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Uvodnik Šentjanški glas            XVIII/39       
 

Drage bralke in dragi bralci, 
 

sonce je že dodobra posijalo in na plan so pokukale smeti, ki jih je še v času zimske idile 

prekrival sneg. Vsi vzdihujemo, kako prečudovit je naš kraj in se bohotimo z nazivom 

pušl'c Dolenjske, a žal vedno znova v času čistilnih akcij napolnimo preveč vreč. 

Spomladanski čas poteka v znamenju urejanja in čiščenja okolja, divjih odlagališč, 

odpadkov, kamor se vključijo tako društva, šole in drugi prostovoljci. Le-ti se še vedno 

borijo proti tisti peščici, ki brezglavo meče smeti v naravo, in si zastavljajo vprašanje o 

njihovi osebnosti. Pa vendar, pometimo raje pred svojim pragom, nenazadnje je 

prebujanje pomladi tudi čas, da se zazremo vase in pospravimo nered v svoji glavi, ki 

nam povzroča utrujenost in stres. Vsakdo od nas ima »skriti kotiček«, kamor nalaga 

stvari, ki jih ne potrebuje. Potrebno je, da ta skriti kotiček vsaj enkrat letno pregledamo, 
spustimo stare stvari in naredimo prostor za nove. Le kdo ne pozna občutka, ko po 

dolgem času počistimo stvari okoli sebe. Nenadoma je vse lepše in občutimo več 

veselja. Preidimo iz hibernacije in se prebudimo skupaj z naravo in soncem. Prihaja čas 

za pogumne korake, saj se najlepše stvari in pozitivne spremembe zgodijo, ko to najmanj 

pričakujemo. Odločimo se, da bomo v življenju storili nekaj zase, poiskali tisto, kar nas 

veseli, podelili nasmeh drugemu in priklicali pogum v naše življenje. Odprimo okna in 

vdihnimo pomlad. 
 

Petra in Vesna 
 

 

 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 

 

 
 

Objava Vašega oglasa v posameznem 

izvodu − eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 

številkah ŠG letnika 2017 - POPUST! 

Zadnja stran, barvna  Zadnja stran, barvna  

1/1………………………………..250€ 1/1………………………………..650€ 

1/2………………………………..150€ 1/2………………………………..400€ 

1/4………………………………..100€ 1/4………………………………..250€ 

1/8…………………………...…….80€ 1/8…………………………...…..180€ 

Notranja stran, barvna             ČB Notranja stran, barvna             ČB 

1/1……………..200€…….….….150€ 1/1……………..500€……..…….350€ 

1/2……………..150€……..…….100€ 1/2……………..400€………..….250€ 

1/4……………..100€…….…...….80€ 1/4……………..250€…….…..…200€ 

1/8…………..…..60€…….….…...40€ 1/8……………..150€…….….....100€ 

Prva stran, barvna  Prva stran, barvna  

1/8………………………….…….150€ 1/8………………………....…….400€ 
 

Šentjanški glas 
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž 

Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž 

Uredniški odbor:  
Petra Majcen (odgovorna urednica), 

Vesna Perko (glavna urednica), 

Simona Razpet (lektoriranje), 

Jože Puc, Boštjan Repovž, Milan 

Sotlar (oblikovanje) 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. 
 

 

 
 

 

 

Uspešnost ni v dejstvu, kje smo, temveč v smeri, v kateri se 

premikamo. Včasih moramo jadrati z vetrom, spet drugič proti 

njemu, toda premikati se moramo naprej v želeni smeri, ne le pluti  

s tokom ali biti ob sleherni nevarnosti zasidrani v brezveterju 

varnega zaliva. 

Zato je pomembno, da skupaj ohranjamo tradicijo 1. maja kot 

spomin in kot upanje, da bo delo spet dobilo svojo pravo ceno!!! 

Uredniški odbor Šentjanškega glasa  
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XVIII/39        

 

 
 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, CENJENI KRAJANI! 
 

Pomlad se je bohotno razcvetela in nas napolnila z novim 

elanom.  A mrzla zima nam je pustila veliko dela in vsega 

bomo letošnje leto težko opravili. Začeli smo odpravljati prve 

poškodbe vozišč in hkrati izvrševati plan, ki smo si ga zadali za 

to leto. To je preplastitev asfaltne ceste skozi vas Kamenica, 

pripravljajo pa se tudi dela za Orehovico. Dogovarjamo se še 

za popravilo cestnega odseka Kladje–Glaviše v dolžini 1600 

metrov, ki je v zelo slabem stanju. Dogovor vaščanov Hinj 

glede asfaltacije ceste od Hinj proti Breškem se je uspešno 
zaključil in delo je v pripravi za naslednje leto.  

Vsa društva že intenzivno opravljajo svoje delo. Priključila so 

se Turističnemu društvu pri čistilni akciji, kar je zelo pohvalno. 

Za svoje delo lahko vsa društva v KS Šentjanž brezplačno 

uporabljajo prostore, ki jih nudimo, in sicer mladinsko sobo s 

sosednjim prostorom, sejno sobo, kjer so omare za njihove 

dosežke in pohvale, ter Kulturno dvorano. Potrebno se je le 

uskladiti z drugimi za prost termin.  

Glede pogrebnih storitev v KS Šentjanž priporočamo storitve 

pogrebnega zavoda Novak, s katerim imamo dogovor, da 

skrbijo za mrliške vežice. V primeru, da se odločite za drug 
pogrebni zavod, pa naprošamo, da se obvesti Novaka, saj 

posedujejo ključe in odgovarjajo za ves inventar v vežicah. 

Glede raznih vprašanj se obrnite na svoje svetnike, v skrajnih 

primerih pa pisno na KS Šentjanž. Skupaj lahko rešimo 

marsikatero težavo. Vsem krajankam in krajanom želim 

uspešno delo v prihodnje.   
 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

Resda nas zelena in sveža pomlad vsakodnevno vabi k 

številnim opravilom na vrtovih in na njivah, vabi nas v 
vinograde in v sadovnjake. Pa vendar je prav, da si čas 

vzamemo tudi za branje o aktualnih dogodkih, ki so v 

preteklem obdobju zaznamovali naše območje.  

Šentjanški glas je tisti glas, ki v vaše domove prinaša bogat 

nabor kulturnega, turističnega in širšega družbenega 

udejstvovanja v vaši krajevni skupnosti. To oblikuje resnično 

prijetno klimo življenja. Za vsakodnevno življenje in delo ter 

za kakovostno bivanje pa je pomembna oziroma nujna urejena 

javna infrastruktura – od cest in vodovodov do optičnega 

omrežja, močno pa tudi urejena sistemska organizacija vseh 

javnih institucij, ki nas varujejo, izobražujejo, zdravijo ali na 

kakršenkoli način skrbijo za splošno bivanjsko ugodje.  
Z bodisi občinskimi bodisi krajevnimi investicijami je bilo v 

preteklih letih odgovorjeno na pomembne razvojne izzive. 

Energetsko prenovljena šola in nova šolska telovadnica dajeta 

kakovostne pogoje in nove izzive mlajšemu delu populacije. 

Lep obisk vrtca pritrjuje dobri odločitvi po oblikovanju enote v 

Šentjanžu. Optično omrežje vključuje v brezmejni 

telekomunikacijski svet. V nadaljevanju želimo še nadgraditi 

kakovost pogojev za izvajanje šolskega pouka. V načrtu je 

ureditev kotlovnice, želja je dopolniti opremo v novi 

telovadnici. V letošnjem letu je načrtovano pričeti s 

projektiranjem zunanjih športnih površin v sklopu šole in nove 

šolske kuhinje.  

Vseskozi so, tudi zaradi delovanja narave ali zgolj posledic 

časa, potrebe po obnovah cest, po katerih se vozimo 

vsakodnevno in nas fizično povezujejo s svetom. Občina 

Sevnica bo v letošnjem letu, skladno s sprejetim proračunom, 

poleg rednega investicijskega vzdrževanja in skrbi za prometno 
signalizacijo urejala več odsekov lokalnih cest, med njimi na 

relaciji Šentjanž–Kal. Za ureditev državne ceste Šentjanž–

Glino, ki je dolgo pričakovana in nujno potrebna investicija, je 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naročila 

novelacijo projektne dokumentacije, sledili bodo odkupi 

zemljišč, pričetek del pa je predviden v letu 2018.  

Nadaljevali bomo z razvojem vodooskrbe in skrbeli za urejanje 

javnih površin. Skrb Občina v sklopu rednih nalog namenja za 

predšolsko in šolsko varstvo, pa tudi za širše društvene 

dejavnosti, ki so gonilo družbenega življenja lokalne skupnosti. 

Redno sodelovanje s Krajevno skupnostjo bo tudi v bodoče 
zagotovo dalo primerne cilje in rezultate. 

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 močno 

izraženo. Želim vam lepo preživete spomladanske in 

prihajajoče poletne dni ter vse dobro na vsakodnevnih poteh.  
 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica 
 

 
Cerkev Sv. Marjete na Kamenici 
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Intervju Šentjanški glas            XVIII/39        
 

Sara Sotlar 
 

Za tokratni intervju smo izbrali Saro Sotlar. Čeprav ni domačinka, pa je še kako dejavna na društvenem 

področju v Šentjanžu, saj vodi in trenira dekleta iz Mažoretnega društva Šentjanž. Za rokav smo jo pocukali v 

času, ko se z dekleti pripravljajo na državno tekmovanje, ki bo v Laškem. 
 

 
 

Sara, sicer niste domačinka, a ste še kako vpeti v 

društveno dogajanje v našem kraju. Kako se počutite 

v Šentjanžu in kako ste sploh prišli do zamisli, da bi v 

tako majhnem kraju trenirali mažorete? 
V Šentjanžu se počutim zelo dobro, saj se mi zdi kraj 

zelo domač in prijeten ter v njem vidim veliko 

perspektive za naprej. Ker je v kraju veliko deklic, ki so 

si želele obiskovati mažorete, a zaradi oddaljenosti obeh 
sosednjih društev iz Radeč in Sevnice vse te možnosti 

niso imele, sem se, da bi tem deklicam omogočila 

treniranje, ker sem hotela ostati vpeta v mažoretno 
dejavnost, odločila, da pričnem s treningi. Sprva si nisem 

mislila, da bo tako velik odziv in me veseli, da je vsako 

leto več vpisanih.  

Nam lahko kaj več poveste o vaših začetkih na 

področju mažoret. Kje in koliko časa ste trenirali? 

Moji začetki segajo v zgodnje otroštvo, saj sem pri 

sedmih letih začela trenirati v Kud Mažorete Rap Radeče. 
Tam sem trenirala 11 let, nato pa sem zaradi zdravstvenih 

težav prenehala. 

Kateri pa so bili vaši največji uspehi v času, ko ste 

sami trenirali in hodili na tekmovanja? 

Tisti čas, ko sem plesala v Radečah, smo bile s skupino 
8-krat državne prvakinje ter na evropskem tekmovanju 2. 

in 3., in sicer v Zagrebu ter v Brnu. 

Poleg trenerke pa ste tudi pridna študentka. Kaj 

študirate in ali je težko uskladiti študij s treningi? 

Študiram zdravstvo. Priznati moram, da je včasih zelo 

naporno, predvsem v času izpitnega obdobja, in sicer v 

maju, ker so takrat ravno priprave na državno prvenstvo. 
Učenje, treniranje in praksa v bolnici so vsakodnevne 

obveznosti, zato je potrebno prilagajanje in usklajevanje 

tako iz moje strani kot tudi iz strani staršev. 

Seveda pa ne moremo mimo vaših uspehov, ki ste jih 

dosegli na lanskem državnem tekmovanju v Novem 

mestu, ko ste osvojili tretje mesto v kategoriji pom 

pom med kadeti. Kaj vam pomenijo ti uspehi kot 

trenerki in kako ste se imeli na evropskem 

tekmovanju na Hrvaškem? 

Priznati moram, da tega sploh nisem pričakovala. Vedela 
sem, da so dobre, ampak si tudi v sanjah nisem 

predstavljala, da bodo tako uspešne. Res sem vesela za ta 

rezultat, ki smo ga dosegle skupaj. To nam daje 
motivacijo in voljo za naprej, kot trenerki pa mi je to v 

dokaz, da delam pravilno in da je pot ustrezno začrtana. 

V Vinkovcih smo se imeli super. To je ena zelo bogata 

izkušnja tako za dekleta, starše kot tudi za samo društvo. 
Med sabo smo se zelo zbližali, saj smo bili skupaj štiri 

dni. Veliko smo se družili in zabavali. Samo tekmovanje 

je bilo zelo obiskano, zato je bila prisotna prava 
navijaška evforija. Slovenci smo pokazali, da znamo biti 

zelo složen narod, zato sem vesela, da smo bile del te 

zgodbe. 
 

 
 

Z letošnjim šolskim letom ste se okrepili še z dekleti iz 

Mokronoga in Trebelnega. Koliko deklet sestavlja 

društvo in kakšna je njihova starost? 

Društvo sestavlja 36 deklet v starosti od 4 do 16 let. 
Imamo dve cici skupini, kjer so najmlajše deklice stare  



 

6 

Intervju Šentjanški glas            XVIII/39        
 

od 4 do 7 let. V Mokronogu skupino sestavlja 10 deklic, 

v Šentjanžu pa 8. V starejši skupini, imenovani Kadet, pa 

je 18 mažoret iz Šentjanža, Mokronoga in Trebelnega. 
Treninge usklajujemo, zato je en trening na teden v 

Mokronogu, eden pa v Šentjanžu. 

Kako pa je trenirati tako veliko skupino deklet? Kako 

jih motivirate na treningih? Vem, da ste pred kratkim 

skupaj celo preživeli noč v telovadnici. To je bila za 

dekleta prav gotovo popestritev treninga, kajne? 
 

 
 

Čeprav jih je veliko, ni nobenih težav, saj je njihova 

energija čisto nekaj drugega, kot sem jo videla pri drugih 
mažoretah. Mogoče to na nastopih ni vedno vidno, 

ampak te deklice to počnejo res z užitkom. Ko me čakajo 

pred treningom, vse mečejo palice, plešejo, v šolo nosijo 

palico, na vseh rojstnih dnevih vadijo plese, tako da to je 
taka energija in veselje, da je ne znam opisati. To je tisto, 

kar meni daje motivacijo in posledično moje veselje in 

dobra volja njim. Vse so med sabo prijateljice in vsako, 
ki pride na novo, takoj sprejmejo medse, jaz pa sem kot 

ena izmed njih. Ja, res je, v mesecu aprilu smo eno noč 

prespale v telovadnici, kjer smo pridno trenirale za 
prireditev ter državno prvenstvo. Menim, da nas je ta 

izkušnja še bolj zbližala in punce so bile navdušene. 

Hvala OŠ Milana Majcna Šentjanž, da nam je to 

omogočila. 

Trenutno se intenzivno pripravljate na državno 

tekmovanje, ki bo tokrat v Laškem. Kako pogosti in 

naporni so treningi pred tekmovanji? 
 
 

Običajno imamo treninge 2-krat tedensko, enega za cofe 

ter enega za palico, logično pa je, da se pred tekmovanji 

treningi povečajo. V tem času, ko se intenzivno 
pripravljamo, imamo treninge 4-krat tedensko po 2 uri. Je 

naporno, vendar ko treniramo, treniramo, imamo pa tudi 

čas za zabavo in pogovor. 

Kakšna pa so vaša pričakovanja pred državnim 

tekmovanjem? 

Tako kot prejšnje leto sem deklicam povedala tudi letos, 
da naš cilj ni nek vrhunski rezultat, vesele pa bomo vsake 

uvrstitve. Naš cilj je, da se zabavajo, družijo in da uživajo 

v svojem nastopu. Če pa dosežemo stopničke, pa je naš 

trud poplačan. Upam, da se bo tekmovanja udeležilo čim 
več domačinov in navijalo ter podpiralo naše društvo, ki 

zastopa tako majhen, a še vseeno bogat kraj. 

Za vami je tudi uspešna prireditev Mažoreta pleše, na 

kateri ste se predstavili pred odhodom na državno 

tekmovanje. Kako ste zadovoljni s prireditvijo in 

nastopi svojih varovank? 

Vse punce so pokazale veliko mero odraslosti in 
zavedanja, kako pomembno je, da pokažemo kraju in 

vsem, ki nas podpirajo, kaj so se v zadnjem letu novega 

naučile. S starejšimi sem zelo zadovoljna, ker me vedno 
pripravijo do občutka, da sem vsakič bolj ponosna na 

njih, najmlajše pa so me še posebej razveselile s svojim 

žarom in nasmeškom. Naj tukaj omenim, da prireditve 
brez staršev ne bi bilo. Tako pri organizaciji kot pri 

izvedbi mi stojijo ob strani in mi pomagajo na tisoč in en 

način. Nikoli niti ne pomislim, da nam ne bo uspelo, ker 

vem, kakšne ljudi imam ob sebi. »Milijonkrat« hvala 
vsem, ki nam pomagate. 
 

 
 

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost Mažoretnega 

društva Šentjanž? Mi vam vsekakor želimo še veliko 

let uspešnega delovanja in veliko uspehov. 
Želimo si, da bi se še v bodoče čim več deklic odločilo 

pristopiti v naše društvo, kjer nam je druženje in užitek 

pri plesu glavno vodilo. Ne gre zgolj za talent, temveč za 

to, da to, kar počneš, počneš s srcem. Upamo, da bomo 
postale vedno bolj vpete v dogajanje kraja in občine, kjer 

nas bodo domačini podpirali ter nam pomagali k boljši 

prepoznavnosti društva in kraja. Navsezadnje delamo vsi 
za isti cilj ─ da bi bili otroci zadovoljni in srečni. 
 

S Saro Sotlar se je pogovarjala Simona Razpet.  
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Turistično društvo 
 

DELAVNICE UPORABE AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA 

 

Zadnji januarski petek zvečer nas je Kulturno društvo Milana 

Majcna Šentjanž razveselilo z uprizoritvijo komedije Andreja 

Jelačina PACIENTI V ČAKALNICI. S predstavo so navdušili 

mnogoštevilno občinstvo v dvorani in predstavo so ponovili 

tudi v soboto in nedeljo. Je bil pa petkov večer nekaj 
posebnega tudi zato, ker so po predstavi na povabilo 

Turističnega društva Šentjanž izkušene inštruktorice 

Zdravstvenega doma Sevnica Mojca Vidmar, Simona Prah in 

Petra Starešinič izvedle obnovitveno delavnico uporabe 

avtomatskega defibrilatorja pri oživljanju. Dodatno strokovno 

razlago je doprinesel še Dušan Senica, dr. med., ki si je pred 

tem tudi z zanimanjem ogledal predstavo našega društva.  

Na dveh modelih so se lahko navzoči preizkusili v osnovah 

oživljanja in uporabi defibrilatorja, ki ga imamo v primeru 

zastoja srca možnost uporabiti tudi v Šentjanžu. Nameščen je v 

stavbi gasilskega doma. Delavnice se je udeležilo kar nekaj 

starih in mladih. Še posebej smo bili organizatorji navdušeni 

nad zanimanjem najmlajših. Kdor je sodeloval, je odšel 

zadovoljen in oborožen z novim znanjem.  

Nesreča ne počiva, zato nikoli ne vemo, kdaj ga bomo 

potrebovali. Če pa lahko to znanje nekomu reši življenje, pa je 

še toliko bolj dobrodošlo. 
 

Petra Majcen 
 

DELAVNICE O SPOPRIJEMANJU S STRESOM V ŠENTJANŽU 
 

Štiri torke v februarju in marcu smo se zvečer zbrali v sejni 
sobi v Šentjanžu na delavnicah »Spoprijemanje s stresom« v 

organizaciji Turističnega društva Šentjanž. Delavnice je vodila 

gospa Petra Starešinič iz Centra za krepitev zdravja, ki deluje 

pod okriljem Zdravstvenega doma Sevnica.  
 

 
 

Spoznali smo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke 
zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučili smo se veščin, 

s katerimi si lahko pomagamo sami in izboljšamo svoje počutje 

(tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, 

načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega 

zavedanja ipd.).  

Pogovarjali smo se tudi o doživljanju stresa, reševanju 

problemov – načrtovanje odziva na stresne situacije in 

izboljšanju delovanja v vsakodnevnem življenju. Med 

pogovorom in reševanjem praktičnih nalog smo spoznavali 

sebe, svoje odzivanje na stres in ugotavljali, kako in kdaj lahko 

v bodoče odreagiramo drugače, bolje. 
Delavnice so bile dobro obiskane in zelo koristne. Stres je naš 

spremljevalec v vsakdanjem življenju. Če ga ni preveč, nam 

pomaga pri reševanju vsakodnevnih življenjskih nalog in 

preizkušenj. V primeru, da zavlada nad našim vsakdanom, pa 

nas lahko tudi življenjsko ogrozi. Zelo prav je, da tovrstne 

priložnosti, ki so nam ponujene bodisi v obliki delavnic ali 

predavanj, izkoristimo in se tako naučimo, kako in kdaj si 

pomagati sami, ali pa tudi spoznamo, da sami ne bomo zmogli 

in potrebujemo strokovno pomoč, ki nam je vedno dosegljiva, 

le poiskati jo moremo znati in imeti voljo za to. 
 

Petra Majcen 
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POMLADNO UREJANJE ─ ČISTILNA AKCIJA 2017 
 

 
 

V tednu od 23. 3. do 2. 4. smo zavihali rokave in ob cestah ter 

peš poteh pobrali razpršene odpadke, ki jih večinoma odvržejo 

nevestni in nekulturni vozniki in njihovi sopotniki, ki ne znajo 

ceniti narave in njenih danosti. 

109 prostovoljcev iz prav vseh delujočih društev v Šentjanžu, 

učenci OŠ in otroci iz vrtca so skupno nabrali 65 110-litrskih 

in 5 manjših vreč smeti. Razveseljiv podatek pa je, da je bilo 

letos kar 35 vreč smeti manj kot preteklo leto. Na nekaterih 

lokacijah bistveno manj, na nekaterih pa celo več. Še vedno pa 

se ob cesti najdejo odslužene avtomobilske gume, star 

štedilnik, železni odpadki.  
Nedvomno je čistilna akcija dobro uspela, vsak prostovoljec, ki 

je v njej sodeloval, pa je na svoj način opravil dobro delo, za 

kar se mu TD Šentjanž kot organizator iskreno zahvaljuje.  
 

Milena Šeško Bregar, Turistično društvo Šentjanž 

POTOPISNO PREDAVANJE O ŠRILANKI V ŠENTJANŽU 
 

V organizaciji Turističnega društva Šentjanž je v petek, 24. 

marca, Maja Dobravc v Kulturni dvorani Šentjanž predstavila 

Šrilanko. Maja Dobravc je mlada magistra farmacije, ki živi v 

Novem mestu, v službo hodi v Stražo, svoja najmlajša leta pa 
je preživela v Tolminu. Pot za službo jo je pripeljala v Novo 

mesto, kjer je spoznala tudi svojega partnerja, s katerim sta se 

lani marca odpravila na skoraj tritedensko popotovanje po 

Šrilanki. Maja tudi sicer zelo rada potuje. Njena popotovanja 

pa so »surova«, kot se je sama izrazila, saj potuje navadno 

sama ali v dvoje kot tokrat in v popolnoma lastni organizaciji. 

Tokrat sta na Šrilanko potovala samo z letalskima kartama v 

rokah in seveda z dobro naštudirano traso potovanja. 

Prenočišča in vse ostalo sta si iskala sproti. Šrilanka je Majo 

prevzela, saj je dežela tisočerih nasprotij, ki je močno 

zaznamovana z najdlje trajajočo vojno v Aziji. Danes na 
Šrilanki vlada mir, a kot je povedala Maja, domačini pravijo, 

da je to le čas novega premirja. 

Ravno popotovanje na »surov« način je najbrž krivo za to, da 

je Maja Šrilanko spoznala do obisti. To je bilo zelo očitno 

čutiti tudi v njeni dveurni predstavitvi. Številni domačini, s 

katerimi je na potovanju vzpostavila stik, so jo navdušili s 

svojim nasmehom in odprtostjo, kar nam je prikazala tudi z 

diapozitivi in kratkimi filmi. Nas pa je navdušil tudi podatek, 

da za takšno potovanje sploh ne rabiš tako veliko denarja, kot 

smo si mnogi predstavljali. Tamkajšnji javni prevoz in 

življenjski stroški so namreč zelo poceni, kar je za popotnika 

še kako dobrodošlo. 

Prisotni na potopisnem predavanju smo bili navdušeni nad 

predstavitvijo in deželo, ki nam je bila predstavljena. 

Verjamemo, da je koga od nas navdušila tako močno, da nekoč 
odpotuje  na ta daljni otok v Aziji. 

Petra Majcen, TD Šentjanž 

 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 
 

 
V petek, 24. 2. 2017, smo člani TD Šentjanž izvedli redni letni občni zbor. Letošnje leto je bilo za društvo volilno leto, a do večjih 

sprememb ni prišlo, saj uspešni rezultati in izpolnjeni plani dela dokazujejo, da je tim društva več kot le dobro usklajen. 

Predsednici društva, Petri Majcen, idej za nadaljnje aktivnosti ne manjka, seveda pa je potrebno poudariti, da je društvo z 

majhnimi prihodki in prostovoljnim delom izpolnilo marsikateri cilj, kar so opazili tudi preostala društva v kraju in gostje večera. 

Preostanek druženja je minil v znamenju prijetnega kramljanja. 
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Krajevni odbor ZB za vrednote NOB Šentjanž 
 

POHOD V JATNO IN SPOMINSKA KLEPETALNICA 
 

V mesecu februarju smo člani na novo ustanovljenega 

krajevnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB 

Šentjanž na Dolenjskem organizirali prva dva dogodka z 

namenom ohranjanja spomina in vrednot 

narodnoosvobodilnega gibanja v naši bližnji okolici in na 

Slovenskem. 

13. februarja smo se ob rahlem naletavanju snega udeležili 

prvega dogodka, in sicer pohoda v Jatno. S Trat na Kalu smo 
krenili peš proti spominskemu obeležju v Jatni, kjer je med 

vojno delovala partizanska kurirska postojanka TV-5A. Na 

omenjenem mestu smo se s kratkim kulturnim programom in 

minuto molka spomnili na zverinsko mučena in ubita 

partizanska kurirja, 17-letnega Adolfa Černeca - Pika in 23-

letnega Emila Strnada - Berača.  Na pohodu se nam je 

pridružila tudi hčerka partizanskega kurirja, ki mu je tiste 

usodne noči, ko se je zgodila morija v Jatni, uspelo pobegniti. 

Poslovili smo se s pesmijo in obudili uporniški duh težkih 

časov naše zgodovine. V mesecu juniju se bomo na istem 

mestu srečali z učenci višjih razredov OŠ Milana Majcna 

Šentjanž in predali izročilo pomembnosti dogodka v Jatni tudi 
mlajšim rodovom. 

Drugi dogodek, ki je potekal v Šentjanžu v mesecu februarju, 

je bila tako imenovana »Spominska klepetalnica«. Na 

omenjeno klepetalnico smo povabili tovariša Milana Gorjanca, 

udeležil  pa se jo je tudi predsednik ZZB NOB Slovenije 

tovariš Tit Turnšek. Tovariš Milan Gorjanc nam je približal čas 

med osvoboditvijo Šentjanža leta 1945, ki se je zgodila po 

prihodu 12. brigade in v kateri sta ključno vlogo igrala 1. in 4. 

bataljon. Spoznali smo delovanje Gubčeve in Cankarjeve 
brigade na Dolenjskem, nekaj besed pa smo namenili tudi 

izseljevanju prebivalstva z območja Šentjanža in naselitvi 

Kočevarjev. Ob koncu klepetalnice smo sklenili, da se še 

snidemo, saj nam je za razpravo ostalo še veliko tematik. 
 

Iris Majcen Aupič

 

Kulturno društvo Šentjanž 
 

S KOMEDIJO »PACIENTI V ČAKALNICI« PO ZDRAVJE 
 

Smeh je pol zdravja in ker se v čakalnicah zdravstvenih domov 

nikoli ne ve, koliko časa bo potrebno čakati, da se pride na 

vrsto, je Kulturno društvo Milana Majcna Šentjanž v mesecu 

novembru preteklega leta pričelo z vajami za uprizoritev 

komedije primorskega avtorja Andreja Jelačina Pacienti v 

čakalnici, ki na humoren način prikaže, da je lahko daljše 
posedanje v čakalnicah tudi nadvse zabavno. 
 

 
 

Avtor komedije Andrej Jelačin je igralec, režiser, humorist, 

dramatik ter gledališki organizator, rojen 22. oktobra 1932 v 

Senožečah, ki živi v Kopru. Večino svojega delovanja je 

posvetil gledališko-kulturnemu življenju Primorske. S 

komedijo Pacienti v čakalnici je skušal prikazati živo, 

vsakdanje in vsakomur poznano dogajanje v zdravstvu. 
Predolge čakalne dobe, neznosna gneča v čakalnicah, zdravje, 

bolezen, zdravniki, birokracija in vse, kar lahko prej ali slej 

doleti vsakega izmed nas.  

Komedijo je režirala Anica Groznik, v igralskih vlogah pa smo 

nastopili: Jure Jontez kot svobodomiselni in umetniški Franci, 

Danica Kramžar je zaigrala gospo Rozi, fino gospo 

samoplačnico, Tonika Revinšek gospo Magdaleno, ki ima 

večne težave z inkontinenco, Stane Gorenjc moža v belem, ki 

ni bil zdravnik, temveč mesar in prodajalec suhomesnatih 
izdelkov, Jadranka Kos marljivo čistilko balkanskih korenin ter 

potrpežljivi pacienti Jani Zorič, Mirko Vozelj, Martina 

Hočevar in Rozi Bale. Nepogrešljivi del igralske zasedbe v 

vlogi šepetalk sta bili Mira Skoporc in Jadranka Kos. 

Premiera komedije je bila v domači Kulturni dvorani Šentjanž 

v petek, 27. 1. 2017, na kateri je bil prisoten tudi avtor 

komedije Andrej Jelačin. Polna in s smehom prežeta dvorana je 

bila tudi v soboto in v nedeljo, kar nam je v potrditev, da smo 

odlično opravili svoje delo. S komedijo pa smo razveseljevali 

in »zdravili« tudi v Krmelju, na Svibnem, Vrhovem, Studencu, 

v Boštanju, Zidanem Mostu in na Telčah. Jeseni, ko bodo 

dnevi spet krajši in pusti, pa bomo nadaljevali z gostovanji v 
občini Sevnica in sosednjih občinah, zato vas že sedaj vljudno 

vabimo na dozo smeha. 

Vsem, ki ste si že ogledali komedijo, se prav prisrčno 

zahvaljujemo za obisk in sporočamo, da bomo šolskemu 

skladu OŠ Šentjanž in PGD Šentjanž za nakup novega 

gasilskega vozila donirali vsakemu po 500 evrov. 

Ostanite dobre volje, v čakalnici zdravstvenega doma pa se 

pogovarjajte s sosedom. Mogoče še kaj zanimivega izveste. 
 

Danica Kramžar, predsednica KD Milana Majcna Šentjanž
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Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

BLAGOSLOV KONJ V ŠENTJANŽU 
Da je sveti Štefan res zavetnik konj, je potrdilo ponedeljkovo 

dopoldne, 26. 12. 2016, ko se je mrzlo jutro prelevilo v lep 

sončen dan. Sončni žarki so prijetno ogrevali 28 konj, ki so jih 

po božji  blagoslov pripeljali njihovi lastniki. Po blagoslovu, ki 

ga je tudi letos podelil domači župnik Janez Cevec, je zbrane 

nagovoril še predsednik Društva rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž, ki se je vidno zadovoljen nad zbranimi konjeniki in 

množico krajanov v imenu društva zahvalil za pomoč in 

sodelovanje, vsem zbranim pa zaželel srečno v novem letu.  
 

Brigita Blas 

 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA REJCEV IN LJUBITELJEV KONJ ŠENTJANŽ 
 

V soboto, 18. 2. 2017, smo se člani Društva rejcev in 

ljubiteljev konj Šentjanž zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na 

občnem zboru članov društva. Po pozdravu predsednika 

Boštjana Krmelja smo izvolili delovno predsedstvo, ki ga je 

vodil Rajko Bregar, in prešli na dnevni red. 

Najprej smo pozorno prisluhnili poročilom odborov za preteklo 

leto; bila so zelo obširna, saj smo bili skozi vse leto zelo 

aktivni. V nadaljevanju smo sprejeli nov delovni načrt, ki ga 

bomo s skupnimi močmi poskušali realizirati. Zahvalno listino 

za 10-letno delovanje v društvu so prejeli Matic Strnad, Franci 

Lipovšek in Brigita Blas. Za pomoč pri delovanju v letu 2016 

se vsem, ki so nam kakor koli pomagali, iskreno zahvaljujemo. 

Še posebej smo se zahvalili PGD Šentjanž in KS Zabukovje, ki 

nam nesebično stojita ob strani že več let. Veseli smo, da sta 

nam spodbudne in pohvalne besede namenila predstavnik PGD 

Šentjanž in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.  

Po končanem uradnem delu, smo svoje misli in izkušnje 

izmenjavali ob okusni zakuski. 
 

KUD Budna vas 
 

LETNI ZBOR ČLANOV KUD BUDNA VAS 
Z ljudsko pesmijo iz grl Ljudskih pevk Solzice se je v soboto, 

11. 2. 2017, zvečer pričel letni zbor članov KULTURNO 

UMETNIŠKEGA DRUŠTVA BUDNA VAS. 
Po pozdravu predsednice in izvolitvi delovnega predsedstva so 

sledila izčrpna poročila za leto 2016. Vse zadane naloge je 

društvo izpolnilo v celoti z veliko delovno vnemo, zato smo si 

tudi za leto 2017 zastavili smele načrte in verjamemo, da bodo 

uspešno izpeljani.  

Med razpravo je bilo izrečenih veliko pohval in spodbud za 

delo mladega društva. Pridružili so se trije novi člani, ki smo 

jih z veseljem sprejeli. Berta Logar je poskrbela za malo 

kulturnih užitkov s prebiranjem svojega prispevka prijateljem. 

V zelo prijetnem vzdušju so sledila opravičila odsotnosti, 

čestitke za preteklo delo in želje za uspešno leto 2017. 
Razšli smo se trdno odločeni nadaljevati uspešno delo na 

področju ljubiteljske kulture in prispevati veliko kamenčkov v 

pisan mozaik ustvarjanja. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas  
 

LITERARNO USTVARJANJE V BUDNI VASI 
 

Sončno sobotno popoldne, 25. marca, je žarelo v pravi pomladi 

in ustvarjalo prijetno razpoloženje pri udeležencih literarnih 

delavnic v Budni vasi, ki jih je organizirala kulturno-umetniška 

sekcija KUS iz KUD Budna vas. 

Zbrali so se na vaškem parkirišču, kjer jih je sprejela Magda 

Sigmund. Pod večstoletno lipo jih je z besedo popeljala po 

sedanjosti in zgodovini vasi. Med kratkim sprehodom do 
Kebrovih, kjer so potekale delavnice, so uživali ob pogledu in 

vonjavah prvih cvetočih dreves. Delavnice je vodil vsestranski 

sevniški umetnik Rudi Stopar. S prijetnim pripovedovanjem jih 

je popeljal v svet literarnega ustvarjanja in čas je kar prehitro 

minil. Eva Keber, Zlata Bec, Marija Bajt, Anica Perme, Tanja 

Košar, Tanja Mencin, Berta Logar, Marija Starič in Gregor 

Bregar so bili veseli Rudijevega predloga, da bi se še enkrat 

srečali v Budni vasi in v juniju nadaljevali v Krmelju. 

Prešerne volje so se poslovili od gostiteljev ob misli, da se 

kmalu srečajo in ustvarjalno preživijo še kakšno prijetno 
popoldne.  
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 

www.sentjanz.si        www.sentjanz.si        www.sentjanz.si        www.sentjanz.si 
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H2O ─ LIKOVNA RAZSTAVA V CAFFE GALERIJI RADEČE 
 

 

V CAFFE GALERIJI Radeče si lahko ogledate likovno 

razstavo likovne sekcije ART LIPA iz KUD Budna vas, katere 

odprtje je bilo v četrtek, 19. januarja 2017. 

Z razstavo želimo poudariti pomen vode kot 

najpomembnejšega elementa v našem življenju. Voda je 

namreč edini zemeljski element, ki lahko obstaja v treh 

različnih stanjih: tekočem, trdnem in plinastem. To zanimivost 

smo želeli poudariti pri izbiri del za to razstavo, na kateri svoja 

dela predstavljajo: Irena Ameršek, Mojca Musar, Marija Oven, 

Gordana Dobriha, Irena Zgonc, Elena Sigmund, Neža Musar, 

Emilija Sigmund in gost Sebastijan Popelar, ki je predstavil 

svoj pogled na vodo kot meglo v Mirnski dolini. Razstavo je 

odprl vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar. 

Kulturni program, ki ga je povezovala Magda Sigmund, so 
pričele Ljudske pevke Solzice z ljudsko pesmijo, nastopili so 

tudi Marija Bajt in Eva Keber s svojo poezijo. Aleksandra 

Sigmund Krajnc je zapela dve pesmici, za konec je na 

harmoniko zaigral še gospod Martin Oblak. Razstavljavce, 

nastopajoče in obiskovalce je v imenu Občine Radeče 

pozdravila Melita Simončič. 

«Naj nas ta dela opomnijo, kako je za življenje pomembna 

voda.« 
 

Magda Sigmund, KUD Budna vas 

 

Šentjanški jurjevalci 
 

PELI JURJA 
 

 
 

Praznik sv. Jurija, ki ga pri nas praznujemo 23. aprila, 

predstavlja po ljudskem koledarju začetek pomladi. Čas, ko se 

prebuja narava in sonce spet dobiva svojo moč. Za spremembo 
sta bila letos mraz in pozeba. Pa vendarle. Tradicija ostaja ne 

glede na vreme.  Začetki Jurjevalcev segajo  v leto 1975. Dva 

člana prve zasedbe pojeta še danes. V zasedbi osmih pevcev pa  

pojemo 5 let. Tudi starostna razlika je kar precejšnja, najmlajši 

šteje 37 let, najstarejši pa že krepko čez 80. Pa da ne bo 

pomote, leta pri nas ne igrajo nobene vloge. Z leti človek 

pridobi na izkušnjah ... No, letos smo začeli ob osmi uri zvečer 

skoraj v sončnem vremenu, končali pa v dežju ob pol petih 

zjutraj. Zapeli smo  kar 84- krat, večinoma uspešno, so pa tudi 

taki z močnim spancem. Nobeden, ki smo ga zbudili, ni bil 

jezen na nas, kajti ljudje se zavedajo zgodovine in tradicije. 

Jurjevalci pa radi prepevamo in nam ni težko "Jurja pet", kot so 
to počeli že naši očetje in dedje. 

 

Milan S.
 

ŠD Šentjanž 
 

AKTIVNOSTI ŠD ŠENTJANŽ 
 

Športno društvo Šentjanž je v pogonu skozi vse leto. V času 

jesenskih počitnic smo v prostorih nove telovadnice OŠ Milana 

Majcna Šentjanž izpeljali tridnevni projekt »Hura, prosti čas«, 

financiran s strani Zavoda za šport RS Planica. Člani društva 

smo izvedbo skrbno načrtovali in jo tudi prostovoljno izvedli. 

Dejavnosti so bile namenjene predšolskim otrokom in 

šolarjem, ki uživajo v aktivnem preživljanju prostega časa v 

družbi vrstnikov. Udeležencem smo ponudili kakovostne 

športne igre, pri tem pa spodbujali zavedanje o pomenu gibanja 

v vsakodnevnem življenju. 
Na športna druženja je prihajalo od 9 do 13 otrok, ki so se 

lahko preizkusili v različnih športnih igrah: v malem 

nogometu, košarki, dvoranskem hokeju, badmintonu, igri med  

dvema ognjema, vleki vrvi, skakanju čez kolebnico itd. Projekt 

je bil varno izpeljan, poškodb ni bilo, prisotni otroci pa so 

izkazali veliko zanimanje že za naslednje druženje. Sklenili 

smo, da bomo ob zadostnem številu zainteresiranih otrok ter ob 

ustreznih razpisnih pogojih športno druženje ponovili. Za 

pomoč pri izvedbi omenjenega projekta se zahvaljujemo OŠ 

Šentjanž in KS Šentjanž. 

Člani športnega društva smo se udeležili tudi zimske lige v 

Mokronogu, ki se je odvijala od novembra 2016 do konca 

februarja 2017. Sodelovalo je 16 odličnih ekip, ki so se 
razvrstile glede na lansko uvrstitev v prvo in drugo ligo. 

Sestavljali so jih igralci občin Sevnica, Mokronog-Trebelno in 

Trebnje. Medsebojno smo odigrali 10 tekem prve lige, bili do 
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konca v boju za najvišja mesta ter dosegli odlično 3. mesto. Z 

izkupičkom smo izjemno zadovoljni ter motivirani za še boljše 

predstave tudi v prihodnje. 

Vse ekipe smo se po končani zimski ligi še enkrat pomerile na 

enodnevnem turnirju, ki je bil izveden v športni dvorani 

Mokronog. Člani smo se dobro organizirali, delovali ekipno ter 

na koncu po streljanju iz sedmih metrov premagali tekmece iz 

Krmelja in osvojili prvo mesto. Glede na ekipe v finalu smo 

dokazali, da se igra zelo kvaliteten nogomet v naši Mirnski 

dolini. 
 

Aleš Repovž 

 

PGD Šentjanž 
 

GASILSKA MLADINA SKOZI LETO 2016 
 

Mladi gasilci so v lanskem letu ponovno dokazali, da se lahko 

z veliko truda, z učenjem in vajami pod vodstvom mentorjev 
pride do veliko lepih druženj, novega znanja, dosežkov ter 

medsebojne pomoči.  

V letošnjem letu smo na občinskem mladinskem zboru, ki je 

potekal 22. januarja 2017, podoživeli uspehe in delo gasilske 

mladine. Udeležilo se nas je 26 mladih gasilcev. Na zboru smo 

sprejeli delovno predsedstvo, dnevni red, poročila in plan dela 

za leto 2017 ter na koncu podelili priznanja za čin pionir in čin 

gasilec, društvena priznanja ter priznanja Gasilske zveze 

Sevnica. Obudili smo vse spomine na delo gasilske mladine, 

začeli pa smo kar na začetku leta 2016.  

V letu 2016 se je že v spomladanskem času14 mladih gasilcev 
iz našega društva udeležilo obveznega izobraževanja, ki ga 

organizira Gasilska zveza Sevnica, na katerem so pridobili čin 

mladinec in čin pionir gasilec. 

2. aprila je potekal 15. državni kviz gasilske mladine, ki je 

potekal na OŠ Stična in Srednji šoli Josipa Jurčiča. Pod 

mentorstvom Jasmine Podlesnik se je pripravljala ekipa 

mladincev Nika Klun, Hana Zupan in Jernej Erman, ki so se 

pomerili v različnih spretnostih in dosegli 37. mesto.  

Mentorji mladine so sestavili desetine in se z njimi začeli 

pripravljati na tekmovanje. Svoje znanje in veščine so tako 

pokazali na Občinskem mladinskem tekmovanju, ki je potekalo 

14. maja 2016 na Blanci. Mladi gasilci so pokazali svoje 
spretnosti in znanje v vezanju vozlov, vajah spretnosti in še in 

še.  

Rezultati so bili sledeči: v kategoriji Cici gasilci je desetina 

Sončki dosegla 4. mesto in desetina Račke 5. mesto, desetina 

pionirjev je bila 6., desetina mladincev je dosegla odlično 1. 

mesto in desetina mladink prav tako odlično 1. mesto; tako so 

si odprli vrata na državno tekmovanje.  

V nedeljo, 12. junija 2016, so se mladinke pod mentorstvom 

Vinka Krznarja in Jasmine Podlesnik udeležile Državnega 

mladinskega gasilskega tekmovanja, ki je potekalo v Kopru, in 

dosegle 39. mesto. 4. julija pa so mladinke sodelovale na 

srečanju slovensko-hrvaške mladine v Šentjurju.  
Med poletnimi počitnicami so se tekmovanja FireCombat v 

Rečici ob Savinji pod vodstvom Vida Žganjarja in Jerneja 

Ermana udeležili dve ekipi mladink. Prvo ekipo so sestavljale 

Hana Zupan, Nika Klun in Maja Lazar ter dosegle odlično 

2.mesto, drugo ekipo pa so sestavljale Sara Žganjar, Leja 

Musar in Nina Tandarič, ki so prav tako dosegle odlično 3. 

mesto. Vse več znanja, odlični dosežki in uspehi, sodelovanja 

in medsebojna druženja so se nadaljevala še v naslednjih 

mesecih. 

Na Studencu je 15. oktobra potekal 17. kviz gasilske mladine. 

Udeležilo se ga je 12 ekip iz različnih gasilskih društev. 
Udeležile so se ga naše pionirke v sestavi Zala Krmelj, Leja 

Musar in Sara Žganjar ter mladinci Vid Žganjar, Grega Krmelj 

in Anže Repovž. Tako pionirke kot desetina mladincev so 

dosegli odlično 3. mesto in si tako vsi prislužili uvrstitev na 

regijsko tekmovanje.  

Še preden se je leto poslovilo pa je 3. 12. potekal 2. kviz 

gasilske mladine regije Posavje v Dolenji vasi, ki so se ga 

udeležile pionirke Zala Krmelj, Sara Žganjar in Leja Musar ter 

dosegle odlično 2. mesto in mladinci Vid Žganjar, Anže 

Repovž in Grega Krmelj, ki so dosegli 3. mesto. Pionirke so si 

prislužile uvrstitev na državno tekmovanje, ki je potekalo v 

soboto, 1. aprila v Šmartnem pri Litiji. 
Na občnem zboru PGD Šentjanž, ki je potekal 25. 2. 2017, so 

mladi gasilci pripravili prezentacijo dela, tekmovanj in 

priznanj, doseženih v letu 2016, ter predstavili lansko delo 

vsem prisotnim članom in članicam. Podeljena so bila tudi 

priznanja. Priznanje Gasilske zveze Sevnica je prejela Zala 

Krmelj, Vid Žganjar je prejel srebrno plaketo Nives Lamovšek 

pa zlato plaketo Gasilske zveze Sevnica.  

Leto 2016 je prineslo veliko uspehov, pokalov, priznanj, za 

katerimi je veliko vložene energije, truda, dela, optimizma in 

pripravljenosti za učenje ter pridobivanje novih veščin. 
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Predvsem gre zahvala mladim gasilcem, ki tako pridno, srčno 

in zavzeto sodelujejo, predsedniku društva Boštjanu Repovžu, 

poveljniku društva Jožetu Lazarju, poveljniku sektorja Simonu 

Šmitu in vsem mentorjem (Jasmini Podlesnik, Jožetu Janežiču, 

Vinku Krznarju, Vidu Žganjarju, Jerneju Ermanu, Juretu 

Repovžu, Jožici Krmelj, Tatjani Zupan in ostalim vzgojitel-  
jicam v vrtcu pri OŠ Šentjanž), ki prenašajo svoje znanje in 

vložijo veliko časa za druženje, učenje in motiviranje, s 

pripravami mladih gasilcev na vse aktivnosti ter staršem otrok, 

ki podpirajo in spodbujajo naše mlade gasilce tako pri 

pripravah kot tudi na tekmovanju. 
 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« 

Katja Ručman, predsednica mladinske komisije 

 

 

ŠENTJANŠKI GASILCI SMO OPRAVILI PREGLED DELA 
 

V soboto, 25. 2. 2017, smo šentjanški gasilci na društvenem 

občnem zboru pregledali aktivnosti minulega leta ter sprejeli 

program dela za leto 2017.  

Iz poročil je bilo razvidno, da se je v lanskem letu veliko 

dogajalo. V januarju smo izpeljali občni zbor mladih, v 

februarju občni zbor članov in podpisali pogodbo o nabavi in 
izdelavi nadgradnje za novo avtocisterno 16/75 na podvozju 

Scania s podjetjem Sviz-Zolar s Ptujske Gore ter pogodbo o 

sofinanciranju z Občino Sevnica in KS Šentjanž. V mesecu 

marcu je bilo izvedeno naročilo podvozja in priprava 

mladinske ekipe na državni kviz gasilske mladine. Priprave so 

se začele tudi v ekipi veteranov. V aprilu so potekale vaje 

mladinskih ekip in ekipe veteranov. Veterani so uspešno 

izvedli vajo raznoterosti na Velikem Cirniku. Postavili smo 

mlaj in sodelovali pri čistilni akciji v organizaciji TD Šentjanž 

ter pomagali pri izpeljavi pohoda od Murnc do Telč, ki ga je 

organizirala KO DIS Šentjanž. V maju smo izvedli 21. 
Florijanovo žegnanje v Budni vasi. Pet ekip mladih gasilcev 

smo odpeljali na občinsko mladinsko tekmovanje na Blanco. 

Ekipa veteranov je sodelovala na drugem tekmovanju, in sicer 

v vaji s hidrantom v Loki pri Zidanem Mostu.  

Junija se je ekipa mladink udeležila državnega tekmovanja v 

Kopru, še prej pa smo z isto ekipo sodelovali na srečanju 

slovenske in hrvaške gasilske mladine v Šentjurju. Prve dni 

junija nas je razveselil klic iz podjetja Svit-Zolar s Ptujske 

Gore. Sporočili so nam, da je kamion prispel. Seveda ga je bilo 

potrebno pregledati in dati mnenje o ustreznosti. Za kamion 

(podvozje) smo odšteli 79.275,60 evra. V prvem vikendu junija 
smo sodelovali tudi pri izpeljavi tridnevnega pohoda Krekove 

konjenice po mejah občine Sevnica. 19. junija sta se dve 

mladinski ekipi udeležili tekmovanja Mini Fire Combat v 

Rečici pri Laškem. In to še ni vse. V tem mesecu so se nam 

pridružile nove članice: Irena Lamovšek, Suzana Pikelj, Špela 

Repovž, Bogomila Mikec, Jožica Krmelj, Helena Matjašec in 

Vladka Zakšek. Uspelo nam je sestaviti tudi žensko ekipo, ki je 

uspešno tekmovala na Šmarčni. 25. junija smo se udeležili 

srečanja gasilske mladine na Lisci, kjer smo prejeli dva pokala 

za 1. mesto mladink in 1. mesto mladincev. Julija smo 

sodelovali na igrah brez meja na Velikem Cirniku in opravili 

drugi obisk pri izdelovalcu nadgradnje v podjetju Svit-Zolar, 

kjer smo pregledali opalčenje podvozja ter se dogovorili o 

nekaterih podrobnostih.  

In že je bil tu september, ko so se začele priprave na 

tekmovanje Kviz gasilske mladine. Vozilo je ta mesec dobilo 

obleko iz pločevine. Nabavili smo štiri izolirne dihalne aparate 
v vrednosti 3.396,48 evrov in nekaj opreme po merilih GZ 

Slovenije za AC 16/75 v višini 1.391,98 evrov. Udeležili smo 

se praznovanja ob 70-letnici delovanja PGD Jagnjenica in 90-

letnici delovanja PGD Stična. 

 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, je potekala društvena vaja 

na Osredku, sektorska vaja v Tržišču, občinski kviz gasilske 

mladine na Studencu in dobrodelni koncert v novi telovadnici 
pri OŠ Milana Majcna v Šentjanžu. Na dobrodelnem koncertu 

se je zbralo približno 2.500 evrov čistega prihodka. V mesecu 

novembru smo oblikovali šestlistni koledar in pripravili dve 

ekipi za regijski kviz gasilske mladine. Obiskali smo naše 

donatorje, ki so nam s prostovoljnimi prispevki pomagali izdati 

koledar, obiskali smo tudi vsa gospodinjstva, jim prinesli 

koledar ter se jim zahvalili za prostovoljne prispevke. Teh se je 

nabralo za 11.613 evrov. Ob tej priložnosti se naj še enkrat 

toplo zahvalim vsem za izkazano dobrosrčnost društvu oziroma 

podporo prizadevanjem za nabavo nove avtocisterne. 

V letu 2016 so bile štiri intervencije, in sicer: dimniški požar v 
Gabrski Gori, požar ostrešja, pomoč pri intervenciji PGD 
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Tržišče, požar stanovanjskega vikenda v Gabrski Gori in 

travniški požar v Lapušniku (Srednik). 

Poleg vsega naštetega smo se tudi izobraževali. Trije člani so 

uspešno zaključili tečaj za strojnika. To so: Peter Bale, Marko 

Repše in Kristjan Kramžar. Aleš Podlogar in Jure Jontez sta 

uspešno opravila tečaj za tehničnega reševalca na Igu pri 

Ljubljani.  

Na občnem zboru smo zaslužnim posameznikom podelili 

priznanja za dolgoletno delo ter napredovanja v čine. Podeljena 
so bila tudi priznanja GZ Sevnica. Priznanje III. stopnje so 

prejeli: Marko Repše, Matic Strnad, Tim Orešnik, Martin 

Lamovšek in Jure Repovž. Priznanje II. stopnje so prejeli: 

Jasmina Podlesnik, Janez Repovž, Danica Kramžar, Stane 

Bale, Srečko Bale in Peter Bale. Priznanje I. stopnje pa je 

prejel Vinko Krznar. Plaketa gasilskega veterana je bila 

podeljena Andreju Repšetu. 

Naj se na koncu še enkrat toplo zahvalim vsem in vsakemu 

posebej za pomoč in uspešno izpeljane vse prej omenjene 

aktivnosti društva. Čestitam ekipam veteranov, članicam, 

članom, cicigasilcem, pionirjem, pionirkam, mladincem in 

mladinkam za dosežene rezultate na tekmovanjih. Posebno 

zahvalo namenjam vsem, ki ste nam že finančno pomagali, in 

tudi vsem, ki se boste še odločili in finančno podprli našo 
veliko, a za vse nas zelo pomembno pridobitev, ki jo bomo 

predali namenu 19. avgusta letos. 

Trdna volja, preudarne odločitve in pogumna dejanja so naše 

vodilo pri opravljanju del in nalog prostovoljnih gasilcev v 

Šentjanžu. To bo naše vodilo tudi vnaprej. 
 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž 
 

Mažoretno društvo Šentjanž 
 

VEČER MAŽORETNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 
 

V soboto, 1. aprila, je v večnamenski dvorani v Šentjanžu 

potekala tretja letna prireditev Mažoretnega društva Šentjanž z 
naslovom MAŽORETA PLEŠE. 
 

 
 

Večer je bil namenjen članicam društva, ki ga danes sestavlja 

okoli 40 mažoret iz Šentjanža, Tržišča, Mokronoga in 

Trebelnega, ki so razvrščene v dve starostni skupini in tri 

tekmovalne kategorije in se pripravljajo na tekmovanje na 
državnem tekmovanju, ki bo v maju potekalo v Laškem. 

Tako so se v plesno-glasbenem večeru predstavile mažorete z 

gosti. Večer so odprla dekleta skupine kadet, ki so ob 

spremljavi gostov večera, Godbe Blanški vinogradniki 

odplesale uvod v zanimiv večer. 

S prvim javnim nastopom se lahko pohvalijo deklice v starostni 

skupini od 4 do 7 let – cici skupina iz Mokronoga in cici 

skupina iz Šentjanža, ki so stopila srca marsikaterega 

obiskovalca. Za glasbeni nastop je poskrbel otroški zbor OŠ 

Šentjanž pod vodstvom zborovodkinje Ane Verhovšek, ki je 

dejaven na šolskih, izven šolskih in revijalno-tekmovalnih 
nastopih, kjer dosega lepe dosežke. Godba Blanški 

vinogradniki je odigrala del svojega repertoarja, kateremu sta 

se pridružila v duetu Hana Zupan in Robert Novšak. 

Da ima mažoretna dejavnost v naši širši okolici dolgo tradicijo 

in zelo močno zaslombo, je poudaril predsednik Mažoretne 

zveze Slovenije Aleš Breznikar, ki je dekletom in trenerki Sari 

Sotlar ob tej priložnosti zaželel še veliko uspehov. Dekleta 

bodo letos poleg cici koraka in razširjene skupine kadet pom-

pom prvič tekmovale v kategoriji kadet s palicami, ki jo v tej 

sestavi trenirajo dobrih 5 mesecev. 
 Večer, ki ga je povezovala Suzana Lakić, se je zaključil ob 

prijetnem druženju ob dobrotah, ki so jih pripravili starši 

mažoret. 
 

 
 

Društvo se zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem, saj bi 

brez njihove pomoči bilo delovanje društva močno okrnjeno. 
Najlepše se zahvaljuje vsem obiskovalcem, ki so s svojo 

prisotnostjo podprli delovanje mladega društva. 
 

 
 

Najlepša hvala pa tudi vsem gostom, ki so obogatili program in 

s tem popestrili prireditev. Za pomoč in podporo se 

zahvaljujejo OŠ Šentjanž ─ ravnateljici Mariji Brce, 

predsedniku KS Šentjanž Boštjanu Krmelju, Občini Sevnica ter 

Občini Mokronog-Trebelno in ne nazadnje vsem staršem 

deklic, ki po svojih močeh prostovoljno pomagajo društvu in 

podpirajo svoja dekleta na njihovi uspešni poti. 
 

Marjetka Erman 
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MK Junci Šentjanž 
 

ČISTILNA AKCIJA 2017 
 

 
 

Prvo soboto v aprilu smo se tudi člani moto kluba Junci 

odpravili čistit našo okolico. Tako kot lansko leto smo bili 

zadolženi za čiščenje poti od kalske doline pa vse do 

kamnoloma  Rupa. Tudi tokrat nismo našli veliko novih smeti, 

ampak so prevladovale stvari, ki so bile v gozd odvržene že 

pred časom. Tako smo našli avtomobilsko gumo, star štedilnik, 

veliko stare emajlirane posode, nekaj plastenk in folije. Na 

žalost pa nas je zelo negativno presenetilo, ko smo kmalu na 

začetku poti ob gozdu našli velik kup smeti, ki ga je nekdo 

pred kratkim odvrgel na to mesto. Tam smo našli potovalko iz 

blaga, v njej pa polno plastične posode, nekaj ponev, električni 

kalorifer, kot tudi del računalnika. Na koncu se je nabralo smeti 
za eno polno avtomobilsko prikolico.  

Izredno pomembno se nam zdi, da ta akcija poteka vsako leto 

saj si želimo, da bi ljudje postali bolj ozaveščeni, kako 

pomembno je, da skrbimo za našo okolico. Z veseljem se 

udeležimo čistilne akcije in tudi na tak način poskrbimo, da je 

naše okolje čistejše in prijetnejše.  
 

Tina Bale

 

ZA VEČJO VARNOST MOTORISTOV V CESTNEM PROMETU 
 

Ena od najpomembnejših nalog pri delovanju moto kluba je 

redna skrb za izboljševanje varnosti vseh motoristov v cestnem 

prometu. V našem moto klubu tej temi vsako leto posvečamo 

posebno poglavje in razmišljamo, kako bi naš vsakoletni 

dogodek varne vožnje dvignili še na višjo raven. Želimo 

namreč omogočiti varnejšo in odgovornejšo udeležbo v 

prometu.  

Dan varne vožnje se je odvijal v Krmelju na sončno nedeljo, 9. 

aprila. Kot vsako leto sta nam tudi letos za izvedbo 

velikodušno odstopili svoje površine podjetji Armat in Gostiče 
Barbara, za kar se jima še posebej zahvaljujemo.  Ponovno smo 

imeli v sodelovanju s PP Novo mesto organiziran poligon s 

policisti na motorju. Inštruktorji so nam na poligonu prikazali 

različne pasti, s katerimi se lahko srečamo v prometu, ter kako 

jih pravilno rešujemo. Vsak udeleženec je imel priložnost s 

svojim motorjem voziti po poligonu in z vajo pri nizki hitrosti 

poskušati izboljšati svoje vozne sposobnosti in pravilno 

reagiranje v kritičnih situacijah.  Na voljo je bil tudi simulator 

vožnje z motorjem, ki omogoča osvežitev prometnih predpisov 

in nas uči pomembnosti predvidevanja v prometu, ki je ključno 

za večjo varnost. Letos smo dogodek še nadgradili s 

prisotnostjo reševalnega vozila in dveh reševalcev iz nujne 

medicinske pomoči iz ZD Sevnica. Pojasnila sta nekaj izjemno 
pomembnih  kritičnih točk pri ravnanju s ponesrečenim 

motoristom na kraju nesreče. Večina udeležencev se ni 

zavedala, da pravilno ravnanje  tako zelo vpliva na verjetnost 

preživetja ponesrečenca in tako zelo zmanjšuje posledice 

nesreče.  

Če pogledamo dan varne vožnje kot celoto,  se je vse odvijalo 

na več nivojih na različnih področjih. Ponovno smo pridobili 

zelo pomembne informacije in izkušnje, ki  izboljšujejo 

verjetnost, da se vedno znova varno vrnemo domov k svojim 

družinam, kar je najbolj pomembno. 
 

Roman Bale, Predsednik MK JUNCI

 

Šentjanški glas   *   Šentjanški glas   *   Šentjanški glas   *   Šentjanški glas 
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BLAGOSLOV MOTORJEV V MIRNI PEČI 
 

 
 

Na velikonočni ponedeljek so v Mirni Peči letos že 19. 

tradicionalno blagoslovili motorje. Na srečanje so prišli številni 

motoristi z vseh koncev in krajev, tudi iz tujine, skupaj se je 

zbralo kar sedem tisoč jeklenih konjičkov in še več motoristov.  
Tudi Junci iz Šentjanža smo se udeležili tega že devetnajstega 

vseslovenskega blagoslova v Mirni Peči. Kar lepo število se 

nas je zbralo zjutraj na avtobusni postaji v Šentjanžu in smo se 

odpeljali proti mestu srečanja. Dopoldan je minil v izjemnem 

razpoloženju, kajti tudi vreme je bilo čudovito in s tem zelo 

primerno za vožnjo.  
BS 

 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 
 

POMLAD V ZNAMENJU OCENJEVANJA VIN 
 

Letošnje društveno ocenjevanje vin nas je znova presenetilo s 

147 vzorci. Predsednika ocenjevalnih komisij Darja Bovha in 

Jože Simončič sta pohvalila tako uspešno delo ocenjevalnih 

komisij kot tudi vina, ki so v večji meri prejela visoke ocene. 

Na občnem zboru smo podelili lepo število medalj, med 

katerimi je bilo tudi najbolje ocenjeno vino. Prejemnik najvišje 

ocene je postal Rudi Bec, prvi med cvički Damjan Justinek, 

najbolje ocenjeno belo suho vino pa ima  Andrej Repše. 

Občni zbor, ki ga je kot delovni predsednik vodil Boštjan 

Repovž, je minil ob nastopih društvenih pevcev, pregledu dela 

preteklega leta, ob katerem smo še posebno ponosni na okolico 

društvenih prostorov, kjer domuje obnovljena vinogradniška 

oprema, in pregledu načrtovanih aktivnosti za tekoče leto.  

Načrti za letošnje leto so ambiciozni, saj se 4. novembra 

pripravlja svečano praznovanje 20. obletnice delovanja društva. 

Pomladne aktivnosti pa so kot že mnogo let usmerjene v Teden 

cvička, ki bo letos zopet v Trebnjem. S ponosom smo sprejeli 

rezultate naših vin, kjer je naš mladi vinogradnik, član UO, 

Boštjan Ručman dosegel enako oceno za cviček kot kralj 

cvička, in sicer 16,37. Zaradi pravil, ki zahtevajo zadostno 

količino vina, pa se ni mogel prijaviti za laskavi naziv. Že sedaj 

z veseljem napovedujemo prireditev postavljanja klopotca, ki 

bo letos v Kamenškem.  

V maju vabimo vse vinogradnike, družinske člane in 

simpatizerje društva, da se nam pridružite na prireditvah ob 

Tednu cvička, ki jih ne bo malo, naši društveni pevci pa bodo 
nastopili tudi na srečanju vinogradniških skupin.  

V petek, 26. maja bo ob 16. uri organiziran avtobus, ki nas bo 

popeljal v Trebnje na povorko, ki jo je vedno znova izjemno 

lepo doživeti. Vzemite si čas in se nam pridružite. 
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Vinogradniški pohod, tradicionalen na dan državnosti, je letos 

zaradi farnega žegnanja prestavljen na soboto, 24. junija. Trasa 

pa bo tokrat potekala v smeri Štanjgrob-Breško-Svrževo-

Požarče-Pasjek-Šentjanž. 

Lepo bi bilo videti več domačih obrazov, kajti pohod je nastal 

v želji, da naši krajani spoznate okoliške vinske gorice. 

Vzemite si čas za prijeten dan, ki ni še nikoli nikogar razočaral. 

Še enkrat prijazno vabljeni na naše prireditve. 
 

Renata Kuhar, predsednica DV Šentjanž 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Florjanovo žegnanje 
Nedelja, 7. maj 2017, ob 10. uri v 

Budni vasi 

PGD Šentjanž,  

Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

15. Pohod po Krekovih stezicah 
Sobota, 20. maj 2017, start ob 9. uri 

izpred Gostilne Repovž 

TD Šentjanž, Info: Cveta Jazbec  

(031 825 053) info@sentjanz.si 

Konjeniški pohod po Krekovih 

stezicah 

Sobota, 20. maj 2017, ob 8. uri zbor pri 

društvenem kozolcu 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,  

Info: Franci Strnad (031 873 722)  

»Mesec maj« – kulturna prireditev 
Sobota, 20. maj 2017, ob 19. uri v 

Kulturni dvorani v Šentjanžu 

KUD Budna vas, Info: Magda Sigmund  

(031 353 388) magda.sigmund@gmail.com 

Konjeniške igre 
Nedelja, 21. maj 2017, ob 10. uri pri 

društvenem kozolcu 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,  

Info: Franci Strnad (031 873 722) 

Tridnevni pohod konjenikov po mejah 

občine Sevnica 

Od 2. junija do 4. junija 2017, zbor v 

petek, 2. junija 2017, ob 8. uri 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,  

Info: Franci Strnad (031 873 722) 

Pohod ob polni luni na Tk pav 
Sobota, 9. junij 2017, start ob 20. uri 

izpred informacijske table na Vidmu 

TD Šentjanž, Info: Cveta Jazbec  

(031 825 053) info@sentjanz.si 

»Kdor poje rad, v srcu je bogat« - 

koncert ljudskih pesmi 

Nedelja, 11. junij 2017, ob 12. uri v 

cerkvi Svetih Treh Kraljev na Brunku 

KUD Budna vas, Info: Magda Sigmund  

(031 353 388) magda.sigmund@gmail.com 

Kresovanje Petek, 23. junij 2017, ob 20. uri 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž v 

sodelovanju z DPM Šentjanž 

Info: Boštjan Krmelj (041 709 287) 

Vinogradniški pohod 

Sobota, 24. junij 2017, start ob 9. uri s 

trga v Šentjanžu v smeri Štanjgrob–

Breško–Svrževo–Požarče–Pasjek–

Šentjanž 

Društvo vinogradnikov Šentjanž 

Info: Renata Kuhar (031 344 669) 

ArtEko Šentjanž 2017 na Felicijanovi 

domačiji v Peklu 

Od 28. junija do 2. julija 2017, 

zaključna prireditev z razstavo v 

soboto, 1. julija 2017, ob 19. uri 

TD Šentjanž, Info: Petra Majcen  

(041 392 567) info@sentjanz.si 

Likovne delavnice za otroke vseh 

starosti in njihove spremljevalce 

Nedelja, 2. julij 2017, ob 14. uri v 

Kulturni dvorani v Šentjanžu 

KUD Budna vas, Info: Magda Sigmund  

(031 353 388) magda.sigmund@gmail.com 

110 let PGD Šentjanž Sobota, 19. avgust 2017 
PGD Šentjanž,  

Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

7. Šentjanška tržnica 
Nedelja, 24. september 2017, ob 8. uri 

na trgu v Šentjanžu 

TD Šentjanž, Info: Zdravko Remar  

(051 680 287) info@sentjanz.si 

Premierna izvedba otroške gledališke 
predstave 

Sobota, 30. september 2017, ob 19. uri 
v Kulturni dvorani v Šentjanžu 

KUD Budna vas, Info: Magda Sigmund  
(031 353 388) magda.sigmund@gmail.com 

 
 

 

V maju vabimo vse vinogradnike, družinske člane in simpatizerje društva na 

prireditve ob Tednu cvička. V petek, 26. maja, bo ob 16. uri organiziran avtobusni 

prevoz iz Šentjanža, ki nas bo popeljal v Trebnje na povorko. 
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Ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku 
 

Rastoči knjigi letos podarjamo čudovito darilo – novo 

šolsko knjižnico. 
 

Tudi letos so krajani Šentjanža v prvih februarskih dneh prejeli 

vabilo: «V ponedeljek, 6. februarja 2017, vas ob 18. uri vabimo 

v Kulturno dvorano Šentjanž na proslavo ob slovenskem 

kulturnem prazniku.« 

Ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž Marija Brce je v 
svojem uvodnem govoru povedala: »V Šentjanžu že nekaj let 

kulturni praznik dopolnjujemo in oplemenitimo z novimi listi 

Rastoče knjige. Na prvi list smo zapisali imeni gospoda Kebra 

in gospoda Kosa, lani smo v našo sredo povabili gospoda 

Japlja; in ko smo se odločali, koga bi povabili letos, smo bili 

enotni, da bomo letošnjo Rastočo knjigo obogatili malo 

drugače in vanjo vpisali ─ novo šolsko knjižnico. 

Kljub temu da bralno kulturo v naši šoli uspešno gojimo, odkar 

šola obstaja – tega bo kmalu 180 let ─ smo letos končno dobili 

primeren prostor za sodobno izvajanje knjižnične vzgoje. 

Knjižnico pospešeno sodobno opremljamo in dodajamo poleg 

klasičnih tiskanih publikacij tudi druge sodobne medije. Veliki, 

svetli, topli prostori kar vabijo mlade bralce v čarobni svet 

literature.« 

Tudi tematika letošnje proslave je bila delovanje knjižnice in v 
dramski uprizoritvi sta šestošolki Jožica in Sara s takim 

navdušenjem razmišljali o našem največjem slovenskem 

pesniku Francetu Prešernu in brali njegove pesmi, da ju je ta 

celo obiskal in se pogovarjal z njima o svojem življenju. 

Program so popestrili še mladi pevci, recitatorji in 

instrumentalisti. Domiselno, zanimivo in prisrčno, zato vse 

pohvale mentoricama in vsem nastopajočim. 

»Rastoči knjigi torej letos podarjamo čudovito darilo ─ nov 

dom,» je svoj govor zaključila ravnateljica Marija Brce in se še 

enkrat zahvalila županu Srečku Ocvirku, ki ima največ zaslug 

za našo pridobitev. 
Majda P. Repovž, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 
 

Praznovanje stote ure slovenščine 
 

Mesec februar in stota ura slovenščine. Že nekaj let ji 

namenjamo več pozornosti in tudi letos so se šestošolci 

odločili, da jo bodo praznovali. 

Leja Musar je zapisala: »Ko nam je učiteljica povedala za 

praznovanje stote ure, smo se tega zelo razveselili. Takoj smo 

začeli pripravljati scenarij. Vse ideje so bile zanimive, a izbrali 

smo samo tiste najboljše. Dogovorili smo se, da bo stota ura 
nepozabna. Punce smo pri likovnem pouku izdelale lep plakat 

100. URA SLOVENŠČINE 6. RAZREDA. Pripravili smo 

kulturni program in vse ostalo. Imeli smo veliko dela, a nam je 

s skupnimi močmi uspelo.« 

»Ko je napočil dan praznovanja, smo bili že prvo uro vsi 

vzhičeni in veseli. Dekleta smo vadila pesem O, Vrba, ki smo 

jo želele res lepo zapeti. Tretjo uro pa se je začelo. Okrasili 

smo učilnico in … akcija! Jožica je prebrala nekaj lepih 

uvodnih misli, kako ponosni smo, da imamo materni jezik, ki 

zveni tako lepo kot noben drug; začeli smo s kulturnim 

programom, ki sva ga sestavili z Lejo.Veseli smo, da lahko 
praznujemo …« so besede šestošolke Sare Žganjar. 

Bilo je še dosti časa, a smo vseeno še isti dan, ko nam je 

učiteljica povedala, da se nam približuje stota ura, začeli z 

delom. Pripravili smo kratek kulturni program, v katerem smo 

sodelovali vsi šestarji; seveda pa smo stoti uri nazdravili tudi z 

otroškim šampanjcem, in to pred tablo, na kateri je bil lep 

powerpoint z baloni na temo VSE NAJBOLJŠE, 

SLOVENŠČINA.  

Tako se stote ure v svojem zapisu spominja Gaja Ana 

Gorenc Markovič. 

Jožica Bec pa pravi: »Tisti torek smo ta težko pričakovani 

dogodek »ovili» v lep program, ki sta ga povezovali Sara in 

Leja. Vsi smo sodelovali; tudi fantje so imeli svojo točko. Ob 

mirni glasbi so brali lepe misli. Nato smo nazdravili z otroškim 

šampanjcem, malo prigriznili in naredili nekaj »selfijev», da 
nam bo ta dogodek ostal v spominu.« 

Že nekaj let z različnimi generacijami praznujemo stoto uro 

slovenščine in mogoče si kdo misli, da to zame ni več 

zanimivo; ne boste verjeli, še vedno je, in to zelo. Vsako leto 

namreč doživim kaj novega in tudi letos sem bila prijetno 

presenečena nad tehnično dovršenim in zanimivim programom 

ter nad besedami, ki jih je v uvodu praznovanja prebrala 

šestošolka Jožica: »Veseli smo, da imamo prijazno in 

potrpežljivo učiteljico. Hvaležni smo za njen trud, ki ga vlaga v 

ure slovenščine, da bi se mi čim več naučili. Čutimo, da njeno 

delo ni samo podajanje učne snovi, ampak plemenito 
poslanstvo.» 

Dragi šestošolci! Hvala vam za te besede, misli. Hvala tudi 

tistemu, ki jih je napisal. Premladi ste še, da bi jih razumeli, 

meni pa zelo veliko pomenijo, saj to svoje poslanstvo 

opravljam že mnogo let, a se mi zanj ni še nihče zahvalil, vsaj 

ne ob taki priložnosti in s tako izbranimi besedami. Vi ste prvi, 

zato sem vam še toliko bolj hvaležna. 
Majda P. Repovž, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Tehniški dan v OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

Zadnji dan v februarju je bil pustni torek, mi pa smo imeli 

tehniški dan z naslovom Ročnodelske delavnice. Ena ura je 

bila namenjena predavanju, štiri pa praktičnemu delu. 

Predavanje gospe Milene Mastnak je bilo zelo zanimivo, saj 

smo izvedeli, kako pomembna je samooskrba, da kupujemo in 
jemo lokalno pridelano hrano in s tem podpiramo domače 

proizvajalce. Tako tudi vemo, da je izdelek svež, omogočamo 

zaslužek krajanom ter ohranjamo domače vrste, v izrednih 

razmerah pa bi imeli za nekaj časa zagotovljeno oskrbo s 

hrano. 

Po končanem predavanju smo se razdelili v skupine po šest ali 

sedem učencev. Da je bilo skupin tako veliko, so nam s svojo 

prisotnostjo omogočili zunanji sodelavci, ki so poleg učiteljev 

vodili skupine, za kar se jim še enkrat najlepše zahvaljujemo. 

V prvi skupini so izdelovali brezove metle, v drugi in tretji so 

pletli košare iz vrbovih vej ali stare plastike, v četrti so 

izdelovali rože iz krep papirja ter kvačkali broške in posebne 

rože, v peti so izdelovali zanimiva knjižna kazala, v naslednjih 

skupinah pa so vezli s šivankami in pletli s pletilkami. 
Ročnodelske delavnice so potekale dve uri pred malico in dve 

uri po njej. 

Zadnjih dvajset minut smo pripravili razstavo izdelkov in 

vsaka skupina je na kratko predstavila svoje delo. Ta dan smo 

spoznali stare obrti in se naučili veliko novega, in to ne na 

dolgočasen ampak zabaven način. Bilo je super. 
 

Gaja Ana Gorenc Markovič, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

 
 

KULTURNI DAN – Glasbeno-plesne delavnice 
 

 
 

V sredo, 1. 3. 2017, smo imeli učenci od 1. do 5. razreda 

kulturni dan. Obiskali sta nas Sabina Rekanović, učiteljica 

plesa iz plesne šole Bolero ter glasbenica Andreja Župančič.  

Na začetku nas je učiteljica Sabina popeljala v svet plesa. 

Plesali smo in plesali in na koncu kar nismo mogli verjeti, da 

smo se v tako kratkem času naučili celotno koreografijo. A 

urica je kmalu minila. Odšli smo v učilnico, kjer nas je 

pričakala gospa Andreja, ki nas je na malo drugačen način 

popeljala v svet glasbe. Na začetku smo peli, nato izgovarjali 

rime in zraven igrali s svojimi lastnimi inštrumenti. Izvedeli 

smo, koliko glasbil imamo že sami na sebi oz. v sebi. Igrali 

smo še z ropotuljicami, za zaključek pa smo ob glasbi še 

zaplesali. Potem smo odšli v telovadnico, kjer je vsaka skupina 

pokazala, kaj se je naučila.  
Za konec smo se vsi skupaj naučili ples na pesem Rock me. Ta 

dan mi je bil zelo všeč in za vedno mi bo ostal v lepem 

spominu.  
Lea Prijatelj, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž  

 
 

Kulturna prireditev »POZDRAV POMLADI« 
 

V četrtek, 23. 3. 2017, je v Kulturnem domu Šentjanž potekala 

prireditev »Pozdrav pomladi«. 

Namenjena je bila vsem mamicam, očkom, babicam, dedkom 

in vsem ostalim, ki v mesecu marcu praznujejo svoj praznik.  

Učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda smo pripravili kulturni 

program. Vsak dan smo pridno vadili in se hkrati tudi zabavali. 

Na prireditvi smo plesali, peli, recitirali, zaigrali različne 

dramatizacije; pripravili smo zelo pester in bogat program. 

Bilo je super.  

Za konec pa nam je zapel še otroški pevski zbor pod vodstvom 

Ane Vrhovšek. Ta dan mi je bil zelo všeč.Prepričana sem, da je 

bila prireditev všeč tudi vsem staršem in da je bil ta dogodek 

zelo lep začetek pomladi. 
 

Lea Prijatelj, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Bili smo v Planici – Zahvala Zavarovalnici Triglav 
 

V četrtek, 23. marca 2017, smo šli učenci višje stopnje OŠ 

Milana Majcna Šentjanž v Planico. Zavarovalnica Triglav nam 

je namreč omogočila, da si gremo ogledat smučarske polete 

brezplačno. 

Poleg plačanega prevoza in vstopnic pa smo dobili tudi zelene 
kape, bon za topel obrok ter nalepke. 

V šolo smo morali priti že zelo zgodaj, ob pol šestih zjutraj. Do 

cilja smo se vozili tri do štiri ure, vendar nam je vožnja hitro 

minila. Prvič sem v živo videla brate Prevc in druge slovenske 

in tuje skakalce. Bilo je nepozabno. 

Najlepša hvala, Zavarovalnica Triglav. 
 

Neža Musar,  6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
 

Srečanje lutkovnih skupin v Šentjanžu 
 

V sredo, 29. marca 2017, smo imeli v Kulturni dvorani 

Šentjanž področno srečanje lutkovnih skupin, katerega se je 

udeležilo pet šol iz naše občine. 

Prvi smo nastopili domačini, Lutkovna skupina Ostržek, ki 

smo se predstavili z igrico Kdo je pomagal medvedki? Imeli 
smo malo treme, a se je po nekaj minutah porazgubila. Ob 

koncu naše lutkovne predstave smo bili vsi zadovoljni, saj smo 

dali vse od sebe. Hvaležni smo učiteljici Nadi Lindič, ki nas je 

učila in nas spodbujala.  

Drugi so nastopili osnovnošolci iz Tržišča z igrico Rokavička. 

Za njimi so se predstavili učenci iz OŠ Krmelj, nato pa sta 

sledili še lutkovni predstavi OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ 

Boštanj. 

Vse lutkovne predstave so bile prijetne in prisrčno odigrane, a 
mi najbolj poznamo svojo in bomo zelo veseli, če nas bodo 

povabili na regijsko srečanje. 
 

Jožica Bec, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 

Pesmi  
 

STO LET ŽIVLJENJA 

 

Bila je lepa jesen. 

Pokrajina je žarela v stoterih barvah,   

mala vasica se je zlatila v soncu, 

v vetru se je vrtinčilo nekaj prazničnega.     

 

Sovaščan je dočakal častitljivih sto let. 
Bog mu je naklonil dolgo življenje,  

kakor roža stolistnica razgrinja svoj cvet, 

pred popotnikom je razprl nove poti.  

 

Veliko je videl in doživel, 

ne tarnal nad hudimi časi, 

potrpežljivo je nosil bremena. 

 

Skrbno je obdeloval domačo grudo, 

svoja spoznanja in dragocene izkušnje 

je staroselec prenašal na mlade rodove.  

 
Na svet je gledal s pozitivnimi očmi,  

realnost je prepletal s humorjem, 

z iskrivostjo je na mnoge izlival veselje, 

razvedril je še tako mračen dan. 

 

Duhovito je prikazoval bistroumne trike,  

takrat me je zajelo vedro razpoloženje, 

v meni je kipel smeh. 

 

Uresničil je svoje sanje.  

Rad se je vozil z motorjem,  
podoben je bil vetru,  

v njem je tolklo fantovsko srce. 

 

O, da bi dneve, ki jih ima pred seboj, 

preživel v zdravju, z nasmehom na obrazu,  

v miru in prijateljstvu s svojimi bližnjimi.    
 

Eva Keber 

 

DIH POMLADI 

 

Sklanjam se nad trto, 

sončni žarki ogrevajo zemljo. 

Veselim se njihovega božanja. 

O, kako mi je lepo 

v našem vinogradu 
sredi poraščenih bregov. 

 

Pozabim na težave in skrbi, 

le prsti hitijo, 

misli se bistrijo. 

 

Predam se sanjavemu dnevu 

sredi narave. 

Nisem utrujena. 

Srečna sem. 

Čelo mi shladi 

dih pomladi. 
Marija Bajt 

 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

֎֎ 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

 

POMLADNO RAJANJE 

 

Sredi trat, kar naenkrat, 

je zvonček pricingljal. 

»Dober dan pomlad,« 

je razigrano dejal. 

 

Ko ozrl se je naokrog, 
zagledal je še prijatelje. 

Zdaj pomladno rajanje 

lahko se že začne! 
Marija Bajt 

VEDNO ISTA 

 

Praviš, naj odložim pero, 

spočijem si dušo in glavo. 

A zakaj bi z molkom se obdala? 

Še čuteče pesmi bom pisala, 

saj nosim v sebi pomladi 

in sanjave trave. 
V spominih poletim 

na cvetoče dobrave. 

 

Priklicala bom nepozabne 

poletne noči 

in sijaj mladih zaljubljenih oči. 

Povabila jesenski veter, 

naj naju hladi, 

ko segla si bova 

v drhteče dlani. 

Tudi v zimski belini 

se oko zaiskri. 
Zato v srce zapiši si –  

vedno bom ista Mari! 
 

Marija Bajt 
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Ravnateljevanje 
 

V Sloveniji je 452 osnovnih šol, vendar vse osnovne šole 

nimajo takega pomena za lokalno skupnost, kot ga ima naša 

šentjanška šola. Ta ima najprej zelo pomembno vlogo kot 

izobraževalna ustanova, zatem kot največji delodajalec v 

krajevni skupnosti in ne nazadnje kot pomemben soizvajalec 

družabnih dogodkov. Sorazmerno s pomenom šole tudi 

ravnatelj pridobi pomembnost vloge na izobraževalnem in 

družbenem področju življenja naše skupnosti. 

Novembra letos se bo pričel novi petletni ravnateljski mandat, 

v katerem se pričakuje tudi kadrovska pomladitev učiteljic 

predmetne stopnje. Izbira kadrov je, glede na sedanjo prakso, 

eno izmed skrb vzbujajočih področij dela ravnatelja. Po 
pojasnilu ravnateljice je kandidat izbran le na podlagi intervjuja 

z njo; seveda ob predhodnem izpolnjevanju razpisnih pogojev. 

Postopek, ki bi ovrgel vsakršen sum dvoma v pristranskost pri 

izbiri kandidata, je jasen: pisno testiranje in oblikovanje 

veččlanske komisije, ki bi kandidate z najboljšimi rezultati 

testiranja tudi ustno izprašala. Celoten postopek bi bil ustrezno 

dokumentiran in v primeru ugovorov neizbranih kandidatov 

tudi dokazljiv. Prav bi bilo, da izbrani kandidat ne bi bil že 

takoj zaposlen za nedoločen čas, ampak bi moral uspešno 

prestati poskusno obdobje, ki bi pomenilo dodatno varovalko 

pri izbiri kandidatov.  
Zelo pomemben dejavnik pri utrjevanju dobrih in zaupanja 

vrednih odnosov med institucijo in javnostjo je pravočasno 

obveščanje javnosti. Velikokrat se izkaže, da je slaba 

komunikacija vzrok za napačno razlago dogodka, ki povzroči 

nelagodje ali celo vznemirjenje med ljudmi. In velikokrat bi se 

temu izognili že s kratko uradno izjavo pristojnih. Podobno se 

je zgodilo ob delnem porušenju stropa prejšnje telovadnice. Ob 

opozorilu, da bi vodstvo šole moralo o nastali situaciji čim prej 

obvestiti vsaj starše, se je odgovor glasil, da so starši že tako ali 

tako vedeli za neuporabnost telovadnice, saj so jim to povedali 

otroci! Uradne informacije iz šole o dogodku starši nismo 

nikoli prejeli. Tudi ustanoviteljica Občina Sevnica je po 
pričevanju župana sama morala poiskati informacijo, kaj se 

dogaja s telovadnico. Svet staršev je samoiniciativno sklical 

izredno sejo in poslal poziv ustanoviteljici k odgovornejši skrbi 

za varnost in zdravje učencev.  

Vsekakor je ravnateljevanje pomembna in odgovorna funkcija, 

ki od človeka terja paleto osebnostnih kvalitet. Biti mora 

menedžer, motivator, organizator, psiholog, kadrovnik, učitelj, 

PR-ovec in še kaj bi se našlo na seznamu te funkcije. 

Strokovnost ravnatelja se meri tudi s poznavanjem predpisov in 

uresničevanjem le-teh v praksi. V preteklosti smo prevečkrat 

poslušali opravičevanja zaradi napak, ki so se pojavljale v 

različnih situacijah. Celo v svetu šole je prihajalo do 

nepravilnosti v sestavi ravno zaradi nestrokovnosti vodstva 

šole. Podobno je bilo z imenovanjem pomočnice ravnateljice, 

zaradi katerega je bil celo izrečen ukrep inšpekcijske službe. 

Sedaj poteka postopek izbire kandidatov za ravnatelja. 
Pravzaprav je prispela le ena prijava na razpisano prosto 

delovno mesto, kar na žalost ne omogoča primerjanja 

programov dela kandidatov, ampak le potrditev ali zavrnitev 

edinega prispelega. Program dela, ki ga je članom sveta staršev 

predstavila kandidatka, ki sedaj opravlja delo ravnateljice drugi 

mandat, je bil za večino članov SS neprepričljiv. Ocenjen je bil 

kot preveč splošen, ni vseboval niti ciljev niti časovne 

opredelitve predstavljenih aktivnosti. Manjkala so področja 

blaženja socialne neenakosti učencev, kadrovanje, v programu 

dela vrtec pri OŠ sploh ni bil omenjen. Svojo 

nezainteresiranost za proaktivno delo ravnateljevanja je kronala 
z izjavo, da namerava funkcijo zaključiti pred koncem 

mandata, že čez tri leta, ko bo izpolnila pogoje za upokojitev. 

Po dolgi in poglobljeni razpravi večina članov sveta staršev 

(pet od osmih prisotnih) ni izrazila podpore kandidatki in ji je 

namenila negativno mnenje. Končno odločitev o imenovanju 

kandidatke bo seveda sprejel svet šole. 

V Šentjanžu želimo ravnatelja, ki bo hitro odziven in visoko 

motiviran pri izpolnjevanju pričakovanj in zastavljenih ciljev. 

Želimo si ravnatelja, ki bo znanilec sprememb in ne le 

ukalupljen sledilec. Takega, ki bo ustvarjal pogoje, da učenci 

ne bodo bežali v sosednje šole, kot se to prepogosto dogaja. Ki 

bo znal spodbujati vse učitelje za njihovo kakovostno in 
predano delo na tako vrhunskem nivoju, kot ga sedaj opravljajo 

učiteljice razredne stopnje.  
Franc Ajnihar 

 

 

Črna packa 
 

Sneg se je umaknil in razkril se je prizor, ki so nam ga poslali. 

Veliko je tistih, ki smeti pospravijo za seboj, a očitno je še 

nekdo, ki smeti odvrže kar v naravo in brez slabe vesti odide 

naprej. Radi bi imeli čisto okolje, pa se ne zavedamo, da takšni 

prizori pokažejo slabo sliko ... Vsekakor smeti ne sodijo na to 

mesto, kajne? Le kdo je tisti pacek, ki se ni okorajžil in 

pospravil za seboj? 
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NAGRADNA KRIŽANKA  

1 2 3 4  5 6 7 8 

9     10    

11    12     

13    14     

  15 16      

17 18     19 20 21 

22     23    

24     25    

26     27    

 

VODORAVNO 
 

1. najdaljša dolenjska reka; 5. omikanost (krajše); 9. ovoj; 10. 

angleški glasbenik, član več rock skupin v osemdesetih letih, 

Johnny; 11. mladenka v posebni uniformi, ki pleše in 

koraka ob spremljavi godbe na pihala; 13. reka na 

Tirolskem; 14. filozof iz Eleje; 15. pisec, ustvarjalec; 17. 

čudodelna ali zdravilna pijača; 19. največji ptič na svetu; 22. 

predel, spremenjen v les; 24. spodnja okončina; 25. kis; 26. 

šesti židovski mesec; 27. papirnato pokrivalo. 
 

NAVPIČNO 
 

1. trgovski pomočnik; 2. travniška zdravilna rastlina; 3. 

neškodljiva rjava lisa na koži svetlih ljudi (dve besedi); 4. 

naziv za gospoda v Etiopiji; 5. preprosta priprava za ometanje, 

6. organ, v katerem se razvija oplojeno jajčece do poroda; 7. 

prebivalka Irske; 8. znak za množenje; 12. naselje v Loškem 

Potoku; 16. kit z velikimi ustnimi izrastki, vosi; 17. babica na 

Primorskem; 18. fevdalna posest; 20. kraj na Kočevskem, 21. 
več ptic v letu; 23. temen del dneva.   
           

Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. junija 2017 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, 

Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 

nagrajenca.  

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je JOŽICA RAU. 

Srečna izžrebanka je CILKA KUSELJ z Osredka 9. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja Prepeličarstvo Kristina Vozelj s.p., 
prevzame v Sredniku 19. Iskreno čestitamo.  

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: ŠAPA, AZEM, OMOT, MARA, JOŽICA RAU, ARE, ETIKI, LORIS, AREKA, EOL, GENERALKA, RAJA, 

LENS, ALEN, SCOT.  
 

Ostro oko 
         

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Kozolec na sliki se nahaja v vasi Gradec. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali IVANA KRIŽA z Leskovca 17. Nagrajenec 

lahko nagrado, ki jo podarja Prepeličarstvo Kristina Vozelj s.p., prevzame v Sredniku 19. Iskreno čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, po kateri poti nas vodi maskota na sliki. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. junija 2017 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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Ob 20-letnici gasilskih iger aktivne izletniške točke na Velikem Cirniku 
 

 
 

PGD Veliki Cirnik je bilo ustanovljeno leta 1951 z namenom, 

da preventivno delujejo v gasilstvu. Poleg skrbi za gasilsko 

opremo in izobraževanja svojih članov so naši predniki že od 

samega začetka poskrbeli za eno družabno prireditev v letu, za 

ostale je skrbela OŠ. Ob ukinitvi 4-razredne šole na Velikem 

Cirniku je zamrlo kulturno in s tem tudi družabno življenje v 

kraju, zato smo začeli leta 1997 z »gasilskimi igrami brez 

meja«, ki so mokro-šaljivega značaja, začinjene s kulturnim 

programom pred razglasitvijo rezultatov in družabnim 

srečanjem po uradnem delu. Iger se je lani udeležilo 23 skupin, 

ki jih sestavlja 7 članov ali članic, za katere ni pogoj, da so 

gasilci. Tekmovalne skupine pridejo iz več slovenskih občin 

(Škofljica pri Ljubljani, Litija, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 

Šentrupert, Sevnica), lani pa tudi iz hrvaškega Čakovca.  

Vsako leto poskrbimo za nove igre; tako z inovativnostjo 

spodbudimo še večje zanimanje pri skupinah. Imamo pa tudi 

dve igri, ki ju vključujemo v izletniško ponudbo kot doživetje 
za najavljene skupine z imenom »Gasilske igre brez meja«.  

Lepo vabljeni tudi vi na Veliki Cirnik!  

Možnost 1: Gasilske igre brez meja 

Izvedljivo za skupine z minimalno 12 osebami, traja 1 uro.  

Program: 

• sprejem skupine pri kapelici iz zač. 17. st. (poslikava g. 

Postel); 

• degustacija »potanca« in vina iz cirniških goric; 

• družabno tekmovanje »gasilske igre brez meja« s staro 

brizgalno; 

• ogled pomembnejših stavb (bivša šola, vaška gostilna, 

trgovina … iz 20. stoletja). 

Možnost 2: Gasilske igre brez meja z gasilsko malico 

Izvedljivo za skupine z minimalno 12 osebami, traja 1,5 ure. 

 Program: 

• sprejem skupine pri kapelici iz zač. 17.st. (poslikava g. 

Postel); 

• dobrodošlica: degustacija »potanca« in vina iz cirniških goric; 

• ogled cerkve sv. Križa iz leta 1600; 

• »Gasilska malica«; 

• družabno tekmovanje »gasilske igre brez meja« s staro 

brizgalno za 6 oseb (nagrada ─ praktično darilo); 

• prisoten harmonikar. 

Kontakt za najave: PGD Veliki Cirnik, 041 951 975
 

 
 

  



 
 

 

 
 


