi, ki jih bomo počeli in s pravili, ki jih
ji moramo
upoštevati.
Tekom tedna smo imeli različne dejavnosti, kot so tek na
smučeh, veslanje, žongliranje in pa vlivanje majhnih figuric iz
mavca.
Prvo noč nas je učitelj prišel mirit kar petkrat. Štirikrat med
deseto in polnočjo ter še enkrat ob štirih in petnajst minut
zjutraj. Res smo bili neutrudni.
Kot prvo dejavnost smo imeli tek na smučeh. Po predhodni
razlagi smo odšli na jaso in tam smučali.
Moja najljubša dejavnost je bila veslanje. V čolnu smo bili
lahko največ trije; sprednji in zadnji sta veslala,
ves
srednji pa je
počival. Ko pa smo šli v čoln Rok, Jernej in jaz, smo veslali
vsi. Dobesedno »leteli» smo.
Imeli smo tudi predavanja o fosilih, kamninah, Alpah in še o
marsičem. Zadnji dan življenja v CŠOD smo šli še v muzej na
Jesenicah. Ogledali smo si, kako so obdelovali rudo.
Bilo je še kar zanimivo, a meni ni bilo pretirano všeč.
Franci Štirn, 7. razred

Nekaj utrinkov iz spisov učenk 6. razreda
Del spisa, kako je Danijela Bec opisala življenje v domu
Trilobit v Javorniškem Rovtu:
Bližal se je zadnji teden v marcu. Čeprav smo pomlad že vsi
težko pričakovali, nas vreme ni in ni hotelo ubogati. Želeli smo
si lepega vremena, saj smo odhajali v Javorniški Rovt. Končno
smo le odpotovali.
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1. razred

Mini vrtiček

Pustne šeme

Tudi učenci 1. razreda že komaj čakajo na pomlad. Zima pa se
kar ne more posloviti. Zato smo vrtiček naredili kar v razredu,
kjer smo spoznavali, kako sadimo in sejemo, da dobimo solato,
korenček, drobnjak, fižol … Seveda je potrebno skrbeti za
svoje rastline
ine in jih tudi skrbno zalivati. Le katera rastlina bo
zrasla najbolj hitro?

Najbolj se veselijo pusta naši najmlajši učenci. Tudi letos so se
učenci 1. razreda našemili v najboljše maškare, da bi pregnali
zimo. Ob koncu dopoldneva smo odšl
odšli z ostalimi maškarami v
telovadnico ter zaplesali in se poveselili.
Helena Hribar

Gledališka skupina Klopotec
Letošnje šolsko leto se je h gledališkemu krožku ponovno
prijavilo veliko učencev, ki si želijo nastopati na odru. Z
učiteljico Jožico Pelko sva tako z učenci pripravili kar dve
gledališki predstavi. S prvo so se učenci predstavili v Veselem
decembru, z drugo pa smo se 14. marca udeležili Občinskega
srečanja
anja otroških gledaliških skupin, ki je bilo letos v
Šentjanžu. S predstavo Boj na zelenjavnem vrtu smo se uvrstili
naprej na Območno srečanje otroških gledaliških predstav, ki
letos poteka v Metliki. Na predstavo smo zelo ponosni, saj smo
prejeli veliko pohval
ohval tudi s strani krajanov, katerim smo se
predstavili na občnem zboru upokojencev.
Helena Hribar

Tudi letos smo praznovali stoto uro slovenščine
pa je čas hitro mineval in začeli smo pripravljati program za
stoto uro. Končno je napočil tisti dan.
Na praznovanje smo bili res pripravljeni, saj smo prinesli tudi
pecivo in sok. Predstavili smo se s programom, ki smo ga
postopoma pripravljali skoraj dva meseca. Ugotovili smo, da
sestaviti program res ni mačji kašelj. Potrebn
Potrebno je bilo kar nekaj
trdega dela, a nastop nam je uspel. Bili smo zelo zadovoljni in
učiteljici, ki sta bili z nami, sta bili ponosni na nas. Posladkali
smo se s pecivom in sokom ter nazdravili celo z otroškim
šampanjcem, ki ga je prinesla sošolka. Veseli ssmo bili, da nam
je ura tako lepo uspela.
Ta dan je bil zanimiv, a tudi zelo naporen. Prvo uro smo pisali
test znanja, nato smo praznovali stoto uro, ob desetih pa smo se
dekleta iz 6. in 7. razreda odpravile na košarkarsko tekmovanje
v Boštanj. Tam smo zmagale
agale in dan je bil popoln.
V OŠ Milana Majcna Šentjanž učenci 6. razreda že nekaj let
praznujejo stoto uro slovenščine. Tudi mi smo jo praznovali.
Štiri mesece smo se pridno učili in pridobivali znanje, medtem

Danijela Bec, 6. razred
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Ekokviz
V okviru projekta ekošole se je naša šola ponovno udeležila
tekmovanja Ekokviz. Tokrat je sodelovalo dvanajst učencev 6.,
7. in 8. razreda. Na šolskem tekmovanju se je pomerilo 182
ekip na območju Dolenjske. Najboljša ekipa na naši šoli, ki so
jo sestavljali Tomaž Lindič, Roman Jontez in Danijela Bec, se
je uvrstila na 8. mesto, druga najboljša ekipa, ki so jo
sestavljali Maja Lazar, Rok Bunderšek in Ana Štirn, pa na 17.
mesto. Tekmovanja so se udeležili še učenci Matic Lazar,
Franci Štirn, Vid Žganjar, Grega Krmelj, Jernej Erman in Anja
Slapšak.
Helena Hribar, mentorica

NAŠE ZVEZDICE – Pesniška zbirka učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž
krajanom Šentjanža predstavili prav na predvečer 8. februarja,
ko se spomnimo našega največjega pesnika Franceta Prešerna,
ki je v življenju spoznal veliko dobrih in slabih st
stvari ter se na
napakah učil, kakor se učimo mi.
Naše zvezdice so zasvetile in želimo si, da bi jih bili vsi veseli,
tako kot smo jih mi.

Vsako leto v zadnjih mesecih razmišljamo, kako bi ob 8.
februarju v ljudeh vzbudili kulturo…
…in
in letos smo se odločili, da bi na krajevni proslavi ob
slovenskem kulturnem prazniku predstavili zbirko pesmi
… PRVO PESNIŠKO ZBIRKO učencev osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž.
Ideja, ki je tlela v nas, je zagledala luč sveta. Drobna knjižica
nii več neznanka. In o čem pojejo NAŠE ZVEZDICE?
O zimi in o snežakih, o živalih in o rožah, bolj natančno o
vrtnicah. Posebno mesto pa ima pesem Šentjanž, moj rodni
kraj – himna naše šole …
Šentjanž je namreč kraj, kjer je vsak dan kot mesec maj in tu so
naši
aši domovi, v katerih ni nikoli megle, saj nam doma mavrica
seže v srce.
In o čem še pojejo pesmi? O prijateljstvu, kajti prijatelj je tisti,
ki nikoli ne poka od zavisti in prijatelj je ta, ki te rad ima in se
s teboj igra, čeprav se mu ne da.
Pojejo pa tudi
udi o sreči. »Sreča je kot roža, ki raste, raste, se
množi,» pravi mlada pesnica Danijela Bec iz 6. razreda, ki je
prispevala največ pesmi za našo zbirko.
»Lepo je srečo z drugimi deliti in tudi njih razveseliti.«
Veseli smo, da so se naši pesniki, ilustratorji
atorji in pevci, ki so
predstavitev pesniške zbirke popestrili z ubranim petjem,

Majda Podlesnik Repovž

Košarkarsko tekmovanje
V sredo, 13. 2. 2013, je v Boštanju potekalo tekmovanje v
košarki. Tudi učenke OŠ Šentjanž, natančneje deklice iz 6. in
7. razreda, smo se te tekme udeležile.
Naše nasprotnice so bile punce z Blance in Boštanja. Najprej
so igrale one, čas pa je hitro mineval in nato smo igrale me.
Proti Blanci smo se res borile in dosegle rezultat 38 proti 4.
Zmagale smo, a za nas tekme še ni bilo konec. Igrati smo
morale še proti Boštanju. One so bile veliko boljše kot deklice
z Blance, a mee se nismo dale. Kmalu smo izvedele, da smo
najboljše.
Bile smo zelo vesele, učitelj pa je bil na nas ponosen. Dobile
smo pokal, izvedele pa smo tudi, da smo se uvrstile na
področno tekmovanje. Še naprej bomo pridno trenirale in
poskusile biti najboljše tudi
di tam.
Danijela Bec, 6. razred
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Teki za sevniški pokal
AK Sevnica je organiziral 6 tekov
za sevniški pokal po različnih krajih
naše občine.
Prvi tek je bil organiziran v
Šentjanžu oktobra 2012, udeležilo
se ga je veliko učencev naše šole.
Dosegli smo 14 uvrstitev na
stopničke za zmagovalce. Med
zmagovalci sta bila tudi Luka Lazar
in David Remar, ki sta zmagala tudi
na zadnjem teku v Sevnici 23.
marca 2013 in prejela medalji ter
pokala za skupno zmago, vsak v
svoji kategoriji.
Dragan Tominc

Rišimo z otroki
fiziološkega vidika,
ka, temu posledično se razvijejo možgani.
Otrok, ki pravočasno začne risati, praviloma tudi hitreje
spregovori in se lažje nauči pisati.
Umetnik in profesor G.A.Gippius trdi: »Da bi se naučili risanja
in slikanja, je potrebno naučiti se razmišljati, prime
primerjati in
občutiti.« Te lastnosti so potrebne vsem ljudem in najboljši čas
za razvijanje je otroštvo. Pri risanju med drugim otrok razvije
svojo kreativnost, fantazijo, opazovanje, obvladuje ploščino
lista, razvija prostorninsko in kompozicijsko mišljenje. To je
aktivno primerjanje linij, oblik, barvnih odnosov, lastnosti
materialov in estetskega razumevanja lepote. Risanje so vaje v
analizi in sintezi, to je aktivno delo v ustvarjalni domišljiji,
brez katerih ni mogoče uspešno obvladovati šolske predmete in
nadaljnje dvigovanje po lestvi znanj. Risanje in slikanje je
realna možnost, da bi vzgojili uspešne in intelektualno razvite
otroke. Je vadba z njimi, katera je praktično dosegljiva vsem
mamicam, očetom, babicam in dedkom, ki so pripravljeni
oddati svoje otroke v likovne studie in šole ali pa z njimi vaditi
samostojno doma, če na primer gmotno stanje družine ne
dovoli možnosti profesionalnega šolanja.
Denis Diderot je imel prav, ko je zapisal: »Dežela, v kateri bi
učili risati, enako kot učijo brati in pisati, bi kmalu presegla
vse ostale dežele v vseh umetnostih, vedah in mojstrstvih …«.
Zgodovinarji so opazili, da razcvet ved in umetnosti v različnih
deželah pogosto sovpada s časovnimi obdobji
obdobji, ko se je risanje
in slikanje držalo na enem izmed vodilnih mest v
izobraževanju in vzgoji. To je mogoče razložiti tako, da ko
otrok riše, se odpre, osvobodi, izraža svojo lastno vsebino,
individualnost in tako postane ustvarjalna oseba. V sodobnem
svetu so princip, ki ga je oblikoval Diderot, v največji meri
realizirali na Japonskem, v deželi z visoko ekonomsko in
estetsko vrednostjo, v katero dandanes nihče ne dvomi.

Mogoče še niste nikoli razmišljali, ampak vsak človek ima
potrebo po risanju, neodvisno od starosti. Verjetno se vam je že
zgodilo, da ste se potopili v svoje misli in ste avtomatično
začeli nekaj risati (črte, kroge, itd.). To se neredko dogaja pri
šolskih lekcijah, dolgem ali nervoznem pogovoru po telefonu,
v čakalnem času in v času vznemirjenosti. Risba nam pomaga
osvoboditi svoje občutke navzven in se ob tem sprostiti. Za
razvoj otroka je pomen risanja kot procesa in rezultata
rezul
zelo
pomemben in težko ga je oceniti ali opisati z besedo.
Risanje in slikanje je proces nepojmljive globine in smisla.
Kadar govorimo o otroškem risanju, nam najprej pade v glavo
razvoj fine motorike rok. Če pogledamo še globlje, s

Elena Sigmund
Sigmund, profesorica likovne pedagogik

DEMOGRAFIJA
V letu 2012 je bilo 14 rojstev, od tega 9 deklic in 5 dečkov, umrlo pa je 19 naših sokrajanov, in sicer 11 žensk ter 8
moških. Podatke nam je posredovala gospa Mija Gorenc.
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Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica 2013
Podružnica Studenec, s predstavo Dogodek v mestnem logu
pod mentorstvom Andreje Janc; predstavo O žalostnem klovnu
in zaljubljeni princeski je odigrala Gledališka skupina Knapec
iz OŠ Krmelj pod mentorstvom Nataše Možic; Gledali
Gledališka
skupina Klopotec iz OŠ Milana Majcna iz Šentjanža pod
mentorstvom Helene Hribar in Jožice Pelko se nam je
predstavila s predstavo Boj na zelenjavnem vrtu; s predstavo
Nekoč je živela bela roža pa so gledališko dopoldne zaključili
igralci iz OŠ Sava Kladnika
dnika Sevnica, Podružnica Loka, pod
mentorstvom Marjete Česnik.
Odlični mladi igralci so nam pripravili pestro gledališko
dopoldne, ogledali pa so si ga tudi učenci iz Studenca, Tržišča,
Krmelja in Šentjanža. Na srečanju nas je obiskal in pozdravil
tudi podžupan Jože Žnidarič.
Srečanje je strokovno spremljala Kim Komljanec, vsestranska
gledališka ustvarjalka, slovenski javnosti najbolj znana kot
dramatičarka, deluje pa tudi kot režiserka, dramaturginja,
gledališka pedagoginja in lektorica.
Izbrane skupine z območnega srečanja se bodo predstavile na
regijskem srečanju, ki bo 10. aprila 2013 v Metliki.

Letošnji otroški gledališki praznik
raznik se je zgodil 14. marca v
Kulturni dvorani Šentjanž.
Na srečanju je sodelovalo pet osnovnošolskih skupin:
Gledališka skupina Naše malo gledališče iz OŠ Tržišče, pod
vodstvom Alenke Gobec s predstavo Popravljalnica igrač;
Gledališka skupina Studenčekk OŠ Sava Kladnika Sevnica,

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Peka kruha
Na Velikem Cirniku smo na pobudo nekaterih gospodinj
organizirali nadaljevalni tečaj peke kruha in peciva. V naš
prenovljeni gasilski dom na Velikem Cirniku smo spet
povabile pekovskega mojstra Francija Planinca iz Radeč.
Januarski
nuarski zimski dnevi so bili kot nalašč za ustvarjanje
pekovskih izdelkov. Na tečaju, ki se ga je udeležilo 16
gospodinj, je ob vsakem srečanju lepo dišalo po sveže pečenih
makovkah, vzhajanem jabolčnem zavitku ter velikonočnih
okraskih. Ob peki le-teh
teh nam je mojster natrosil veliko
namigov, trikov in skrivnosti.
Po zadovoljnih obrazih sodeč, so taki tečaji zelo dobrodošli in
prav lepo bi bilo, če bi se organizaciji tovrstnih dejavnosti
pridružil še kdo drug.
Anica Koritnik

O trti in vinu
V petek, 15. 3. 2013, je bila v Kulturnem domu Šentjanž
prireditev z naslovom O trti in vinu. Pobudniki le
le-te smo bili
pevci Društva vinogradnikov Šentjanž, ki smo želeli
obiskovalcem približati zgodovino vinske trte, predstaviti
vinsko kulturo in jim večerr polepšati s pesmijo. Na prireditvi
so nastopili še Septet Fortuna, naša pesnica Marija Bajt, ki nam
je predstavila nekaj novih pesmi, župnik Janez Cevec je
predstavil pomen trte in vina v krščanstvu, za smeh pa so
poskrbeli učenci OŠ Milana Majcna Šentja
Šentjanž ter Tonica
Revinšek in Toni Repše. Prireditev ssta vodila Jožica Pelko in
Boštjan Repovž. Prijeten večer smo v družbi prijateljev
zaključili s kozarčkom rujnega, ki ga je prispevalo Društvo
vinogradnikov Šentjanž in prigrizkom Pekarne Bistrica ter
žena pevcev.
evcev. Ob vsem tem nas je spremljala misel, da moramo
podoben dogodek v prihodnosti zagotovo ponoviti. Glede na
temo prireditve in na osebno poslana vabila pa smo pričakovali
večji odziv članov Društva vinogradnikov Šentjanž.
Pevci Društva vinogradnikov Šentjanž
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Varujmo čebele – navodila za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev
Medonosna čebela s svojo dejavnostjo v naravi, ki ji pravimo
opraševanje, pomembno vpliva na pridelavo hrane za ljudi in
živali, na pridobivanje različnih industrijskih surovin, pa tudi
na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Vlogi
čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo tudi za izjemno
biotsko raznovrstnost rastlin v naši državi. Vrednost
opraševanja je po različnih strokovnih virih od 15-krat do 30krat večja, kot je vrednost vseh čebeljih pridelkov skupaj. Zato
je med koristmi, ki jih imamo od čebel, brez dvoma na prvem
mestu ekonomski pomen opraševanja kmetijskih kultur. Od
kakovosti oprašitve sta odvisna donos in kakovost pridelkov, ta
pa je najbolj vidna po velikosti in obliki plodov.
Čebele so nepogrešljive opraševalke tudi na naših vrtovih,
vrtičkih in njivah. Oprašujejo vrtnine, kot so buče, kumare,
fižol, paradižnik ter poljedelske kulture, kot so ajda, oljna
ogrščica, sončnica, facelija, detelje, sadno drevje, pri katerem
čebele oprašijo kar 80 % cvetov … zato je nujno, da vsi
prispevamo svoj delež k varstvu okolja in ohranitvi čebel.
Kmetovalci z upoštevanjem načel dobre kmetijske prakse pri
uporabi FFS, ljubiteljski sadjarji in vrtnarji z uvajanjem
ekološke pridelave v svoje vrtove, sadjarji s sajenjem žlahtnih
in divjih sadnih dreves ter z ohranjanjem travniških
sadovnjakov, poljedelci in čebelarji s setvijo cvetočih poljščin
in zelišč, ki cvetijo v brezpašnem obdobju, izobraževalne

ustanove s postavitvijo učnih vrtov in izobraževanjem otrok,
mediji z ozaveščanjem vseh ljudi.
Predvsem v spomladanskem obdobju se za zaščito rastlin
uporabljajo FFS. Vse vrtičkarje in gojitelje rastlin ter
uporabnike FFS prosimo, da:
škropijo v skladu z dobro kmetijsko prakso (FFS tečaj,
dovoljenje o uporabi FFS, testirane škropilnice, itd);
pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo navodila,
saj je na njih ali na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno
za čebele; za čebele so večinoma škodljivi vsi insekticidi (FFS,
ki zatirajo žuželke), to pa je označeno tudi na etiketi;
priporočena sredstva uporabljajo v najmanjših priporočenih
odmerkih;
uporabljajo pripravke, ki so za čebele manj nevarni;
škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
se izogibajo prašiv in raje uporabljajo pripravke oz. iz njih
narejeno škropilno brozgo ali granulate;
pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s
FFS, ki so strupena ali škodljiva za čebele.
Vsakršno zmanjševanje števila čebeljih družin lahko v
naravi povzroči ekološko in gospodarsko katastrofo, še
posebej v kmetijstvu. Zato varujmo čebele!
Povzeto po:

Čebele in opraševanje, 2009, ČZS
Brez čebel ni življenja, 2011, ČZS

CVIČEK
Najlepši cvet se dviga iz puš’lca Dolenjske,
ta skrbi, da je v nas dovolj življenjske moči.
To je naša žlahtna vinska trta,
ki skrbi, da naša korajža ne bo nikoli strta.

Eno leto pozneje bila je sreča dana,
iz Šentjanža bila je spet princesa izbrana.
To je Jasmina prijazna, ki vino pozna,
kronca na glavi in rdeč plašč se ji lepo poda.

Društvo vinogradnikov se vedno trudi,
da v prihodnosti bodo polne kadi.
Stare vinograde bodo vse obnovili,
narava pa naj da, da v jeseni bodo grozdi dozoreli.

Ti dve mladi princesi sta svetovali tako,
da prvi kozarček nam za zdravje bo,
drugi nam veselje poda,
tretji pa poskrbi, da je korajža prava.

Naši kletarji znajo pridelati cvička dovolj,
v njem pa ne sme biti prevelik alkohol.
Da znajo to urediti lepo,
je bilo v preteklih letih potrjeno.

Vinogradniki v Šentjanžu so se odločili,
in so vinograd v malem uredili.
Ta vinograd je nastal med hramom in dvorano
so trto skrbno zasadili v zemljo prekopano.

Prva trditev je bila dokazana tako,
da dobili smo princeso cvičkovo.
To je bilo dekle, ki cviček dobro pozna,
vsem poznana in nasmejana Vesna.

Vsaka trta ima svojega lastnika,
to svojino nihče ne zanika.
Mladice se vijejo ob opori,
lepo jih je gledati ob zori.

Je Vesna promovirala to žlahtno vino,
ki pri kosilu se prileže fino.
En kozarček, dva al’ trije,
to nam kri po žilah požene.

Na trgu so še eno trto zasadili
ter k močni brajdi jo privili.
Dobili so jo z mariborskega Lenta,
bog ve, če bo kaj kmalu polna brenta.
Gustel Umek

VSAKO POMLAD
Sonce božansko moč ima.
Vsako pomlad, vedno znova,
se pogrezam
v brazde pričakovanja.
Rada bi bila dobro seme
v nežnih čutenjih.

Razrasla bi se
kot po deblih bršljan.
Bila bi del spoznanj
in začetek vseh sanj.
Vsako pomlad
se nekaj v srcu zaneti.
Kdo ve,
mi bo dano cveteti?
Marija Bajt
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Zgodilo se bo
DOGODEK
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
pohod na Kamenško
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
pohod v Budno vas na Florjanovo nedeljo

DATUM
Sreda, 1. maj 2013,
ob 9.30 uri
Nedelja, 5. maj 2013,
ob 9. uri
Nedelja, 5. maj 2013,
ob 10. uri
Sobota, 18. maj 2013,
ob 9. uri
Sobota, 18. maj 2013,
ob 8. uri
Nedelja, 19. maj
2013, ob 8. uri

18. Florjanovo žegnanje v Budni vasi
11. Pohod po Krekovih stezicah
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
Pohod po Krekovih stezicah
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
Konjeniški dan
DAN MLADOSTI – gost znan slovenski
košarkar
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
pohod v Šentrupert na tekmovanje v nabadanju
klobas
Koncert ljudskih pesmi ob 15. obletnici
delovanja skupine Ljudske pevke Solzice
Tridnevni konjeniški pohod po mejah občine
Sevnica
Pohod na Tk pav v okviru 2. Posavskega
festivala pohodništva

Sobota, 25. maj 2013

Kresovanje v sodelovanju z DPM Šentjanž
3. vinogradniški pohod
Otroške likovne delavnice pri Musarjevih v
Šentjanžu
Samostojna likovna razstava članice likovne
sekcije ART lipa Irene Zgonc na Gradu Sevnica
16. Gasilske igre brez meja
Žegnanje na Leskovcu
Zbor konjenikov pri društvenem kozolcu,
srečanje konjenikov na Leskovcu
ŠentROCKjanž s KOK BAND-om
VAŠKA VESELICA z ansamblom PETRA FINKA
Začetek delovanja studia likovne umetnosti Elene
Sigmund za otroke, mladino in odrasle "Mala
akademija"
Bučariada 2013

Nedelja, 26. maj
2013, ob 11. uri

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)

Sobota, 1. junij 2013

Ljudske pevke Solzice

Petek, 31. maj – 2.
junij 2013
Petek, 14. junij 2013,
ob 9. uri
Nedelja, 23. junij
2013
Torek, 25. junij 2013,
ob 9. uri
Sobota, 29. junij
2013
Ponedeljek, 1. julij
2013
Sobota, 20. julij
2013, ob 15. uri
Nedelja, 11. avgust
2013
Nedelja, 11. avgust
2013, ob 9. uri
Petek, 30. avgust
2013
Sobota, 31. avgust
2013
Torek, 17. september,
ob 15. uri, OŠ Sava
Kladnika Sevnica
Sobota, 21.
septembra – nedelja,
6. oktober 2013

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Turistično društvo Šentjanž,
info.: Cveta (031 825 053)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Boštjan (041 709 287)
Društvo vinogradnikov Šentjanž,
info.: (031 344 669)
KUD Budna vas,
info.: Magda (031 353 388)
KUD Budna vas,
info.: Magda (031 353 388)
PGD Veliki Cirnik,
info.: (041 951 975)

Skupinska likovna razstava likovne sekcije ART lipa,
otroška igra

September 2013

Prikaz starih običajev – ličkanje koruze

September 2013

3. Šentjanška tržnica

VABI VAS
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž,
info.: Boštjan (031 257 778)
Turistično društvo Šentjanž,
info.: Petra (031 392 567)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Mladinsko društvo Šentjanž,
info.: Marko (040 300 194)

Nedelja, 29.
september 2013
www.sentjanz.si
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Vaščani Leskovca
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Franci (031 873 722)
Mladinsko društvo Šentjanž,
info.: Marko (040 300 194)
Mladinsko društvo Šentjanž,
info.: Marko (040 300 194)
EF Art-atelje, Občina Sevnica, OŠ Sava
Kladnika, Elena Sigmund,
info.: (031 313 994 ali 051 339 285)
Turistično društvo Šentjanž,
info.: Vesna (031 406 955)
KUD Budna vas,
info.: Magda (031 353 388)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
info.: Boštjan (041 709 287)
Turistično društvo Šentjanž,
info.: Zdravko (051 680 287)
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NAGRADNA KRIŽANKA
1

2

3

4

5

9

6

7

8

1. slovensko narodno drevo; 5. razlog, vpliv na odločitev,
taktnost; 9. disciplinska kazen v šoli; 10. tekoči vulkanski
izmeček; 11. kulturna prireditev KUD Budna vas, ki se je
odvijala 20. 4. 2013 v naši kulturni dvorani; 13. umetnost;
14. otroška zadnjica;
a; 15. Ljubljana v rimskih časih; 17. občutek
velikega zadovoljstva po dobrem delu; 19. nasad ob hiši; 22.
nenavzočnost koga na kakem kraju, neudeležba; 24. del
skeleta; 25. Josip Broz; 26. pogosto hrvaško moško ime; 27.
številčna afriška plemenska skupnos
skupnost.

10

11

12

13

14

15

VODORAVNO

16

NAVPIČNO
17

18

19

22

23

24

25

26

27

20

21

1. mesec, zemeljski satelit; 2. bajeslovni prvi letalec, sin
Dedala iz grške mitologije; 3. značilnost poštenega človeka; 4.
predujem, avans; 5. spojina glicerina in oljne kisline, glavna
sestavina maščob; 6. podoficirski čin, tudi praporščak; 7. ime
pevca Baranja; 8. spoj roke s trupom; 12. nekdanji francoski
voznik F1, Alain; 16. vzhodni del Ljubljane; 17. ločilo na
koncu povedi; 18. trivalentni kisik; 20. veliko sito; 21. kraj na
otoku Pašmanu; 23. oče.
Sestavil: Jože Puc
4

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 31. julija 2013 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa,
Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečne
srečnega
nagrajenca. Nagrado podarjaRTV servis in trgovina Majcen Nataša s.p..
Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je ZLATO TELE.
Srečna izžrebanka je Olga Medved iz Mokronoga.
Mokronoga Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja TD Šentjanž
Šentjanž, prevzame v Gostilni
Repovž. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: TROP, PEČA, OISE, ELIN, ZLATO TELE, DOM, PAKET, EFEKT, SALAR, RUM, IZOLACIJA, ARSO, AKER,
MATT, RACA.

Ostro oko

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Na sliki v ospredju je bila vasica Koludrje.. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Anemari Karba iz Maribora
Maribora. Nagrajenka
lahko nagrado, ki jo podarja RTV servis in trgovina Majcen Nataša s.p., prevzame v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.
NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE
Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja kapelica,
kapelica postavljena na izviru vode.
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 31. junija 2013 na naslov: Uredništvo
Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na info@sentjanz.si.
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo tudi tokrat izžrebali srečnega nagrajenca.
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Črna packa

Pomlad je letni čas, ko se delo na njivah in travnikih dodobra
šele začne. Krajani se zavedamo, da živimo na podeželju, a
vendarle, če ljudje delamo, je prav, da za seboj tudi
pospravimo.
S tem sporočilom ne želimo nikogar obsojati, nanj kazati s
prstom, ampak le opomniti, da gnoj sodi na travnike, ne pa da
še nekaj dni po prevozu gnoja, le-ta »krasi« šentjanške ceste, ki
jih je pred tem skrbno počistil naš javni delavec. Seveda pa
izjeme niso niti manjše ceste v zaselkih KS Šentjanž, ki so tudi
pogosto tako blatne, da se niti ne vidi, da so asfaltirane. Krajane
je zmotilo, vas ne?
Foto: svetovnisplet.com
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