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Uvodnik

Šentjanški glas

Spoštovani bralci in bralke Šentjanškega glasa,
nova številka našega krajevnega časopisa je ponovno prispela v vaš poštni nabiralnik, da
bi vam približali številne dogodke, ki jih v Šentjanžu kar ne zmanjka. In prav je tako.
Lahko bi trdili, da se v kraju vedno nekaj dogaja, za kar so zaslužna tako društva, ki
organizirajo različne dejavnosti in dogodke, kot tudi osnovna šola, ki s svojimi
kulturnimi prireditvami in nastopi ponudi krajanom pestrost družabnega dogajanja. Kaj
pa mi … Izkoristimo priložnost in se udeležimo raznovrstnih delavnic, predavanj in
proslav, ki se odvijajo v našem okolju? Zavedati se moramo, da je za vsako, še tako
preprosto in kratko, kulturno prireditev, potrebno veliko priprav, ki terjajo čas. S svojo
prisotnostjo pa pokažemo organizatorjem, da njihov trud ni bil zaman. Morda se ne izide
vse po načrtu, a kdor dela, greši. Kdor pa ni nič pripomogel, pa naj ne kritizira, čeprav je
dobronamerna kritika venomer dobrodošla.
Kakšna pa je sploh definicija besede kultura in kako mi gledamo nanjo ter kaj nam
predstavlja? Nekateri kulturo primerjamo z največjim slovenskim pesnikom,
vrednotenjem dejavnosti ljudi, načinom obnašanja, spet drugi pa jo enačimo z
gledališčem, kinom, glasbenim dogodkom ali športno aktivnostjo. Ne glede na to, kako
pojmujemo kulturo, je pomembno, da je le-ta del našega življenja, kajti že
sporazumevanje s sosedom zahteva določeno mero kulturnega obnašanja in
komuniciranja ter besednega zaklada. Ne bodimo muhasti kot aprilsko vreme, ki nas je v
svojih prvih dneh pozdravil z dežjem, čeprav sta nas februar in marec že vabila ven – v
naravo. Nestanovitnega in nestabilnega vremena v četrtem mesecu leta smo že navajeni.
Še dobro, da smo pred dežjem v okviru čistilne akcije pobrali smeti v naravi, saj bi
nekateri že radi uživali nekje na klopci, kjer bi jih božali sončni žarki. A za takšne stvari
bo še čas. Ko se naslednjič zopet beremo, bomo najbrž tarnali nad vročim poletjem. No,
do takrat je še kar nekaj časa in pomembnih vmesnih dogodkov. Otroci že komaj čakajo
na prvomajske počitnice, kajne? Kasneje pa bodo sledile še daljše poletne počitnice.
Preživite jih, kar se da sproščeno, svobodno, sproščujoče in naberite si moči za nove
izzive.
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Šentjanški glas
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž
Uredniški odbor:
Petra Majcen (odgovorna urednica),
Vesna Perko (glavna urednica),
Simona Razpet (lektoriranje),
Jože Puc, Boštjan Repovž, Milan
Sotlar (oblikovanje).
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Marjetka Erman
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

Vesna in Petra

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
1/1……………..........…….….….200€
1/2……………..........……..…….150€
1/4…………….........…….…..….100€
1/8…………..…........…….….…...60€
Prva stran, barvna
1/8………………………….…….150€

Objava Vašega oglasa v vseh treh
številkah ŠG letnika 2019 - POPUST!
Zadnja stran, barvna
1/1………………………………..650€
1/2………………………………..400€
1/4………………………………..250€
1/8…………………………...…..180€
Notranja stran, barvna
1/1……………..........……..…….500€
1/2……………..........………..….400€
1/4……………..........…….…..…250€
1/8……………...........…….….....150€
Prva stran, barvna
1/8………………………....…….400€

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.

Prve pomladne cvetlice so nas že pozdravile in ptički so se vrnili iz toplih krajev.
Ja, pomlad je že zavila v naše okolje. Ste že slišali glas znanilke pomladi –
kukavice? Bo naša denarnica letos bolj polna kot lani? Pustimo se presenetiti. Ne
glede na vse pa lahko čas prihajajočih se prvomajskih praznikov namenite družini,
sorodnikom, prijateljem, bližnjim. Izkoristite mednarodni praznik delavstva in
preostale proste dneve, da se odpočijete od vsakdanjih obveznosti in svojim
možganom privoščite pošten odklop.
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DRAGE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI!
v sklopu sanacije ceste Šentjanž–Glino in nato ureditve
športnega igrišča pred šolo. Pričetek del lahko pričakujemo že
v letošnjem letu.
Ena od glavnih nalog vsakega sveta KS je prav gotovo sanacija
krajevnih cest. V enega od orehov je zagrizel novi svet KS in
tako že potekajo priprave na sanacijo ceste na Kladje. Projekt
je trenutno v fazi pridobivanja potrebnih soglasij.
Ker pa smo krajevna skupnost krajani sami, ki smo aktivni v
najrazličnejših društvih, pa svet v novi sestavi veliko
pozornosti posveča, in jo namerava tudi v bodoče, sodelovanju
z društvi in se še kako dobro zaveda, da je podpora društvom
srčika uspešnega funkcioniranja skupnosti, v kateri živimo.
Konec marca je bil na spletni strani www.sentjanz.si objavljen
javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. S ciljem
vzpostaviti čim boljšo transparentnost in konec koncev
pravičnost sofinanciranja društev, je svet KS ustvaril kriterije
za točkovanje, na podlagi katerih bo komisija nato razdelila
finančna sredstva, ki so na razpolago za ta namen. Verjamemo,
da ima sam razpis, ker je pač prvi tovrstni v KS Šentjanž, tudi
določene pomanjkljivosti, ki pa jih bomo skušali identificirati
in v čim večji meri odpraviti naslednje leto. Začetek leta je tudi
čas pregleda dela v preteklem letu in snovanja načrtov za
naprej na občnih zborih društev, ki sem se jih čim več skušal
udeležiti tudi sam. Nobenega dvoma ni, da bo tudi letošnje leto
bogato s prireditvami in najrazličnejšimi aktivnostmi, ki jih
društva organizirajo. Eno od teh aktivnosti smo v koordinaciji
Turističnega društva Šentjanž že uspešno izvedli in se udeležili
čistilne akcije. V letošnjem letu so eno od smeri čiščenja
očistili tudi člani sveta KS Šentjanž s svojim podmladkom.
Enotni smo si, da bomo s to lepo navado nadaljevali tudi
prihodnje leto.
Želim vam kar najlepše pomladne dni, prihajajoče praznike pa
preživite čim bolj doživeto v objemu družine in v družbi
prijateljev.

V vlogi predsednika krajevne skupnosti vas v Šentjanškem
glasu nagovarjam prvič, kar mi je v prav posebno čast in
veselje ter tudi odgovornost. Svet KS Šentjanž v novi sestavi je
s polno paro pričel z delom, še preden je pomlad ogrela naše
kraje. Dovolite, da se na tem mestu najprej zahvalim
predsedniku KS Šentjanž v prejšnjih dveh mandatnih obdobjih,
Boštjanu Krmelju, in svetu KS za vse, kar so postorili in uredili
v času svojega delovanja. Kot rečeno, je bilo marsikaj že
postorjeno, a prav nobenega dvoma ni, da nemalo zadev še
čaka na realizacijo.
Že takoj na začetku mandata smo tako imeli čast prisostvovati
enemu od zelo pomembnih pridobitev na področju šolstva v
Šentjanžu. Po telovadnici pred dvema letoma je naša šola letos
svečano otvorila tudi novo šolsko kuhinjo in jedilnico. 22.
marca smo bili priča svečanemu dogodku, ki so ga na izviren
način obogatili učenci naše šole z njihovimi mentoricami, za
kar jim moramo iskreno čestitati in jim izreči posebno pohvalo.
Ker pa izzivov ne sme nikoli zmanjkati, se tako lahko
upravičeno veselimo pričetka izgradnje pripadajoče prometne
infrastrukture šole oz. obračališča za avtobuse, ki se bo uredilo

Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠENTJANŽ!
sončno ne glede na koledar. Morda pa še posebej v času
pomladi, ponovnega prebujanja narave.
V svežini podeželskega okolja se prebujajo vinogradi, pričenja
se delo na polju in v sadovnjakih. Kljub obilici raznega dela
vaša domača društva in organizacije uresničujejo svoje
programe in krepijo družbeno kohezivnost. Redno delo
opravlja tudi domača Krajevna skupnost, s katero z roko v roki
skrbimo za zagotavljanje kakovostne in uporabnikom prijazne
javne infrastrukture.
Šentjanž že leta zapored spremljajo zelo pozitivni in razvojno
naravnani koraki v prihodnost. Bistveno so izboljšani pogoji
vzgoje in izobraževanja, skladno s potrebami se sistematično
ureja cestna, komunalna in komunikacijska infrastruktura. Za
napredek so v veliki meri zaslužni tudi dobri odnosi, ki jih drug
z drugim negujmo in nadgrajujmo tudi v bodoče.
Želim vam prijetne dni pomladi, ki naj v vaše domove prinese
svežino, vedrino in veselje.
S spoštovanjem,

Vsak od letnih časov narekuje raznolikost življenjskega ritma.
V vaši krajevni skupnosti z veliko družbenega dogajanja
skrbite, da je življenje v domači lokalni skupnosti barvito in

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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Meta Repovž
samoukinja, talentirana ali pa ste se udeležili tudi
kuharskih tečajev?
Vsega po malem. V naši hiši smo gostili kar nekaj znanih
kuharskih mojstrov, od katerih sem se veliko naučila. Skozi
leta sem pridobila izkušnje in osnovno znanje nadgrajevala. To
je proces, ki poteka do konca življenja.
Kako poteka vaš tipičen delovni dan? Je kava tista, s
katero pričnete dan ali imate drugačen ritual?
Res je. Jutro pričnem s kavo. Rada jo spijem, ko je v hiši še
mir, zraven pa preberem kakšno stran v časopisu. Nisem še
našla volje, da bi dan začela z jutranjim sprehodom, čeprav bi
mi to koristilo.
Znano je, da se meniji, ki jih ponujate gostom, prilagajajo
letnemu času in pridelkom, ki zrastejo na vašem vrtu in
njivah. Kako poteka sestavljanje jedi in ne nazadnje
celotnega menija?
Naša glavna inspiracija je okolje v katerem živimo. Ne le
sestavine, temveč tudi jedi same. Trudimo se, da že znane jedi
pripravimo na sodoben in zanimiv način.
Kdo je tisti, ki prvi poskusi vašo novo kreirano jed? Ste to
vi ali se vaši družinski člani preizkusijo v vlogi tako
imenovanih okuševalcev hrane? So oni vaši kritiki?
Jedi kreiramo in okušamo skupaj. Tako z družinskimi člani
kot z zaposlenimi. S tem poskrbimo, da na plano pride kar se
da mnogo idej.
Katere jedi pripravljate najraje in katera vam vedno znova
predstavlja velik izziv? Katera je najbolj nenavadna jed, ki
ste jo pripravili?
Trenutno je moj izziv peka kruha iz droži.
Kot se razvija tehnologija, se razvija tudi kuhinjska
oprema. Vseeno pa prisegate na štedilnik na drva. Zakaj?
Menite, da je okus boljši, polnejši?
V naši kuhinji ima štedilnik posebno mesto. Nanj sem se tako
navadila, da bi ga težko pogrešala. Seveda pa imamo tudi vso
ostalo moderno kuhinjsko opremo, ki pa je dandanes
nepogrešljiva.

Ljubezen vas je pripeljala na podeželje, v Šentjanž, stran
od mestnega vrveža, kjer ste preživeli otroštvo. Se je bilo
težko posloviti od mesta in priti na podeželje, vedoč, da tu
ni vse na dosegu rok?
Ko si mlad, ne razmišljaš tako. Vse se ti zdi enostavno. Že prej
sem velik del mladosti preživela na deželi, ko smo s starši čez
vikende prihajali sem. Konec koncev pa Šentjanž le ni tako
oddaljen od večjih mestnih centrov.

Kaj se vam poraja ob temah kuhanje nekoč in danes ter
celotna kulinarika nekoč in danes? Preskok razvoja je več
kot očiten, kajne? Smo gostje res vse bolj zahtevni?
Seveda, preskok se kakor v drugih dejavnostih zelo pozna tudi
v kulinariki. Hkrati z razvojem kuhinje so gostje seveda bolj
zahtevni. Le tako je možen napredek.

Tekom študija ste pridobili ekonomsko izobrazbo, a svoje
poklicne kariere niste nadaljevali v tej smeri. Vam je bilo
kdaj žal?
Pravzaprav ne. To delo me nikoli ni veselilo. Znanje, ki sem ga
pridobila v šoli in kasneje v službi, mi pa še danes pride zelo
prav.

Kuharski mojstri oz. mojstrice svojih malih skrivnosti
kuhanja najbrž ne delite z drugimi. Kljub vsemu, kaj pa bi
vi izpostavili kot skrivnost vašega mojstrskega ustvarjanja?
Kakšna je vaša filozofija?
Mislim, da to ne drži več. Kuharji svoje znanje med seboj
delimo. Res pa je, da se vsak izmed nas trudi imeti svojo
prepoznavno kuhinjo.

Kulinarika je bila v Gostilni Repovž že od nekdaj prisotna.
Je morda ravno to razlog, da ste se pričeli sukati okoli
štedilnika ali pa je bilo morda kuhanje že od nekdaj vaša
strast?
Na obe vprašanji bi lahko odgovorila pritrdilno. Pravzaprav je
tako naneslo, da je kuhanje postalo moj poklic, ki me obenem
veseli.

Ni dvoma, da ste mojstrica kuhanja, ne nazadnje tudi
šefinja kuhinje. Kaj menite, kako nekdo lahko postane
odličen kuhar oz. kuharica? Katere lastnosti mora imeti?

Glede na to, da po izobrazbi niste kuharica, kako ste
pridobili vse svoje kuharsko znanje? Bi lahko dejali, da ste
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Ne moremo mimo naslednjega vprašanja – katera je vaša
najljubša jed?
Moja najljubša jed je musaka, ki jo skuha moja mama.
Kuhanje različnih jedi, marmelad, sokov in drugih
domačih izdelkov je del vašega vsakdana. Dela vam nikoli
ne zmanjka. Kako se pa sprostite in naberete novih moči za
nadaljnje izzive?
Res je, da je časa bolj malo, ga pa zato toliko raje preživim s
svojo družino.

Vaša gostilna v zadnjem času žanje uspehe, ki so rezultat
dolgoletnega dela, izobraževanja, včasih odrekanja. V
lanskem letu je francoska družba Gault&Millau, ki
ocenjuje restavracije v različnih državah po svetu,
pripravila tudi prvo izdajo svojega kulinaričnega vodnika
za Slovenijo. Ob tej priložnosti ste bili razglašeni za
kuharico tradicije leta 2019. Dokaz, da imate resnično
občutek za spajanje okusov, ki jih mi kot gostje lahko
okusimo s svojimi brbončicami. Kaj pa vam pomeni to
priznanje?
To priznanje mi pomeni veliko. Je potrdilo za preteklo delo in
obveza za v prihodnje.

Ko slečete službeni predpasnik, če se lahko tako izrazim,
morate skuhati kaj dobrega tudi v domači kuhinji? S
katero jedjo najraje pocrkljate svoje družinske člane?
Moji družinski člani niso nič manj zahtevni kot gostje. Vedno
jim rada skuham kaj dobrega. Najraje imajo domače jedi.
V zadnjem obdobju se v medijih pojavljajo različne
kulinarične oddaje. Pred časom je bila odmevna oddaja
Gostilna išče šefa, sedaj pa je v ospredju MasterChef
Slovenija. Kakšno je vaše mnenje o teh oddajah? Morda
odskočna deska za morebitnega kuharskega mojstra ali le
del komercializacije?
Mislim, da je to res le del komercializacije. Delo v kuhinji je
drugačno, kot ga prikazujejo oddaje. Predvsem je veliko več
trdega dela in veliko manj teatra. Je pa res, da so oddaje
prinesle tudi nekaj pozitivnega. Naše delo je bolj prepoznavno
in mogoče tudi bolj cenjeno.
Imate morda kakšen moto, ki bi ga radi delili z bralci
Šentjanškega glasa?
Pomembno je, da v stvari, ki jo počneš, najdeš veselje.
Z Meto Repovž se je pogovarjala Vesna Perko.
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Turistično društvo Šentjanž
OBČNI ZBOR TD ŠENTJANŽ
naše društvo ni številčno, pa naših aktivnosti nikakor ne
zmanjka. Zato ni bilo nikakršno presenečenje, da je bilo leto
2018 za društvo izjemno uspešno, najbolj ponosni pa smo na
naše pozitivno finančno poslovanje. Ponovno smo dokazali, da
lahko kljub okrnjenosti finančnih sredstev in obilici
prostovoljnega dela izpeljemo vse zadane cilje. Naše rezultate
in uspešno delovanje društva pa je ob obisku v Šentjanžu
opazila tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša, ki se je le
čudila, kaj vse zmore tako malo društvo. Da, majhno društvo, a
po srcu in prostovoljnem delu veliko, zato smo bili veseli te
pohvale.
V nadaljevanju je predsednica društva Petra Majcen
predstavila program za leto 2019, ki je prav tako bogat.
Organizirali bomo čistilno akcijo, pohode, ki so že ustaljeni, v
poletnih mesecih bomo izpeljali ArtEko Šentjanž in poskrbeli
za odstranjevanje ambrozije, v jeseni pa tradicionalno
organizirali Šentjanško tržnico. Pozdravili so nas tudi
predsednik KS Šentjanž in predstavniki ostalih društev.
Preostanek večera je minil ob okusnem prigrizku in prijetnem
klepetu z navzočimi.

Leto je naokoli in člani Turističnega društva Šentjanž smo se v
petek, 1. marca, zbrali na letnem občnem zboru, kjer smo
potrdili vsa poročila o delu društva v preteklem letu. Čeprav

Vesna Perko

ČISTILNA AKCIJA 2019

smeti, vendar se to žal ne zgodi, letošnja bera odpadkov je
namreč skoraj enaka lanski. Brezvestneži še vedno odmetavajo
pločevinke, plastične steklenice, cele vrečke z mešanimi
odpadki in še marsikaj ob poteh, kjer se vozijo.
In ker ima »vsaka medalja dve plati», je dobro, da sprememb
ni pri entuziazmu naših prostovoljcev, ki vsako leto znova in
znova dokazujejo, da jim ni vseeno za našo okolico, da jim ni
vseeno, kaj se dogaja z onesnaženo naravo in v kakšnem
okolju živimo ter vsako leto pobirajo smeti za drugimi.
V tokratni akciji je sodelovalo 125 predstavnikov delujočih
društev v Šentjanžu, 9 predstavnikov sveta KS Šentjanž ter
učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž. Vsi skupaj so nabrali 59
velikih in 8 manjših vreč smeti. V zabojniku, ki je bil v ta
namen postavljen na parkirišču pred šolo, so se res znašli tudi
kosovni odpadki, ampak vseeno boljše kot v naravi … ljudje
verjetno pozabljajo, da je mogoče enkrat letno brezplačno
dobiti kontejner za kosovne odpadke.
Hvala vsem predsednicam in predsednikom društev ter vsem
sodelujočim. Na snidenje prihodnje leto!

Ravno pravi čas, od 30. marca do 7. aprila, pred deževnimi
dnevi, smo uspešno izpeljali čistilno akcijo, ki smo jo pred
časom poimenovali »pomladno urejanje«.
Žal za nas rek, da so edina stalnica v življenju spremembe, ne
drži. Vsi mi bi si zelo želeli sprememb v smislu manj ali nič

Za TD Šentjanž MŠB
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PGD Šentjanž
PREGLED OPRAVLJENEGA DELA V LETU 2018
Šentjanški gasilci smo na občnem zboru 23. februarja
pregledali opravljeno delo v letu 2018.
V mesecu januarju smo izpeljali mladinski občni zbor, na
katerem je bilo prisotnih 36 mladih gasilcev. Pregledali smo
delo mladinske komisije ter podelili društvena priznanja za naj
pionirje (Žiga Jontez in Anže Zajec), pionirke (Zala Krmelj in
Laura Kramžar) in naj mladinke (Katja Strnad), mladince
(Alex Prijatelj) za leto 2018. priznanje Gasilske zveze Sevnica
– pionir je prejel Anže Pikelj, priznanje GZ Sevnica –
mladinec Sara Žganjar in srebrno plaketo GZ Sevnica Luka
Lazar.

za sofinanciranje gasilskega vozila in vlogo poslali na Upravo
RS za zaščito in reševanje.
1. maja smo okrepčali pohodnike na Kamenško s čajem in
medičko. V nedeljo, 6. maja, pa smo izpeljali 23. Florijanovo
žegnanje v Budni vasi. Udeležilo se ga je preko 70 gasilcev iz
domačega in sosednjih društev. 21. maj nam bo ostal v
posebnem spominu, kajti v Šentjanž smo pripeljali nov kombi
VW Transporter 2.0 TDI 4M z vso potrebno opremo.
9. junija smo odpeljali v Tržišče pet ekip mladih na občinsko
mladinsko tekmovanje. Mladinci so dosegli odlično 3. mesto,
pionirke 4. mesto, pionirji 11. mesto, ekipa cicigasilcev Sončki
so osvojili 2. mesto, ekipa cicigasilcev Račke pa 4. mesto. 17.
junija so se ekipe mladincev (Luka Lazar, Matjaž Knez in Alex
Prijatelj), mladink (Sara Žganjar, Katja Strnad in Leja Musar),
pionirjev (Žiga Jontez, Žiga Krmelj in Anže Pikelj) in pionirk
(Zala Krmelj, Petra Knez in Laura Kramžar) udeležili
tekmovanja Mladinski mnogoboj v Rečici pri Laškem. Ekipi
pionirjev in mladincev sta dosegli 5. mesto, ekipi pionirk in
mladink pa sta premagali vso konkurenco in osvojili 1. mesto v
svoji kategoriji. 23. junija pa smo peljali mladino na srečanje
gasilske mladine na Zabukovje.
Prvi vikend v juniju smo sodelovali pri izvedi tridnevnega
pohoda Krekove konjenice po mejah občine Sevnica. 12. junija
smo prodali vozilo za prevoz moštva GVM-1 Peugeot Boxer
3.0 tdi, gasilski trojki na Okič za 7.500 €.
Miran Kramžar in Andrej Čerček sta se 12. junija udeležila
vseslovenske akcije pri odpravljanju posledic toče v občini
Črnomelj. Ekipa gasilk se je udeležila gasilskega tekmovanja
na Šmarčni in osvojila 5. mesto.
Tudi julij je minil v pripravah na tekmovanje, saj sta se ekipi
gasilk in gasilcev udeležili gasilskih iger brez meja na Velikem
Cirniku.
V avgustu smo, najprej po nekaj zapletih in dopolnitvah vloge,
podpisali pogodbo o sofinanciranju kombija z Upravo RS za
zaščito in reševanje. Zadnji teden v avgustu pa smo postavili
šotor, pripravili prireditveni prostor, poslali vabila, letake,
nalepili plakate, oglase ... za prireditev ob 111-letnici delovanja
društva s prevzemom novega gasilskega vozila za prevoz
moštva GVM-1.
Posebno zahvalo namenjam botrom: Jožetu Lazarju, Andreju
Repšetu, Ivanu Orešniku, Alešu in Andreju Prijatelju za
izkazano dobrosrčnost društvu. Po prevzemu vozila je sledila
veselica z Ansamblom bratov Poljanšek.
Pogasili smo travniški požar na Kamenškem.
V prvem tednu novega šolskega leta smo prosili veterane za
pomoč pri varovanju osnovnošolcev ob prihodu v šolo.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, je potekala društvena vaja
na kmetiji Majcen na Gaju. Poleg domačih gasilcev so na vaji
sodelovali tudi gasilci iz PGD Tržišče in PGD Veliki Cirnik.
Na Velikem Cirniku je potekala sektorska vaja, na kateri so
bile preizkušene radio veze z radijskimi postajami in
komunikacija med vodji intervencij. Z ekipama pionirjev in
mladincev smo se udeležili občinskega kviza gasilske mladine,
ki je potekalo 27. oktobra v Boštanju. Pionirke (Zala Krmelj,
Petra knez in Laura Kramžar) so premagale vso konkurenco in
osvojile prvo mesto, mladinci (Sara Žganjar, Leja Musar in
Alex Prijatelj) pa so se uvrstili na odlično tretje mesto. Obe
ekipi sta bili nagrajeni s priznanjem in pokalom ter se uvrstili
na regijsko tekmovanje. Regijsko tekmovanje je preteklo leto

V tem mesecu smo sodelovali pri gašenju požara na
stanovanjskem objektu v Gabrijelah.
V februarju smo peljali mladino na izobraževanje v Sevnico.
Pridobili so čin pionir gasilec (5 mladih članov) in čin
mladinec (7 mladih članov). Izpeljali smo članski občni zbor
ter prijavili 6 kandidatov za praktični del tečaja za
operativnega gasilca. Na članskem občnem zboru smo
pregledali delo, podelili napredovanja v čine ter društvena
priznanja in priznanja GZ.
Aprila so s pripravami in tekmovanji začeli veterani. Zbrale so
se mladinske ekipe in se začele pripravljati za občinsko
tekmovanje, ki je bilo v mesecu juniju v Tržišču.
Udeležili smo se tudi čistilne akcije v organizaciji TD Šentjanž
ter sodelovali pri pohodu od Murnc do Telč v organizaciji KO
DIS Šentjanž. V tem mesecu, 24. aprila, smo v podjetju Avto
Slak v Trebnjem prevzeli nov kombi VW Transporter in ga
peljali v podjetje IVL d.o.o. Ig pri Ljubljani, kjer so ga
opremili s signalizacijo in potrebno opremo. 28. aprila smo se
udeležili gasilske vaje na Svinjskem. Skupaj z gasilci Velikega
Cirnika, Šentruperta in Dol pri Litiji smo prikazali gašenje
gospodarskega objekta družine Sladič. Zadnji dan aprila smo
postavili mlaj na parkirnem prostoru. V tem mesecu smo
pridobili vso potrebno dokumentacijo skladno s pogoji razpisa
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potekalo v sevniški občini. Mlade gasilke in gasilci iz posavske
regije so se zbrali 24. novembra na Blanci. Naši predstavniki
so lepo zastopali PGD Šentjanž. Pionirke so osvojile
nehvaležno 4. mesto, mladinci pa 3. mesto.
Na pobudo tečajnikov in v sodelovanju s poveljnikom GZ
Sevnica tov. Gašperjem Janežičem smo organizirali podelitev
činov gasilec vsem, ki so uspešno zaključili tečaj za
operativnega gasilca. Čestitke našim šestim novim operativnim
članom: Enverju Gashiju, Maticu Prijatelju, Janu Klunu, Ivu
Jontezu, Romanu Jontezu in Jerneju Ermanu za opravljen izpit.
V mesecu novembru smo si privoščili strokovno ekskurzijo v
Gornjo Radgono. Ogledali smo si proizvodne prostore podjetja
Metiss-Rosenbauer, gasilsko društvo Gornjo Radgono in se
nato odpeljali h gasilcem v sosednjo Avstrijo. Ekskurzija je
bila zelo poučna. Dan smo zaključili s poznim kosilom na
turistični kmetiji in prijetnim druženjem ob glasbi naših mladih
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članov (Ansambel Šentjanci: Vid Žganjar, Jernej Erman in
Žiga Podlogar).
Sprehodil sem se skozi pomembne dogodke v letu 2018. Leto
je bilo zelo delovno in nadvse uspešno, zato se moram ob tej
priložnosti najlepše zahvaliti vsem, ki so nam kakor koli
pomagali pri realizaciji našega programa, dogodkov in ostalih
aktivnostih. Posebno zahvalo pa namenjam vsem članom,
članicam, mladini in njihovim mentorjem. Najlepša hvala tudi
vsem dobrotnikom za finančno in moralno podporo ter
krajankam in krajanom za prostovoljne prispevke, ki so bili in
še bodo namensko porabljeni.
Še naprej se bomo trudili za uspešno delo in za krepitev ugleda
društva.
Hvala in NA POMOČ!
Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž

Društvo upokojencev Šentjanž
DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠENTJANŽ
statuta DU Šentjanž. Vsi dokumenti so bili soglasno sprejeti.
Opravili smo tudi volitve v nov upravni odbor društva. Za
predsednico je bila izvoljena Nada Vodišek, tajniška dela pa bo
opravljala Slavica Dežman.
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega
doma Sevnica nam je uspelo organizirati telovadbo, ki poteka
od marca enkrat tedensko v telovadnici osnovne šole Šentjanž.
Udeležba je zelo lepa.
Udeležili smo se čistilne akcije. Pobirali smo smeti na relaciji
Šentjanž–Hinje–Primštal–Šentjanž. Poleg tega smo očistili še
dva večja smetišča ter uredili pohodno pot na Tk Pav.
Od januarja do konca aprila so praznovali okrogle obletnice:
 80 let: Vera Bunderšek, Jožefa Sitar, Ladislava
Strehar in Milka Hudnik;
 85 let: Jože Livk, Ivan Šušteršič;
 91 let: Jože Petan;
 93 let: Marija Petan.

Februarja smo pobirali članarino za leto 2019 in začeli s
pripravami za zbor članov, ki je bil 10. marca. Na njem smo
člane seznanili s poročilom o delu in finančnim poročilom za
leto 2018. Predstavili smo program dela in finančni načrt za
leto 2019. Kar precej dela je bilo s pripravo oziroma dopolnitvami

Vsem želimo veliko zdravja in zadovoljstva.
UO DU Šentjanž

DV Šentjanž
REZATEV V DRUŠTVENEM VINOGRADU
sončnih pobočjih gričev. Tudi v našem društvenem vinogradu
smo se odločili opraviti to delo. Kar precej članov se je tega
opravila udeležilo na malo hladno in vetrovno popoldne. Delo
botrov trt v društvenem vinogradu je tudi prvo opravilo v letu,
rezatev.
Po krajših navodilih smo se lotili rezatve. Lansko leto je trta
zelo dobro dozorela in nismo imeli problemov z rezatvijo in
obliko. Potomko najstarejše trte na svetu je strokovno obrezal
Stane ... sploh ni imel težav z obliko.
Na koncu dela smo pospravili rezino in šli na zasluženo
malico. Vmes pa je Toni pridno nosil pijačo okrog "rezačev".

Nekoč so začeli rezati proti koncu zime, ko je sneg kopnel in
so se dnevi dovolj podaljšali za odhod v vinograde, ki so na

OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ
Tretjo soboto v mesecu marcu smo se člani DV Šentjanž zbrali
na letnem občnem zboru, da smo strnili misli preteklega leta.
Ker se vinogradniki radi izobražujemo in pridobivamo nova
znanja o novostih v vinogradništvu, smo v uvodnem delu
večera poslušali predavanje, kjer nam je g. Baumgartner iz

podjetja Metrob predstavil novosti na področju varstva rastlin
pred škodljivci.
V nadaljevanju je predsednica društva Renata Kuhar poročala
o delu v letu 2018, člani pa smo bili ponovno zadovoljni z
delom blagajnika, saj je bilo finančno poročilo obetajoče. Tudi
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izzivov. Nekaj aktivnosti, kot je rezatev v društvenem
vinogradu, smo že opravili, še vedno pa nas čaka kar nekaj
opravil, ki nam bodo s skupnim sodelovanjem zagotovo
predstavljala lahek izziv. Veseli smo bili, da nas je s svojo
prisotnostjo počastila tudi cvičkova princesa Ana Pavlin, ki je
pohvalila delo društva in čestitala vsem dobitnikom diplom.
Prvak cvička je že drugo leto zapored postal Jani Kmetič,
diploma za prvaka v kategoriji suho belo je romala v roke
Branka Kebra, šampion ocenjevanja pa je z vinom Sauvignon –
jagodni izbor postal Rudi Bec.
Uspehe društva so opazili tudi gostje, ki so nam čestitali za
dobre rezultate in nam zaželeli, da vztrajamo pri nadaljnjem
delovanju. Občni zbor so zaključili društveni pevci, naše
prijetno druženje pa je s svojimi vižami popestril ansambel
Šentjanci.
Vesna Perko

v letošnjem letu bo glede na plan dela polno dejavnosti in

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT IN BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO
božično-novoletni koncert in 19. blagoslov konj. Globok
poklon godbenikom, godbenicam, sijajnemu dirigentu
Franciju, izjemnima vokaloma Emi Petaver in Janezu Krivcu
za vrhunsko odpete pesmi, sekciji tolkal za pester uvod v
koncert, citrarki Maji Knez za spremljavo na citrah; iskrena
hvala povezovalcema Joži in Boštjanu, brez vaju si koncerta ne
moremo več predstavljati.
Povabljenim gostom in prijateljem konjenikov iz sosednjih
konjenic se zahvaljujemo za moralno in finančno podporo,
gospodu župniku pa za opravljen obred blagoslova konj na
štefanovo.
Spoštovani obiskovalci, brez vas, ki nas tako številčno
podpirate, bi bil naš trud zaman. Hvala.

Tako, za letos smo končali. Prijetno utrujeni, a več kot
zadovoljni, smo uspešno pospravili pod streho 10. tradicionalni

OBČNI ZBOR DRUŠTVA REJCEV IN LJUBITELJEV KONJ ŠENTJANŽ
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. V naše vrste pa
smo sprejeli dva nova člana, ki bosta s svojim znanjem in
izkušnjami pripomogla k še boljšemu delovanju društva.
Letos smo imeli volilno leto; vsi predlagani kandidati so bili
soglasno sprejeti.
Za pomoč pri delovanju v letu 2018 se vsem, ki so nam kakor
koli pomagali, iskreno zahvaljujemo. Še posebej smo se
zahvalili s spominsko plaketo družini Zgonc, ki nas že vsa leta,
na tridnevnem pohodu po mejah občine Sevnica, gostoljubno
sprejme in bogato pogosti.
Iskrena hvala pa tudi PGD Šentjanž, ki nam nesebično stoji ob
strani že vrsto let. Pohvalne besede vabljenih gostov in skupne
želje po sodelovanju so nam dale zagon za uresničitev
zastavljenega letnega plana. Po končanem uradnem delu je
sledilo družabno srečanje z zakusko in prijetnim kramljanjem.

V soboto, 16. februarja, smo se člani Društva rejcev in
ljubiteljev konj Šentjanž zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na
20. občnem zboru društva. Po pozdravu predsednika Boštjana
Krmelja smo izvolili delovno predsedstvo, ki ga je vodil Franci
Lipovšek in prešli na dnevni red.

PGD Veliki Cirnik
POTOPISNO PREDAVANJE NA VELIKEM CIRNIKU
Na Velikem Cirniku že več let v marcu, v počastitev dneva
žena, organiziramo potopisno predavanje o oddaljenih deželah.
Letos nas je v petek, 8. marca, Franc Hočevar, ki je tudi član
PGD Veliki Cirnik, popeljal na Madagaskar. Predstavil nam je

svoje potovanje na ta afriški otok. Skozi svoja doživetja nam je
opisal tamkajšnjo kulturo, običaje, naravo in živali ter z nami
delil veliko zanimivih anekdot in fotografij. Srečal se je tudi z
misijonarjem Pedrom Opeko, ki je s svojim misijonarskim
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delovanjem zaznamoval to državo.
Sledila je še pogostitev, za katero se zahvaljujemo članicam
PGD. Veseli smo, da se je dogodka udeležilo skoraj 60 gostov
iz naše in iz sosednjih vasi. Veselimo se že naslednje pomladi,
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saj nam je naš popotnik že obljubil novo in zanimivo
predavanje.
PGD Veliki Cirnik

OBČNI ZBOR PGD VELIKI CIRNIK
Svoj prireditveni prostor smo odstopili tudi ostalim društvom
KS Šentjanž. V decembru smo prebivalcem na območju
društva razdelili koledarje in jim ob tej priložnosti zaželeli vse
lepo v prihajajočem letu.
Predstavili smo cilje, ki smo si jih zadali za leto 2019. Želimo
povečati in urediti prireditveni prostor, ki bo namenjen tudi
aktivnostim mladine. Vključevati želimo tudi starejše in se
trudimo povezovati celotno vaško skupnost. Že nekaj mesecev
prej bodo začele potekati priprave na naš osrednji dogodek, 23.

V soboto, 26. januarja, je potekal občni zbor Prostovoljnega
gasilskega društva Veliki Cirnik. Predsednik, poveljnik in
ostali predstavniki organov društva so domačim gasilcem in
gostom iz sosednjih društev in gasilskih zvez predstavili
delovanje društva za leto 2018.
V preteklem letu se je na Velikem Cirniku veliko dogajalo.
Obnovili smo spodnje prostore gasilskega doma. Tako kot
vsako leto smo več kot uspešno izpeljali 22. Gasilske igre brez
meja, katerih se je udeležilo veliko tekmovalcev in gostov.
Organizirali smo več vaj. Aktivno je bilo sodelovanje mladine,
veseli smo, da smo sprejeli kar 17 pionirčkov. Štirje naši člani
so opravili tečaj za gasilca. Udeleževali smo se mnogih
tekmovanj in ostalih aktivnosti v Gasilski zvezi Sevnica. Skozi
celo leto smo skrbno skrbeli za gasilski dom in urejali okolico.

Gasilske igre brez meja, ki bodo potekale 20. julija. Varčevali
bomo za nakup vozila za gozdne požare.
Občni zbor se je zaključil s pogostitvijo, ob dobri kapljici in
zvokih harmonike.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Gasilci PGD Veliki Cirnik

OBNOVILI SMO ZNANJE O UPORABI DEFIBRILATORJA
Minilo je že eno leto, odkar smo vaščani Velikega Cirnika v
vasi pridobili defibrilator, zato smo se odločili, da obnovimo
znanje, ki bi nam koristilo v primeru uporabe. V sodelovanju z
ZD Sevnica smo se zbrali 22. februarja v prostorih PGD Veliki
Cirnik. Šli smo skozi postopek oživljanja (30 masaž srca – 2
vpiha) in uporabili za vajo namenjen defibrilator. Postopke
smo izvajali na lutkah.
Želimo si, da nam tega znanja ne bi bilo treba uporabiti, prav
pa je, da se zavedamo, kako pomembno je, da te postopke
obvladamo.
PGD Veliki Cirnik

MK Junci
JUNCI SMO BILI AKTIVNI

Člani MK Junci smo bili tudi to sezono zelo aktivni.
Organizirali smo potopisno predavanje svetovnega popotnika
Mirana Juvančiča. Imeli smo deseti občni zbor. Sodelovali smo
na čistilni akciji na relaciji Primštal–Strehar. Pohvalno je, da je
bilo letos zelo malo smeti ter nič sveže odvrženih pločevink, ki
so prevladovale vsako leto.
Sedaj pa smo že v polnih pripravah na letošnjo varno vožnjo v
sodelovanju s PPP Novo mesto. Letos bodo vabljeni tudi
začetniki, vozniki mopedov 25km/h, da se tudi oni poučijo o

nevarnostih, ki pretijo na njih kljub njihovi majhni hitrosti.
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Nekje morajo začeti. Dobro je, da se najprej naučijo obvladati
manj zmogljivejši motor – moped, ter pridobijo osnovne
spretnosti obvladovanja na poligonu. Veliko težje je te
spretnosti pridobiti starejši, s težjim in bolj zmogljivim
motorjem. Še vedno pa je žal hitrost tista, ki jo motoristi
običajno ne obvladujejo, zato je odlično, da se preizkusijo na
poligonu, da vidijo svoje spretnosti in zmogljivost svojega
motorja. Je pa res, da na varno vožnjo pridejo le
najpogumnejši. Tistih najbolj pogumnih vaških "Gajserjev", ki
“nažigajo” ponoči, po glavni cesti, brez luči in vaških
"Rossijev", ki se peljejo “na kolen”, običajno na varno vožnjo
ni. Ti se raje hvalijo ob pivu, »kuk so se peljali«. Ta majhen
odstotek motoristov pa meče slabo luč na ostalo večino.
Mislim pa, da so vseeno veliko bolj kot motoristi na cesti
nevarni tisti, ki so si kupili velika vozila, ne znajo pa peljati po
svojem pasu, če ni sredinske črte, ker nimajo občutka za širino
in položaj vozila, pač pa mislijo, da so z velikim avtom kupili
tudi večji kos ceste in večji kos parkirišča. No, jaz menim, da
je to njihov ego, v resnici pa avta sploh ne obvladujejo, ker so
z njim dobili preveč navodil in jih še niso uspeli prebrati. Ste
mogoče pri semaforju kdaj opazili, kam vozniki gledajo? V tla
avtomobila! Ta tla so mobilni telefon. Zelo dobro bi tudi bilo,
če bi vsi vozniki sledili spremembam prometne zakonodaje,
tako se ne bi določeni vozili povprečno, kar nekje vmes, okrog
70 km/h, čez naselje malo manj, izven pa malenkost več.
Zaradi takšnih primerov opažam nestrpnost ostalih voznikov.
Mislim, da je težava tudi v nepoznavanju prometnih predpisov.
Smerokaza za izvoz iz krožnega pa tako ni potrebno
uporabljati, a ne …
Ker je bila letos zima bolj mila, so bili kaj kmalu znanilci
pomladi tudi motoristi. Razne inštitucije so opozarjale na
previdnost, da je na cestah še pesek, da je asfalt še nizkih
temperatur. Kaj pa vozilo, je pripravljeno? Pnevmatike, zavore
… Vi ste pripravljeni? Fizično in psihično? Cesta ne bo nikoli.
Benjamin Sotlar

KUD Budna vas
LETNI OBČNI ZBOR 2019
delovna poročila vseh sekcij, blagajničarka blagajniško
poročilo, disciplinska komisija je poročala, da ni imela dela,
ker ni bilo nepravilnosti, prav tako ni imel pripomb na
delovanje društva nadzorni odbor. Vsa poročila smo prisotni
člani soglasno sprejeli. Prav tako smo soglasno sprejeli plan za
leto 2019, čeprav je malo manj obsežen od vseh do sedaj.
Zahvalili smo se vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri
izvedbi programov v letu 2018.
Gostje: novi predsednik KS Šentjanž, predstavnik PGD
Šentjanž, predsednica TD Šentjanž in predsednica KO za
vrednote NOB Šentjanž so v pozdravnih nagovorih pohvalili
delovanje društva v letu 2018, čestitali so nam za vse uspehe in
prejeta priznanja ter zaželeli uspešno delo pri uresničevanju
zastavljenih nalog za leto 2019.
Vsi skupaj smo si zaželeli dobrega sodelovanja za dobro
počutje vseh krajanov in občanov ter prijetnih druženj tudi za
naprej.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Prav nič zimska sobota, 2. februarja, se je že prevesila v
deževni večer, ko smo se člani KUD Budna vas zbrali na
rednem letnem zboru. Za boljše razpoloženje so Ljudske pevke
Solzice zapele eno ljudsko. Po pozdravu predsednice vsem
udeležencem in gostom smo izvolili delovno predsedstvo in
sprejeli dnevni red. Najprej je predsednica predstavila obsežna
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POLEPŠALE DAN STAREJŠIM TDU LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Letošnji praznik dan žena se je za članice Ljudskih pevk
Solzice, Evo Keber in Marijo Bajt, začel na prav poseben
način. V lepem dopoldnevu so se zbrale v TDU Loka pri
Zidanem Mostu, da bi malo popestrile dan stanovalcem. Na
povabilo zaposlenih doma so pripravile kratek kulturni
program. Zbralo se je kar veliko prebivalcev doma za starejše.
Prisluhnili so ljudski pesmi in recitacijam ter ob tem tudi
zapeli. Prav lepo je bilo videti srečne obraze. Za članice KUD
Budna vas je bil to eden lepših praznovanj osmega marca.
Če srečo deliš z drugimi, je ta še večja in lepša.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

ZAHVALA KUD BUDNA VAS
Zahvaljujemo se vsem članom za njihovo delovanje, nastope,
razstave in pogostitve ob prireditvah. Zahvaliti se želimo vsem
obiskovalcem za obisk prireditev, njihove prostovoljne
prispevke in podporo. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam
kakor koli pomagali pri delovanju in organizaciji prireditev
finančno, materialno in organizacijsko: Občini Sevnica in
županu Srečku Ocvirku ter Krajevni skupnosti Šentjanž za
finančno podporo; JSKD Sevnica, ZKD Sevnica, KŠTM
Sevnica in Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž za pomoč pri
obveščanju o naših prireditvah; Prehrani Javor, Dušanki
Skoporc-Zavrl za pogostitve; KS Šentjanž, Gradu Sevnica,

gospodu župniku Miru Berglju iz Radeč, družini SkoporcZavrl z Brunka, družini Vozelj iz Budne vasi, Ivanki Krajnc iz
Drožanj, družini Sigmund iz Budne vasi, CAFFE GALERIJI
Radeče in EFART ateljeju iz Budne vasi za uporabo prostorov
za vaje, sestanke, delavnice in prireditve; Turističnemu društvu
Šentjanž, ustvarjalcem Šentjanž.si, Jožetu Pucu, Šentjanškemu
glasu, Posavskemu obzorniku, Smilji Radi, Lokalno.si, studiu
D, Grajskim novicam, Dolenjskemu listu, Na dlani.si,
ePosavje.si, Moja občina.si in Sevnica vredno ogleda za objave
napovednikov prireditev in člankov; PGD Šentjanž in šoferju
Janezu Repovžu za prevoze.

UMETNOST STARE GRČIJE
LIPA 24. februarja organizirala predavanje mentorice Elene
Sigmund. 24. marca pa so predavanje ponovili, ker je bilo ob
prvem terminu veliko kandidatov bolnih.
Profesorica Elena je zbrane slušatelje, mlade in malo starejše,
doživeto popeljala skozi zgodovino kiparstva, lončarstva in
slikarstva stare Grčije. Takratni vladarji so bili umetnosti zelo
naklonjeni in so jo podpirali v njenem razvoju. Predavanje je
popestrila in podkrepila še s pisnim gradivom in videi. Še
posebej z zanimanjem so ji prisluhnili mladi člani sekcije, ki
pod Eleninim mentorstvom rastejo morda v velike umetnike,
kdo bi vedel. Za to pa je potrebnega veliko truda, vztrajnosti in
seveda znanja.
Nekaj novega znanja smo prav gotovo pridobili tudi slušatelji
tega zanimivega predavanja.

»Dobro je poznati zgodovino umetnosti stare Grčije, ker se je
od tam širila v Evropo.« S to mislijo je likovna sekcija ART

Magda Sigmund, KUD Budna vas

Krajevni odbor za vrednote NOB Šentjanž
POHOD V JATNO
Krajevni odbor za vrednote NOB Šentjanž je 13. februarja
pripravil pohod v Jatno in tako smo s kratko spominsko
slovesnostjo obudili spomin na kurirja, ki sta tam izgubila
življenji. Pohoda in slovesnosti se je udeležilo 40 oseb.
Na zboru članstva 15. februarja smo pregledali delo preteklega
leta in sprejeli program za letos. Naše članstvo se je povečalo,
zato upamo, da bomo lahko izpeljali zastavljene naloge.
Meseca marca smo uspešno izpeljali Spominsko klepetalnico
70 let ZB in naše naloge v sedanjem času. Obiskali pa smo tudi
častnega krajana Šentjanža Janeza Kosa, ki nas je seznanil s
svojimi aktivnostmi. Našega obiska je bil zelo vesel, saj je
zadovoljen, da smo Šentjančani dejavni in delavni.
Vanda Gorenjc, predsednica KO ZB Šentjanž
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Intervju z mami
Vsak otrok ima svojo mamo, ki jo že od malih nog dodobra
spoznava in posnema. Včasih pa je zanimivo, če jo pogledaš
iz drugega zornega kota in jo povprašaš o nekaterih
stvareh, ki jih še ne poznaš zelo dobro.
Svoje prve lastne korake si verjetno naredila doma v
Železnem pri Trebnjem. Če pogledam v galerijo črno-belih
fotografij, mi vse diši po neznanem. Kako pa si ti doživljala
svoje otroške prigode?
Otroštvo sem preživela v delavsko-kmečki družini z dvema
sestrama in bratom. Starša sta delala v izmenah. Po šoli sem
pomagala pri kmečkih delih, tudi delo v hlevu mi ni bilo tuje.
Sem najstarejša od otrok, prevzela sem odgovornost, da so bila
dela opravljena, ko so bili starši odsotni. Ni bilo računalnikov,
telefonov, otroci smo v šolo hodili peš. Konec tedna smo na
vasi igrali med dvema ognjema, se lovili, skrivali in kepali.
Več je bilo vaškega druženja.
Prišel je čas, ko si se morala odločiti za nadaljnja študijska
leta? Kako si izpeljala vse to?
V Železniško srednjo šolo sem hodila v Maribor. Prvi tedni v
dijaškem domu so bili polni domotožja. V želji, da sem se
odločila za pravo šolo, sem vztrajala. Mesto mi je priraslo k
srcu, tako sem tudi študij na Visoki ekonomski komercialni šoli
nadaljevala v Mariboru.
Veliko ur si presedela na vlaku, saj je bil takrat nekako bolj
aktualen javni promet. Kam vse si zahajala?
Res je. Vsako nedeljo sem že ob treh popoldne odpotovala iz
Trebnjega in okrog sedmih prišla v dijaški dom. Ob petkih sem
se po šoli vračala domov.
Konec tedna sem večinoma preživela doma, včasih smo
naredili kakšen obisk sorodnikov. Poleti med počitnicami
nismo hodili na dopust, enkrat letno smo obiskali Brezje in teto
na Gorenjskem. Na veselice sem hodila s starši. Dovolili pa so
mi, da sem se udeležila duhovnih vaj z mladimi.
Mladostniška leta so bila po mojem v starih časih še bolj
zanimiva, ali ne? Kaj si počela v prostem času? So bili to
časi norosti?
Ne morem reči, da so bili časi norosti. Oče je bil avtoriteta in
prav nihče izmed otrok mu ni upal ugovarjati. Dela na kmetiji
ni nikoli zmanjkalo glede na zaposlitev obeh staršev. Naučili so
nas spoštovanja, zaupanja, odgovornosti, vztrajnosti,
delavnosti, kar sem lahko ponesla v svojo družino.

Kmalu za tem pa si si ustvarila tudi svojo družino. Kakšni
so bili občutki, ko nas je vseh pet divjalo po hiši?
Po zaključenem študiju, prvi zaposlitvi, sem spoznala moža in
si ustvarila družino. Enajst let smo z družino živeli na
železniški postaji Dobrepolje. Janez in Jerneja sta tam hodila v
vrtec in šolo. V Šentjanžu smo kmalu po poroki začeli graditi
hišo. Tedensko smo se vračali v Šentjanž, leta 2002, pri
Danijelinem prvem letu, smo se preselili v hišo, ki smo jo
kmalu napolnili z otroškim vriščem. Občutki ob otroškem
živžavu so bili čudoviti. Dom brez življenja je mrtev.
Sedaj vsak od otrok veliko časa preživi za knjigami, nekaj
pa jih že sploh ni več tako pogosto doma. V hiši ostaja le še
tišina. Ali z atijem pogrešata tista leta, ko je bilo v hiši še
vse živo; ali kdaj začutita samoto? Hrepenita po tistih
časih, saj si že skoraj vsak od nas gradi svoje poslanstvo?
Vesela sem, da se radi vračate domov. Vedno je mali družinski
praznik, ko nas naša Jerneja obišče s svojo družino; takrat se
ustavi vse delo. Ste zelo povezani, usklajeni, tudi v času moje
bolezni in okrevanja ste bili čudoviti organizatorji, delavci –
bila sem svetovalka. Z atijem se privajava na tišino. Zavedava
se, da odraščate, da hrepenite po vrednotah, toplem domu.
Lahko sva vam svetovalca, kadar naju za to zaprosite. Ponosna
sva, da ste skavti, prostovoljci. Zavedate se, da se je za uspeh
potrebno truditi vsak dan.
Druženje za družinsko mizo, skupna kosila brez telefonov,
skupni izleti nas povezujejo. Vrata doma pa so vam ne glede na
uspeh, neuspeh ali pogovor vedno odprta.
Opravljaš poklic ekonomistke. Zagotovo pa imaš nekaj
prostega časa za kakšen konjiček ali pa imaš željo po njem.
Mi lahko zaupaš kakšnega?
Vsak poklic zahteva določeno odgovornost. Svoje delo z
veseljem opravljam že 30 let. Bolj kot delo v službi me utrudi
vožnja v Ljubljano in domov. Po službi sem zelo rada v naravi,
delo na vrtu ali njivi mi je sprostitev. Z veseljem bi več brala
tudi doma, vendar mi čas tega ne dopušča. Vem, da se je za
določene stvari potrebno odločiti in se zanje vedno najde čas
(za telovadbo in sprehod).
Kot zadnje vprašanje ti zastavljam; imaš kakšne želje?
Ostanite taki kot ste; izvirni, enkratni.
Jožica Bec, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

List v Rastoči knjigi Šentjanža letos namenjen Gostilni Repovž
Predvečer slovenskega kulturnega praznika. Kot že nekaj let
smo se tudi tokrat zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž in
počastili spomin na našega največjega pesnika. Hvala
mentorjem in vsem nastopajočim za njihov trud, da je kulturni
program lepo tekel. Hvala tudi vsem ostalim, ki so s svojim
delom obogatili kulturni večer.
Življenje in delo našega pesnika že kar dobro poznamo, nismo
pa vedeli, da je France Prešeren, predvsem v času, ko je živel
na Dunaju, znal zelo uživati tudi v hrani. Rad je jedel za
današnji čas nevsakdanje jedi in čeprav mnogih izmed njih ne
poznamo, smo bili mnenja, da bi marsikatero jed, ki je bila
omenjena v kulturnem programu, lahko naročili v Gostilni in
eko kmetiji Repovž.
Zakaj smo na predvečer 8. februarja, slovenskega kulturnega
praznika, omenili ravno Gostilno Repovž?

NJIM smo namreč namenili letošnji list v RASTOČI KNJIGI
Šentjanža, kjer naj bodo, kot je rekel gospod Gabrijelčič,
pobudnik društva Rastoča knjiga, zbrani dragulji Šentjanža …
in eden od draguljev, ki s svojim delom predstavlja Šentjanž
izven meja občine in države, so tudi člani družine Repovž in
njihovi zaposleni, ki prisegajo na tradicijo, na okuse našega
otroštva, prilagojene sodobnemu času.
Proti koncu kulturne prireditve smo na oder povabili gospoda
Grego Repovža, ki nam je prisrčno in izvirno predstavil
delovanje njihove gostilne in eko kmetije. Prosili smo ga, da
nam naniza številne pomembne dosežke, saj jih krajani
Šentjanža premalo poznamo. Le-ti bodo obogatili tudi Rastočo
knjigo Šentjanža, ki krasi vitrino v avli OŠ Milana Majcna
Šentjanž.
Majda P. Repovž
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Življenje v CŠOD – dom Kavka
Kot vsako leto smo tudi letos odšli v CŠOD, in sicer v Livške
Ravne nad Kobaridom.
Prispeli smo okrog pol dvanajstih. Lepo so nas sprejeli in ko
smo odložili prtljago, nas je že čakalo kosilo, po njem pa prva
aktivnost – lišaji, pri kateri smo raziskovali, kako čist zrak je
tam. Zvečer smo imeli zabavne igrice, nato pa smo morali v
posteljo.
Vsak dan, od torka do petka, smo se zbujali ob sedmi uri, imeli
zajtrk ob osmih, kosilo ob 13.15 ter večerjo ob 18.15, spat pa
smo morali ob 22. uri. Ker smo letos odšli učenci 6., 7., 8. in 9.
razreda, smo se dopoldne razdelili v dve skupini, popoldne pa v
tri.
V torek je 1. skupina najprej obiskala jamo Kavka. Pričakovali
smo, da je v njej polno kapnikov, a ugotovili prepih, zato so le
v stranskem rovu. Po ogledu jame pa smo morali nazaj v dom
na predavanje o tolminskem puntu. Popoldne smo imeli
nordijsko hojo ali hojo s palicami. Ko smo prejeli vsak svoj par
palic, smo se najprej naučili, kako hoditi z njimi, nato pa smo
šli na malo daljši sprehod. Zvečer smo spet imeli zabavne
igrice.
V sredo smo se takoj po zajtrku odpravili na pohod po Poti
miru. Hodili smo tam, kjer je potekala soška fronta, zato nas je
pot vodila tudi po italijanski strani. Prišli smo do muzeja na
prostem, kjer so vidni ostanki vojne. Po pohodu pa smo imeli
na urniku lokostrelstvo, kjer nam je učitelj podrobno razložil,
kako naj streljamo v tarčo.
V četrtek smo se zbudili odeti v meglo. Najprej smo izdelovali
plakate o soški postrvi, jih predstavili in izvedeli marsikaj
novega, nato pa smo se ukvarjali z vejicami, ki smo jih morali
natančno opisati. Po kosilu naj bi imeli orientacijski tek, vendar
je zaradi slabega vremena odpadel. Namesto tega smo
izdelovali lutke, napisali scenarij in igro predstavili sošolcem.
Zelo smo se zabavali.
In prišel je petek. Že prejšnji večer smo spakirali kovčke,
zjutraj po zajtrku pa smo jih naložili v avtobus in se odpeljali v
Kobarid. V Vrsnem smo si ogledali rojstno hišo Simona
Gregorčiča, v Kobaridu pa ribogojnico in se povzpeli na
kostnico, kjer je pokopanih 7.014 italijanskih vojakov, ki so
padli med vojno. Po vsem tem pa smo se odpeljali proti
Šentjanžu.
Teden od 4. do 8. marca mi bo ostal v lepem spominu. Naučila
sem se marsikaj novega in upam, da bomo prihodnje leto še šli.

In še odlomek iz zapisa osmošolca
Pot do doma Kavka je bila dolga, ampak nam ni bilo dolgčas.
Med vožnjo smo se pogovarjali, poslušali glasbo in opazovali
naravo. Videl sem vetrnico blizu Nanosa. Naše enotedensko
domovanje se je približevalo. Zagledali smo reko Sočo, ki jo je
lepo opisal pesnik Simon Gregorčič.
Ob prihodu smo kar pohiteli z razvrstitvijo v sobe, ker nas je že
čakalo kosilo in prva dejavnost lokostrelstvo z učiteljem
Zoranom. Streljanje v tarčo zame ni bilo težko. Učitelj nam je
pripovedoval šale, ki pa mi niso bile najbolj všeč. Sledila je
večerja, po njej pa so bile predvidene družabne igre. Zvečer
seveda nismo takoj zaspali, saj smo se še nekaj časa
pogovarjali. Dan je prijetno minil in nestrpno smo čakali
naslednje dni …

Taja Ajnihar, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Urban Dokl Gorenjc, 8. razred,OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Tehnični dan na naši šoli
Petek, 1. marca, je bil za nas, učence višje stopnje, poseben.
Kot vsakokrat smo se tudi tokrat že nekaj dni vnaprej veselili
tehničnega dneva.
Zjutraj smo nestrpno pričakovali prihod iz inštituta 4.0 in ko se
je čakanje nekoliko zavleklo, smo si krajšali čas z
izdelovanjem pomladnega okrasa. Ko so kooončno prispeli, so
se nam najprej predstavili in nas razdelili v dve skupini, saj
smo delali v dveh različnih delavnicah. V prvi delavnici smo
programirali ukaze za robotka, ki smo ga izdelovali v drugi
delavnici.
S svojo skupino sem se najprej udeležila prve delavnice.
Večina se nas je s programiranjem srečala prvič in zdi se nam,
da ni tako nemogoče in težko, kot je izgledalo na začetku.
Najprej smo se naučili narediti enostaven ukaz za vožnjo
naprej. Potem smo spoznali še ukaze za obrat, kvadrat, krog in
trikotnik, časovni zamik, za senzorje …

Nato sta se skupini zamenjali. V drugem delu smo sestavljali
po navodilih iz kompletov. Sestavili smo robotke z različnimi
senzorji, avtomobilčke na daljinsko vodenje, žerjave in tehtnice
…
Ko smo končali, smo se vrnili k drugi skupini in preizkusili
naše programe. Robotki po celi učilnici so začeli delati kroge,
kvadrate, dvigovati ročke … Naši robotki in programi so
odlično delovali.
Dan je hitro minil in z veliko novih izkušenj ter navdušeni nad
robotiko smo se odpravili domov. Bil je zelo zanimiv dan, saj
smo ugotovili, da programiranje ni tako komplicirano, kot smo
mislili na začetku in da lahko sestaviš robotka, da se premika,
le z nekaj žicami, motorčkom in baterijami. Ter z nekaj znanja,
seveda!
Gaja Ana Gorenc Markovič, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Otvoritev kuhinje in jedilnice v Šentjanžu
Končno je napočil dan, ko smo dobili novo šolsko kuhinjo in
jedilnico. Vsi smo jo komaj čakali, saj je v stari kuhinji res
primanjkovalo prostora.
V petek, 22. marca, smo imeli ob 18. uri slavnostno otvoritev
naše kuhinje. Program smo povezovali učenci OŠ Milana
Majcna Šentjanž. Na otvoritev smo povabili župana občine
Sevnica, predsednika Krajevne skupnosti Šentjanž, ravnatelje
sosednjih šol in vse ostale vidnejše goste občine Sevnica ter
seveda domačine. Učenci smo predstavili oddajo o kuhanju
zdrave hrane. Iz terena se je oglašal poročevalec Domen.

Voditeljica Leja Musar je med oddajo Mavrična kuhinja imela
intervju s predstavnikom Gostilne Repovž – Gregom
Repovžem. Učenci pevskega zbora so nam zapeli nekaj pesmi
in s tem popestrili program.
Po končanem programu je sledil ogled kuhinje in jedilnice. Na
koncu je bila pogostitev. Pridne žene so nam spekle pecivo,
vinogradniki pa so poskrbeli za pijačo. Te otvoritve so bili vsi
zelo veseli, še posebej pa mi učenci.
Jožko Slapšak, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

16

Zgodilo se bo

Šentjanški glas

XX/45

Koledar dogodkov
DOGODEK

DATUM

Florjanovo žegnanje v Budni vasi

Nedelja, 5. maj 2019

Veteransko gasilsko tekmovanje

Sobota, 11. maj 2019

Mladinsko in člansko gasilsko
tekmovanje
»Mesec maj« kulturna prireditev ob
tednu ljubiteljske kulture

Sobota, 18. maj 2019
Sobota, 18. maj 2019, ob 19. uri

17. Pohod po Krekovih stezicah

Sobota, 18. maj 2019, start ob 9.,uri
izpred Gostilne Repovž

Dvodnevni konjeniški dan

Sobota, nedelja, 18. in 19. maj 2019

Odprtje likovne razstave likovne Četrtek, 23. maj 2019, v Caffe galeriji v
sekcije ART LIPA
Radečah
Tridnevni pohod konjenikov po
Petek–nedelja, 31. maj–2. junij 2019
mejah občine Sevnica
Sobota, 15. junij 2019, start ob 21. uri
Pohod ob polni luni na Tk pav
izpred informacijske table na Vidmu
Šentjanški kulturni večer: Koncert
Sobota, 22. junij 2019
ob 10-letnici Septeta Fortuna
Kresovanje v sodelovanju z DPM
Šentjanž

Nedelja, 23. junij 2019

9. ArtEko Šentjanž 2019

Sreda–nedelja, 3.–7. julij 2019

Praznovanje 112-letnice društva
PGD Šentjanž z Ansamblom bratov
Sobota, 31. avgust 2019
Poljanšek
Obeležitev 20-letnice delovanja
društva rejcev in ljubiteljev konj
Sobota, 31. avgust 2019
Šentjanž
9. Šentjanška tržnica z otvoritvijo Nedelja, 29. september 2019, na trgu v
razstave del ArtEko Šentjanž 2019
Šentjanžu
Odprtje samostojne likovne razstave Sobota, 12. oktober 2019, v Kulturnem
Gordane Dobriha
domu Loka pri Zidanem mostu
Šentja nšk i gla s

VABI VAS
PGD Šentjanž
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
PGD Šentjanž
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
PGD Šentjanž
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
KUD Budna vas
Info: Magda Sigmund (031 353 388)
Turistično društvo Šentjanž
Info: Vesna Perko (031 406 955)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Franci Strnad (031 873 722)
KUD Budna vas
Info: Magda Sigmund (031 353 388)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Franci Strnad (031 873 722)
Turistično društvo Šentjanž
Info: Cveta Jazbec (031 825 053)
Septet Fortuna
Info: Margareta Vidmar (041 859 864)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Boštjan Krmelj (041 709 287)
bostjan.krmelj@gmail.com
Turistično društvo Šentjanž
Info: Petra Majcen (041 392 567)
PGD Šentjanž
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Boštjan Krmelj (041 709 287)
bostjan.krmelj@gmail.com
Turistično društvo Šentjanž
Info: Remar Zdravko (041 951 975)
KUD Budna vas
Info: Magda Sigmund (031 353 388)

V spomin Janezu
poštenosti in delavnosti. Redno si sodeloval pri projektih v
društvu, vzneseno si pomagal nositi velikonočno butaro in
vsako leto pripeljal svojo kobilico po blagoslov.
Vsi spomini, slike in čas, ki smo ga preživeli skupaj, bo ostal
neizbrisen.
Dragi Janez! Počivaj v miru in naj ti bo lahka šentjanška
zemlja, ki si jo imel tako rad!
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Komaj smo zakorakali v novo leto, polni načrtov in novih idej,
je v naše vrste tragično in mnogo prehitro posegla kruta smrt.
Ko se je pred skoraj dvajsetimi leti ustanovilo Društvo rejcev
in ljubiteljev konj Šentjanž, si se včlanil med prvimi in bil poln
idej in navdušenja. Tvoja želja po ohranjanju vsega, kar je bilo
kakor koli povezano s konji, je navdušila vsakega, ki se je
družil s tabo. V tvoji bližini smo se preprosto dobro počutili,
nalezli smo se tvojega optimizma, dobre volje in korajže.
Konjeniki se te bomo spominjali po tvoji skromnosti,
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NAGRADNA KRIŽANKA
1

2

3

4

5

6

7

8

VODORAVNO
9

11

12

13

14

15

17

1. slovensko narodno drevo; 5. upadanje; 9. mesto v Franciji
ob Garoni; 10. vzdevek srbskega teniškega igralca Novaka
Đokovića; 11. spomladanska solata; 13. umetnost po latinsko;
14. spodnji odebeljeni del drevesnega debla; 15. izdelovalec
ostrešij; 17. predmet, na katerega se kaj opira; 19. kos sukanca;
22. plačilo za porabo papirja; 24. naselje pri Kočevju; 25. kis;
26. primorska enolončnica; 27. čistina v gozdu.

10

NAVPIČNO

16

18

19

22

23

24

25

26

27

20

21

1. južnoameriška kamela; 2. moško ime; 3. 505; 4. češka
pritrdilnica; 5. trg v Trstu; 6. obrat za poliranje; 7. slovenski
slepi maneken in športnik, Kobilica; 8. otroci, otročad,
(narečno); 12. kraj v Istri; 16. resa, tudi žensko ime; 17. napoj
18. plošča za razstavljanje predmetov; 20. špansko žensko ime;
21. očka; 23. afriški ptič tekač.
Sestavil: Jože Puc

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 31. maja 2019 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 BOŽIČNICA.
Srečna izžrebanka je Nada Bale iz Šentjanža 37. Nagrajenka prejme fen frizuro Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. Nagrado
prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: SAPA, OSLA, OTON, STIL, BOŽIČNICA, ALI, AIKEN, ROČKA, STARA, LAS, VELIKONJA, ALKO, SIDA,
KLAN, AKAR.

Nagradno vprašanje
PRAVILEN ODGOVOR NA OSTRO OKO IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Cerkvica se nahaja na Osredku. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Ivana Križa iz Leskovca 17. Nagrajenec prejme frizerske
storitve Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.
NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE

Tokrat vas sprašujemo, katera znanilka pomladi je na sliki spodaj levo?
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 31. maja 2019 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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Pesmi
KANJE PESNIJO
Sem v Primorje smo prišli
z dolenjskih krajev,
v domu Kavka smo,
nad Kobaridom raziskujemo.
Že prvi dan smo lokostrelstvo imeli,
učitelj Zoran nas je učil.
Pa kar dobro tarčo smo zadeli,
saj nobeden okna ni razbil.
Na pustni torek smo se prvič tu zbudili,
po gozdu smo se sprehodili,
da čist je zrak, ugotovili.
V sredo smo že zgodaj zjutraj vstali
in se na pohod podali.
Ko smo skoraj celo Slovenijo prehodili,
smo končno se v dom vrnili.

DOLENJSKA DUŠA

SKALA
Zdaj vem.
Skala sem postala.
Z vrha strme gore
zrem v dolino.
Kljubujem času, viharjem,
včasih še ljudem.
Zlepa ne pokažem nemoči, krhkosti.
Oh, koliko neprijaznih stvari
sem doživela!
Veliko hudega me je obiskalo,
zato dodobra izklesalo.
Skala sem postala,
a nekoč bila sem kamen za spotikanje.
Marija Bajt

Dolenjska duša je žametna,
z nežno mehkobo prepredena.
Med griči in vinogradi
se misel sprehodi,
težave življenja
človek lažje prebrodi.
Dolenjska duša sanjave dežele
tudi v meni živi,
zato z radostjo sprejemam
neprijazne dni.
S prelestno podobo pokrajine
se obdam
in že največje bogastvo imam.
Marija Bajt

POGLED Z OKNA

NEOBČUTLJIVOST

Danes zadnjič tu cel dan smo,
hitro je minil ta teden
in kot bi mignil jutri zjutraj,
kmalu ura bo kazala sedem.

Nov dan zasije,
odpiram okno na stežaj.
Zunaj mir brezvetrja,
nobena bilka se ne pozibava.

Zdaj se že poslavljamo,
kot sobe se predstavljamo.
Povemo vam: »Bilo nam je lepo,
upamo, da se še kdaj vidimo.«

Vetrc od nekod se prikrade,
igra se z vitko brezo.
Listje rahlo poplesuje,
v majskem soncu se zlati.

Sem razcepljena trska,
zabadam se v brezvestje.
Neusmiljeno.
Globoko.
Spoznavam,
da najbrž nisem dovolj ostra,
ker nikogar nič ne moti
ali prizadene.
Neobčutljivost za
vsakršno bolečino –
moderna bolezen sveta.

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

Slišim njih šelest.
Tisoč drobcenih pahljač
v gibkih vejah niha
in maha pticam v pozdrav.

Marija Bajt

Eva Keber

Pomlad na kmetiji Veles
Za več informacij glede zgoraj omenjenega nam pišite na
kmetija.veles@gmail.com.
Eden od programov za mlade prostovoljce, ki ga ponuja
Evropska unija, je ESE (evropska solidarnostna enota). V letu
2019 bomo gostili dva mlada, Jošta iz Slovenije in Neveno iz
Srbije, ki bosta z nami doživela življenje na naši kmetiji preko
leta, vse do pozne jeseni.
Jošt je z nami že od marca, Nevena pa se mu je pridružila v
aprilu.
Prvi vtisi so takšni:
‘’Moji prvi koraki trajnostnega načina so se začeli na domačem
vrtu, ko sem se odločil, da poizkusim pridelovati zelenjavo
brez prekopavanja. Kmalu zatem sem se na kmetiji Veles
udeležil mladinske izmenjave yes to sustainability in me je
njihov način življenja in delovanja precej navdušil. Potem pa se
je odprla priložnost, da se udeležim 9-mesečnega projekta
‘’Da! Za trajnost 2019’’ znotraj evropskega programa
Evropska solidarnostna enota (ESE), prav na tej isti kmetiji.
Priložnost sem izkoristil in sedaj sem tu.
Tukaj mi nudijo topel dom in pa zelo kvalitetno ter okusno
hrano. Predvsem pa odlične pogoje za svojo osebno rast na
različnih področjih, kot so delo na vrtu, naravna gradnja, v
odnosih, odgovornosti, disciplini. Pričakujem, da se bom naučil
veliko praktičnih stvari in spoznal še kakšen drugačen pogled
na kakšno stvar.’’ (Jošt Kromar, Slovenija)

Da, da pomlad je tu! In tako kot vsako leto tudi kmetija Veles
odpre spomladi svoja vrata. Kmetija Veles je prostor, kjer se
realizirajo ideje zavoda Veles, zavoda za trajnostni način
življenja. Posamezne elemente, kot so naravna gradnja,
permakulturno kmetovanje, socialna ekonomija in trajnostne
medsebojne odnose skušamo povezati v celostni model.
V tej pomladi se bodo izvajale vikend delavnice naravne
gradnje, daljši tečaj permakulturnega načrtovanja in
sprejemanje prostovoljcev za dopolnitev in izgradnjo idej na
našem trajnostnem poligonu.
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