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Spoštovani!
Dnevi se krajšajo in noči postajajo
daljše, zato se vsi počasi pripravljamo
na letni čas, ki se mu reče jesen. Kljub
poletnim temperaturam je ta že dodobra
vkorakala med nas in sedaj nas že
obdaja s svojimi darovi. Gozdovi se
ovijajo v jesenske barve, mi sami pa
pospravljamo pridelke s polja za
ozimnico. Vse že diši po pečenem
kostanju in moštu, in ker je bila letina
zelo dobra za vinogradnike, se nam
obetajo kakovostna vina.
Kakovostno in z veliko energije pa
delujejo tudi društva v Šentjanžu, ki nas
presenečajo s svojimi prireditvami.
Tako dejavnosti v Šentjanžu ne zamrejo

in kraj zaživi v vsej svoji lepoti. V tem času so se priredile različne prireditve, med
njimi so razni pohodi, prireditev za mlade ŠentROCKjanž in vsakoletna tradicionalna
Bučariada z letošnjo popestritvijo tržnice in še bi lahko naštevali. Seveda pa nas v
nadaljevanju čaka tudi martinovanje in krst mošta v vino.
Žal pa je s prihodom jeseni tudi konec počitnic in zopet se začne šola. Učenci spet
„gulijo“ šolske klopi in pridno poslušajo svoje učiteljice in učitelje. Za otroke je to čas
polno obveznosti in skrbi, a tudi čas za stvari, ki jih veselijo in zopet se srečajo s
svojimi sovrstniki.
Letni časi hitro minevajo in vsakič znova se s svojimi izkušnjami kaj novega naučimo.
Tako naj vam vsem jesen prinese obilo dobre volje in optimizma, ki vas bodo
spremljala ob daljših večerih.
Novosti od maja pa do danes je veliko. Za eno od njih pa smo poskrbeli tudi v
uredništvu vašega najljubšega časopisa, ki ga imate pred seboj. Zaradi
preobremenjenosti dosedanje glavne urednice Sabine smo v uredniškem odboru
poskrbeli za nov veter. Najnovejša pomoč med nami se imenuje Vesna Perko. Njene
bogate izkušnje in delovna vnema bodo zagotovo doprinesle k temu, da bo Šentjanški
glas v prihodnje še boljši.

Vesna in Petra

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

Šentjanški glas
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž
Uredniški odbor:
Petra Majcen (odgovorna urednica),
Vesna Perko (glavna urednica),
Sabina Hočevar,
Simona Razpet (lektoriranje),
Jože Puc (oblikovanje), Boštjan
Repovž (oblikovanje), Milan Sotlar
(oblikovanje) in Jože Repovž.
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Jože Puc
Naslov:
Šentjanški glas – uredništvo,
Šentjanž 22,
8297 Šentjanž
E-mail: info@sentjanz.si,
www.sentjanz.si
Šentjanški glas je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo RS pod zap. št. 1557.
Oglasno trženje:
Turistično društvo Šentjanž
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče
Naklada: 500 izvodov
Cena: 0,01 EUR

Oglasna sporočila niso lektorirana. Za
vsebino oglasa je odgovoren naročnik.

Pridržujemo si pravico do krajšanja in
oblikovanja gradiva. Fotografij in
rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki
niso del člankov, so iz arhiva TD
Šentjanž.
_______________________________
_
Zahvaljujemo se Mladinskemu društvu
Šentjanž za dodatno tehnično pomoč in
uporabo njihovih prostorov.
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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI!
Konec je poletja, konec
vročih dni ter potrebnega
dopusta … Že nas je
obiskala jesen. To je čas,
ko pospravljamo letino in
ocenjujemo vrednost
pridelka. Vsi bi namreč
radi z zadovoljstvom želi,
kar smo posejali.
Tudi z našo KS je ob
koncu enoletnega
volilnega obdobja
podobno. Ali smo
izpolnili zastavljene si
cilje? Smo poskušali
ugoditi čim več prošnjam

oz. najti skupno pozitivno rešitev problema? Vsekakor smo se
trudili!
Lahko se pohvalimo z novim oddelkom vrtca, z ekološkimi
otoki in s tem posledično z navajanjem na ločevanje odpadkov,
s smetnjaki na trgu, s sanacijo vseh plazov v KS, s podpornim
zidom na Kamenici ter najpomembnejše, s hitrim in uspešnim
ukrepom ob poplavi, ki je zopet prizadela naša območja. So pa
seveda še nedorečene zadeve, ki bi jih radi opravili in za katere
upamo na najboljše.
A priznajmo si, da nekaterih ciljev pač ne bo možno doseči v
letošnjem letu, pa naj bo to iz ekonomskih ali drugih razlogov,
a zagotovo pridejo na vrsto takoj, ko bo mogoče. Strpnost nas
vseh nas bo namreč pripeljala do končnega uspeha.

Drage krajanke in krajani, naj Vam ob tej priložnosti zaželim
vse najlepše ob krajevnem prazniku in naj bo Vaš letni pridelek
Vam v največje zadovoljstvo.

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž

Iskreno povabilo vsem krajankam in krajanom na slavnostno sejo ob krajevnem prazniku KS
Šentjanž na trg pred stavbo krajevne skupnosti, v primeru slabega vremena pa v Kulturno
dvorano v Šentjanžu v petek, 28. oktobra 2011, ob 18. uri.

Vsem krajankam in krajanom krajevne skupnosti Šentjanž ob
bližajočem se krajevnem prazniku iskreno čestitamo.

Uredniški odbor Šentjanškega glasa

V soboto, 29. oktobra 2011, ob 13. uri lepo
povabljeni v Murnce na spominsko slovesnost
ob 70-letnici boja Milana Majcna in Jančija
Mevžlja. Na ta dan bo ob 10. uri izpred
spomenika v Šentjanžu tudi start 2. pohoda po
poteh Milana Majcna.
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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ
V vaših domovih je sveži

izvod Šentjanškega glasa,

ki ga z veliko

ustvarjalnosti in vneme že

nekaj let ustvarjajo

Krajevna skupnost in zelo

dejavni člani Turističnega

društva Šentjanž.

Krajevni časopis je v luči

kakovostnega obveščanja

javnosti pomemben

sopotnik in glasnik

bogatega družabnega

utripa, ki ga v vaših krajih

ne manjka v nobenem od letnih časov.

Resnost razmer na slovenskem gospodarskem področju ni obšla

niti sevniške občine z njenimi desetimi krajevnimi skupnostmi,

tudi šentjanške. Kljub vsemu je življenje pri vas prijetno,

zanimivo in razgibano, k čemur pripomoreta dobro delo in

sodelovanje vseh odgovornih institucij. Pod vplivom zahtevnih

časov so načrtovane investicije prisiljene biti racionalnejše, ne

glede na to pa je v vaši krajevni skupnosti čutiti veliko energije

za delo in ustvarjanje napredka.

Ena pomembnejših in po zakonu obveznih nalog Občine

Sevnica je zagotavljanje pogojev za predšolsko in šolsko

vzgojo. Pod okriljem Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž

smo v začetku novega šolskega leta odprli oddelek vrtca za

prvo starostno obdobje, ki ga obiskujejo najmlajši do tretjega

leta starosti. To je – ob prej obstoječem oddelku za drugo

starostno obdobje – že drugi oddelek vrtca v Šentjanžu, ki ima

kljub še nepolni zasedenosti zelo pomembno vlogo. Staršem

namreč omogoča, da lahko otrokom predšolsko vzgojo nudijo v

domačem okolju.

Da naše vsakodnevne obveznosti in opravila tečejo nemoteno,

je potrebno zagotoviti dobre cestne povezave in številno ostalo

infrastrukturo. Na območju krajevne skupnosti Šentjanž

gradnja infrastrukture v zadnjih mesecih zaradi zahtevne

gospodarske situacije tako na ravni države kot tudi občine

poteka z nekoliko zmanjšano dinamiko.

Občina Sevnica temu navkljub nadaljuje s povezovanjem

zainteresiranih krajanov na javne vodovodne sisteme, v

preteklih tednih pa je intenzivno potekala rekonstrukcija v

lanskem poletnem neurju poškodovanega odseka lokalne ceste

na relaciji Veliki Cirnik–Svinjsko. Izpostavimo, da se bodo

dela v sklopu izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja v

občini Sevnica na območju krajevne skupnosti Šentjanž pričela

v zimskem času. Za rekonstrukcijo ceste ŠentjanžGlino je

pripravljena projektna in investicijska dokumentacija, sam

začetek izvedbe projekta pa je v načrtih direkcije za ceste

predviden v obdobju 2012-2013. Ključnega pomena je, da

načrtovani projekti ne usahnejo, temveč se izvajajo z novim

razmeram prilagojenim gibanjem.

Življenje v krajevni skupnosti ni odvisno le od infrastrukture,

temveč od pozitivne energije, dobre volje in medsebojnega

razumevanja krajanov. Ob bližajočem se krajevnem prazniku in

skozi vse leto vam naštetega želim čim več.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica



ŠENTJANŠKI glas XII/23

-6-

Spominjamo se dogodkov pred 70 leti

OB SEDEMDESETLETNICI JUNAŠKEGA BOJA V MURNCAH

»Milan Majcen, Janči Mevželj, dve imeni, srce eno: domovini in svobodi izročeno. Junakov in trpinov
dobre sence, bodite z nami tudi mirni čas. V enoto čvrsto družite Slovence, ki ljubijo prostost, svoj dom in

vas.«
Oktober 1941. Narava je bila odeta v čudovite jesenske
barve, iz kleti je dišalo po moštu, pečenem kostanju in
orehih. Prebivalci Šentjanža pa so že čutili nevarnost
fašistične okupacije in nad njimi so se začeli zbirati črni
oblaki. Ozemlje sta si razdelila italijanski in nemški
okupator; okupacijska mejna črta je razdelila ljudi. Tisti,
ki so prišli pod nemško upravo, so bili predvideni za
izgon v Nemčijo. Začel se je beg prebivalstva na
italijansko stran.
Vodstvo narodnoosvobodilnega boja je oktobra izdalo
razglas, s katerim je pozvalo, naj se prebivalstvo izgonu
upre, slovenske partizanske enote pa naj ga z
oboroženimi nastopi preprečijo. V Šentjanž sta bila
poslana s strani Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Milan Majcen in Janči Mevželj, da bi
pomagala ljudem v svojem rojstnem kraju, ki jim je
grozilo izgnanstvo.
Milan in Janči sta 28. oktobra odšla proti Leskovcu in
zaselku Murnce. Sklicala sta bližnje kmete in jih
seznanila, da želi partizanska vojska obvarovati ljudi pred
Nemci ter jim pomagati, da se začasno preselijo na
italijansko stran. Oglasila sta se v Vodenikovi hiši, ko so
ju neopazno obkolili stražarji obmejne policije, ki so jim

popoldne prišle na pomoč še posadke žandarmerije in
varnostne policije iz Šentjanža. Vnel se je boj na življenje
in smrt. Jančijeva smrt je Milanu vlila novih moči ob
zavesti, da mora za veliko idejo zastaviti vse svoje moči
do zadnjega diha. 29. oktobra dopoldne so utihnili streli.
Hrabrost in bojevitost sta na nemške vojake in Šentjance
naredila velik vtis. Slednji so na spomenik vklesali misel:
»Junaštva nepozaben zgled, zapušča v srcih svetlo sled«.
Njun boj je v tistem obdobju postal zgled in spodbuda, da
se je med ljudstvom utrdila vera v zmago, svobodo.
Heroizem obeh junakov, njun boj in njuna smrt pričajo o
silni ljubezni do domovine, svojega ljudstva in njegove
svobode.
In kdo sploh sta bila Milan Majcen in Janči Mevželj?
Oba sinova zavednih staršev, vzgajana v ljubezni do
domovine in svobode.
Mlada, krepka fanta, polna delovnega nemira in
pozitivnega pogleda na življenje in svet. Junaka brez
primere, ki sta se Šentjancem in mnogim domoljubom
globoko vtisnila v spomin, da še po sedemdesetih letih
ostajata nesmrtna v zavesti ljudi. Sadovi njunega junaštva
se udejanjajo kot vrednota svobode in človeškega
napredka.

»Junakov in trpinov dobre sence, bodite z nami tudi mirni čas, v enoto čvrsto družite Slovence, ki ljubijo
prostost, svoj dom in vas.«

Stanislava Dežman

Spominsko obeležje v Murncah, kjer sta junaka davnega leta 1941 bila boj na
življenje in smrt. (zgoraj)

Obeležje pred šentjanško osnovno šolo, ki nosi ime po junaku Milanu
Majcnu.b(levo)
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Intervju …

… z g. Janezom Kosom

V času, ko se poletje počasi preveša v jesen in narava dobiva
svoje jesenske barve, naša KS praznuje svoj praznik. Ta bo
letošnje leto še prav posebej zaznamovan, saj se spominjamo
70-letnice junaškega boja naših dveh junakov, Milana Majcna
in Jančija Mevžlja.
Ob tej obletnici sem k pogovoru povabila našega častnega
krajana in zgodovinarja Janeza Kosa, ki je povedal, kako se
spominja dogodkov tistega časa.
Janez Kos se je rodil leta 1935 v stari kovačiji na Potoku. Je
prvorojenec Jožefa Štefana Kosa in Marije, rojene Repovž.
Sedaj pa živi in še vedno ustvarja v Ljubljani.

Pred 70-imi leti, ko je potekal boj v Murncah, ste imeli 6 let.
Ali se kot otrok spominjate kakšnega dogodka tistih dni?
Tisto noč se je pod našo hišo v Gabrcah slišal hrup motornih
vozil in grdo, glasno govorjenje nemških vojakov. Kasneje je
močno pokalo. Spominjam se, da je oče drugo jutro odšel od
doma in domov prinesel velike Milanove gojzarje. Rekel je, da
bodo za spomin. Ta dogodek me je takrat kot otroka zelo
pretresel.
Moja sestrična Tonica Repovž mi je kasneje pripovedovala,
kako je prevajalec šefu žendarije v Šentjanžu, Reisenhoferju,
povedal vse o tem, kako je oče pobiral čevlje in naglas
razmišljal, kako naj bi se Milan rešil iz Vodenikove hiše.
Kasneje so očeta zaprli v Majcnovo hišo (pri transformatorju).
Otroci in mati smo ga šli obiskat in mu nesli klobase, a so nam
jih Nemci pobrali. Tudi ta dogodek se mi je posebej vtisnil v
spomin.
Kakšna je bila vez med vašo družino in Milanom?
Milan je bil ustanovitelj Društva kmečkih fantov in deklet.
Pomagal naj bi nam pri begu na varno na italijansko stran,
nakar naj bi oče odšel v partizane. Žal se nam beg ni posrečil.

Očeta so aretirali pri kapelici sv. Jožefa. Italijansko-nemška
meja je bila takrat v Gabrijelah pri križu, Krmelj pa je bil do
3. oktobra 1941 nemški, potem pa so ga dobili Italijani.
Torej niste pobegnili na italijansko stran? Kje je vaša
družina živela v času vojne?
Izgnani smo bili v taborišče Neresheim v pokrajini
Württemberg. Deset dni pred izgonom so mojega očeta v
Mariboru nemški okupatorji ustrelili, ker je bil izdan, da ima
dve puški in da se je pripravljal na odhod med partizane
Mokronoške čete.
V Neresheimu sem obiskoval nemško šolo. Bilo je, kot bi bil
nem, saj nisem razumel jezika. Kasneje me je mati prepisala v
lagersko šolo, kjer je bil moj učitelj Rudi Mirt iz Hinjc.
Spominjam se tudi učiteljice Fride, ki nam je pripovedovala
pravljice v nemškem jeziku, katere sem celo razumel. Malo v
hecu: načelo lagerske šole je bilo, da nas morajo naučiti
računati, brati in zob umivati.
Ko sem se vrnili domov, se mi lagerska šola ni štela in sem
začel v domovini obiskovati 2. razred.
Sedaj živite v Ljubljani? Ste se po šolanju zaposlili v
prestolnici?
Svojo prvo službo sem leta 1956 nastopil kot učitelj zgodovine
in zemljepisa na nižji gimnaziji v Tržišču, potem sem bil eno
leto vojak, nato pa študent in vzgojitelj v Domu za socialno in
moralno ogroženo mladino v Ljubljani. Poleg zgodovine me je
zanimala tudi arheologija in do leta 1963 sem bil na
arheoloških izkopavanjih v Ljubljani. Novembra 1963 pa sem
sprejel službo v Državnem arhivu Slovenije, kjer sem delal do
leta 1979. Nato sem dobil priložnost in nalogo, da pripravim
predlog za ustanovitev muzejskega oddelka NOB. Predlog je
bil potrjen in sprejet. Leta 1980 sem tako postal vodja Oddelka
za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana in tam
ostal do upokojitve.
Kot arhivski in muzejski delavec ste pripravili mnogo
razstav in napisali veliko člankov tudi o rojstnem kraju, o
Šentjanžu. Naj našim bralcem predstaviva nekaj vaših del.
Bil sem med začetniki dveh arhivskih strokovnih revij,
sourednik treh zvezkov Vodnika po matičnih knjigah Slovenije
in dveh zvezkov Vodnika po župnijskih arhivih Slovenije. Sem
soavtor knjige Pomniki NOB območja Občine Sevnica in
knjige Pomlad in svoboda v Ljubljani. Napisal sem štiri vodiče
po kulturnih spomenikih in knjigo Poglejte ga, to je naš
Prešeren. Objavil sem dokumente o železničarski in splošni
stavki 1920, pripravil in deloma tudi napisal zbornik Šentjanž
700 let ter dva zbornika spominov izgnancev in beguncev Še
pomnimo ter Huda leta. Napisal sem tudi več prispevkov za
strokovne časopise in krajevne zbornike ter razstavne kataloge.
Sodeloval sem in pripravil številne razstave, več tudi v
Šentjanžu, Krmelju in Sevnici, kjer sem na gradu uredil tudi
muzejsko zbirko o izgnancih in beguncih sevniškega območja.
V kulturni dvorani v Šentjanžu pa je na ogled stalna razstava
Šentjanška zbirka Tomanovih slik, ki sem jo podaril KS
Šentjanž.
Gradiva imate zbranega na pretek in zaupali ste mi, da je
vaša želja izdati vsaj še dve deli, ki se nanašata na vaš
rojstni kraj, na katerega ste srčno navezani.
Res je. V pripravi imam knjigo, ki naj bi govorila o Šentjanžu
med vojno; o stiskah in tegobah ljudi, revščini … Naslova še
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Intervju …

nisem izbral. Odločam se med dvema naslovoma: Šentjanž,
puš'lc Dolenjske, med vojno ni ovenel, druga verzija naslova pa
je: Šentjanž v viharju vojne od 1941 do 1945.
V vseh teh letih pa sem kot zgodovinar zbiral gradivo mojega
rojstnega kraja. Vse to bi rad zbral v knjižico, ki bi jo
poimenoval Šentjanški drobir ali pa morda Križ kraž po
Šentjanžu.
Za svoja dela ste si prislužili kar nekaj nagrad in častnih
nazivov.

Za svoje zbirateljsko delo v Mestnem muzeju Ljubljana sem
prejel Valvasorjevo nagrado. Sevniška občina mi je podelila
bronasto in zlato priznanje Dušana Kvedra, od Krajevne
skupnosti Šentjanž sem prejel zame osebno zelo dragoceno
priznanje, naslov častnega krajana. Veliko mi pomenita tudi
naslova: Častni član Krajevne organizacije Društva izgnancev
Slovenije v Šentjanžu in Zaslužni član Društva izgnancev
Slovenije.
Hvala Vam za prijeten klepet in se vidimo na slovesnosti v
Murncah.

Sabina Hočevar

Društva poročajo

VELIKONOČNE DELAVNICE ZA
NAJMLAJŠE

V mesecu aprilu je Društvo prijateljev mladine Šentjanž
pripravilo ustvarjalne delavnice za otroke v prostorih šole.
Otroci so ustvarjali z različnimi materiali in še enkrat dokazali,
kako so lahko ustvarjalni. Svoje izdelke so na koncu odnesli
domov.

Helena Hribar

IZLETI IN SREČANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠENTJANŽ

V maju smo se odpravili na ogled cvetlične razstave v Mozirski
gaj, degustacijo sirov v Galicijo in Logarsko dolino. Izleta se je
udeležilo 59 članov. Imeli smo se lepo!
Junija smo imeli dan kopanja s kosilom v Laškem, kjer se je
kopalo 22 članov. Preživeli smo lep dan.
Konec junija smo odšli na srečanje upokojencev Slovenije na
Pokljuko. Bilo je dovolj časa za klepet in ples ob živi glasbi
mladih Avsenikov. Tudi proslava je bila lepa, poleg tega pa
nam je bilo kljub slabi napovedi naklonjeno tudi vreme. Pred
končno postajo pa smo si kot malo
starejši otroci privoščili še sladoled.
Nismo si privoščili pravih počitnic, saj smo se že v začetku
avgusta odpravili na izlet – kopanje v Izolo. Ob povratku smo
si ogledali zunanjost gradu Socerb, z lepim pogledom na Trst in
naše kraje ob morju. Na poti proti domu pa smo se še ustavili
na Urhu pri Ljubljani in obiskali znani spomenik žrtev vojne.
Lepo je bilo. Avtobus je bil poln do zadnjega sedeža.
27. avgusta pa smo se zopet podali na pot. Odšli smo na
srečanje upokojencev Posavja v Kostanjevico. Prevoz smo
organizirali skupaj z DU Krmelj. Organizatorji so pripravili
lepo proslavo in tako je dan kar hitro minil.

1. oktobra pa smo odšli na naš zadnji letošnji celodnevni izlet
na Štajersko.
V aprilu smo začeli s pohodi v našo bližnjo okolico. Na prvem
pohodu smo v Peklu nabirali čemaž, v maju smo se odpravili z
Glina preko Kocutne na Leskovec in Brunk, v juniju pa iz
Podboršta mimo Skubčevega mlina v Nunski log in nazaj v
Podboršt.
Septembra pa smo zopet odšli na pot. Najprej nas je pot peljala
iz Hrušic v Budno vas, Novi grad, Nežnice in nato nazaj preko
Vel. Vrha in Trebelnega v Hrušice. Pot je bila kar dolga.
V oktobru bomo ponovili spomladanski pohod iz Podboršta
mimo Skubčevega mlina, nato pa bomo pot nadaljevali na
Cirnik in nazaj v Podboršt.
Novembra gremo na Osredek in bližnje kraje, v decembru pa
bo krajši pohod na Breško, ki pa bo odvisen od vremena.

Kot je že v naši navadi, smo tudi v tem času obiskovali naše
jubilante ob okroglih obletnicah:
- 80 let je praznoval Jože Martinčič,
- 85 let je praznovala Marija Lamovšek,
- 91 let pa sta praznovala Alojzija Vozelj in Franc Bebar.
Vsem še enkrat iskrene čestitke!

Fanika Rupar, DU Šentjanž



ŠENTJANŠKI glas XII/23

-9-

Društva poročajo

VINOGRADNIŠKO POLETJE

Vroči dnevi so za nami in trepetanje, kako se bodo končali
zaradi morebitne toče, upamo, da tudi, saj smo vinogradniki po
večini že pospravili svoj pridelek. Večkrat smo zrli v nebo in
verjeli, da nas bo kot že marsikdaj tudi letos obšlo tisto
najhujše, ki v nekaj minutah sesuje ves trud in načrte prihodnjih
mesecev.
September je čas, ko se veselimo plodov našega dela, a
vinogradniki smo takrat znova na začetku, kajti začenja se delo
v kleti in kletarjenje. Pa saj niti nismo nikoli pri koncu, ker nas
naša ljubezen do trte in njenih sadov vedno znova zahteva cele,
z novimi znanji in pridobljenimi izkušnjami. Vmes pa še
kujemo načrte, jih izpolnjujemo in se pustimo povabiti tudi tja,
kjer bi nas na hitro radi imeli.
Za nami je uspešno izpeljan prvi vinogradniški pohod, ki ga
bomo skušali ponoviti tudi naslednje leto na dan državnosti.
Število udeležencev in komentarji so nam dali vedeti, da je bila
odločitev o načinu izvedbe pravilna. Gostitelji na poti so nas
vsi po vrsti presenečali z obloženimi mizami, kjer se je za
vsakega pohodnika našlo kaj dobrega. Vzdušje se je
stopnjevalo vse do cilja v Šentjanžu, kjer je naša druga
cvičkova princesa Jasmina Podlesnik prejela novo škodo
Octavio. Skupaj z ambasadorjem cvička, Stanetom Ermanom,
sta razrezala veliko torto, ki je bila kot biserček zahvale vsem
prisotnim. Kar v velik podvig si štejemo, da smo v tako
kratkem času uspeli zbrati sredstva tudi v ta namen, saj časi res
niso rožnati. Vsa zahvala gre številnim domačim in drugim
donatorjem, ki so se odzvali na naše prošnje, seveda pa tudi
ekipi, ki je zadevo pripeljala do konca.

Cvičkova princesa se je že dodobra vživela v svojo novo vlogo,
nam vinogradnikom pa se je osebno prišla zahvalit v vinograd
družine Tori ob zaključku škropilne sezone, ki jo je izvajala
firma Bayern.
Več kot 80 članov si je sredi avgustovskega popoldneva vzelo
čas še za zadnje škropilne nasvete in prijetno druženje, za kar je
poskrbela predsednica vinogradniškega društva Šentjanž skupaj
z nekaterimi vinogradnicami.
Že kar nekaj časa se je vedelo, da se pripravlja tudi prireditev
Festival modre frankinje. Ker je bil to prvi festival, smo ga bili
morda na začetku pripravljeni spremljati samo malo bolj od
daleč. Na povabilo organizatorja, da se jim aktivno pridružimo,
pa smo sprejeli še ta izziv in 6 naših pridelovalcev se je spustilo
v boj med 85 frankinj iz vse Slovenije. Rezultati so bili lepi,
med njimi tudi bronasta medalja, ki jo je prejel Branko Keber.
Zanimiva je bila primerjava rezultatov naših vin z ostalimi
udeleženci Festivala modre frankinje in ugotovitve, kako velika
imena so pustili naši za seboj.
Vsekakor spodbuda in vabilo za prihodnje leto, saj je sedaj
ravno pravi čas tudi za tovrstno razmišljanje.
Seveda pa to še ni vse, saj je vinogradniška ekipa s hramčkom
ob festivalu na Gradu Sevnica znova dokazala, da se od nas ne
odide ne lačen ne žejen.
Čas trgatve in truda za čim boljše vino pa že nakazuje zanimivo
pokušino vin na zahvalno nedeljo, kjer bomo znova združeni v
eno veliko družino rekli hvala vsemu, kar nam je bilo dano
doseči v letošnjem letu.

Renata Kuhar

IZLET V SALZBURG
30. 7. 2011 smo se Šentjančani in še nekaj naših sosednjih
krajanov v zgodnjih jutranjih urah odpeljali z avtobusom v
Salzburg. Izlet je organiziralo društvo Aktiv kmečkih žena.
Najprej smo se ustavili v Orlovem gnezdu, nato smo si ogledali
še rudnik soli.
Po zaslugi pridnih gospodinj, ki so poskrbele, da med potjo
nismo bili lačni niti žejni, lokalnega vodiča v rudniku ter
našega šoferja avtobusa, ki nam je pri večerji zaigral tudi na
harmoniko, bo izlet vsem ostal v najlepšem spominu.

Helena Hribar

www.sentjanz.si
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POMLAD, POLETJE IN JESEN S TD ŠENTJANŽ
Topli meseci so v Turističnem društvu Šentjanž že nekaj let
meseci, ko pošteno pljunemo v roke in poskrbimo, da se v KS
Šentjanž ves čas nekaj dogaja. Tako smo tradicionalno tretjo
soboto v maju, ko je v bližnji in daljni okolici kar mrgolelo
prireditev in dogajanj, v Šentjanžu speljali že 9. pohod po
Krekovih stezicah. V prečudovitem majskem jutru se je na
običajnem zbirnem mestu zbralo kar 80 pohodnikov. Prišli so
iz celotne Slovenije. Med zbranimi je bil tudi 92-letni Franc
Bebar st., ki se je udeležil že vseh pohodov in je obljubil, da
pride tudi na desetega.
Od srede, 8. junija, pa do petka, 10. junija, je letos prvič
potekal projekt, ki smo ga poimenovali ArtEko Šentjanž 2011.
Glavna organizatorja projekta sta Turistično društvo Šentjanž
in Ekološka kmetija Repovž, v dogajanje pa se je finančno in
organizacijsko vpletla tudi Turistična zveza Občine Sevnica.
Rdeča nit je bilo tridnevno srečanje osmih slikarjev, ki so se
družili in ustvarjali v naših krajih. Vodja slikarjev in tista, ki je
z nasveti in pomočjo pri organizaciji znatno pripomogla k
izvedbi dogajanja, je bila slikarka Jerca Šantej iz Sevnice. Med
ustvarjalci je bila tudi sokrajanka Elena Sigmund, ki se vedno
rada vključi v dogajanje v Šentjanžu, v naših koncih pa so
ustvarjali še Bojan Sumrak iz Radeč, Marija Mojca Vilar iz
Domžal, Jože Šubic in Niko Ribič iz Maribora, Zdravko
Dolinšek iz Radencev in Denny Ferlinc iz Svete Ane v
Slovenskih Goricah. V neokrnjeni naravi, kjer inspiracija po
njihovih besedah ne more izostati, so ustvarili čudovita dela.
Tri dni kulture v Šentjanžu pa smo podkrepili s sredinim
predavanjem okoljevarstvenika in publicista Antona Komata,
na temo ekologije in potrošniške neumnosti v današnjem času.
Med svojim zanimivim izvajanjem nas je pozval, naj odpremo
oči in se že danes začnemo zavedati, v kako lepem in še
neokrnjenem okolju živimo, ker je lahko jutri že prepozno.
Nihče, ki se je udeležil srečanja z njim, ni ostal ravnodušen.
Gospod Komat je pri nas gostoval cele tri dni. Tako je v četrtek
izvedel sprehod v gozd s skupino učencev naše osnovne šole in
jim na njegov neskončno zanimiv način pričaral ozadje
naravnih pojavov in življenja v naravi. Na cilju sprehoda jih je
posnela še televizijska ekipa. Gospod Komat pravi, da se k nam
zagotovo še vrne.
Prav tako v četrtek pa smo v goste s pomočjo Turistične zveze
Občine Sevnica povabili Aleksandro Veble. Pričarala nam je
svojo življenjsko zgodbo, ki jo je opisala v svojih treh do sedaj
izdanih knjigah. Preko slik in njene neskončne življenjske
energije smo pripeljali delček Libanona in daljnih Havajev tudi
v Šentjanž. Na petkovem zaključku slikarskih treh dni smo si
bili enotni, da je za nami nepozabno tridnevno druženje in da se
naslednje leto, če ne prej, zagotovo zopet srečamo z novimi,
svežimi idejami. K temu so znaten delež doprinesli tudi krajani
sami, ki so se v zares lepem številu udeleževali večernih
srečanj in bili nad njimi navdušeni.
23. julija pa smo se odpeljali v Cven na »Žetev 2000 zlatih zrn
2011«. Na poti do tja smo se na povabilo prijatelja in slikarja
Danijela Ferlinca ustavili še v Sv. Ani v Slovenskih Goricah,
kjer smo preživeli čudovito dopoldne. Kraj, ki ima tudi svojo
občino, nas je očaral s svojimi pridobitvami in ambicioznimi
ljudmi, ki so še polni načrtov za prihodnost. Kljub kriznim
časom jim denar, ki ga uspešna in sposobna občinska uprava
zna pridobiti iz evropskih sredstev, ne predstavlja problema.
Hja, bi lahko rekli, le znati je treba. Izlet v Sv. Ano bomo

nedvomno ponovili in s seboj povabili še koga, ki bi se od njih
lahko kaj naučil. Nato pa smo preživeli lepo popoldne v Cvenu
in se polni vtisov vrnili domov.
Po zgledu lanskega leta smo se tudi letos v Šentjanžu v mesecu
juliju in avgustu ter deloma v septembru lotili uničevanja
ambrozije. Z zadovoljstvom se lahko pohvalimo, da je letos
rastline v naših koncih manj kot lani, tako da je lanska akcija
očitno že obrodila sadove. Smo pa z ogorčenjem odkrili novo
rastišče v samem na novo urejenem središču kraja, kamor se je
očitno zanesla z navozom nove zemlje ob urejanju okolice.
Letos smo ambrozijo pulili kar štirikrat. Pridružilo se nam je
kar nekaj krajanov, ki se prejšnjih akcij niso udeleževali, kar je
zelo pohvalno. Upamo, da jih bo naslednje leto še več.
Po poletnih počitnicah pa nas je pričakovala že Bučariada
2011, ki jo letos organiziramo že petič, in sicer od 17.
septembra do 16. oktobra. Tako smo jo pričeli s kulinaričnim
dogodkom na prostem. Zbrali smo se na avtobusni postaji v
Šentjanžu in pokušali jedi iz buč, ki so jih pripravili kreatorji
turistične ponudbe v naših koncih. Tako so se predstavili:
Prehrana pri Marjani in PTG Berk iz Krmelja, Gostilna Repovž
iz Šentjanža, Turizem v zidanicah Bregar s Kamenškega,
Turizem na deželi Duška Zavrl z Brunka, Cveta in Slavko
Jazbec z Glina ter Jožica Urbančič z Leskovca. Hrana je ob
zvokih harmonike Skoporčevega ata in njegovega vnuka
Tončija še bolj teknila. Vsemu skupaj pa je dodal piko na i
cviček iz hrama Društva vinogradnikov Šentjanž.
1. oktobra pa smo v čudovitem indijanskem poletju uživali na
1. šentjanški tržnici. Svoje izdelke je na ogled in na prodaj
postavilo 17 rokodelcev od blizu in daleč. Dogajanje so
popestrili tudi domačini Jože Livk, Ivan Mesojednik in Mojca
Musar, ki so na kraju samem prikazali opravila, ki jih ne zna
opraviti prav vsak. Mojca je postala že prava umetnica in je
dogodek obeležila na ta način, da ga je narisala na slikarsko
platno, gospod Livk je izdeloval metle in gospod Mesojednik je
pletel pehar. Pridružil se nam je tudi gospod Ocvirk iz
Drožanja, ki je prikazal, kako izgleda biti kovač. V sklopu
dogajanja smo izpeljali tudi stavnico o teži buče in zbrani denar
podarili Mihi Ermanu, ki mu želimo čim prejšnjo ozdravitev.
Na ta dan smo otvorili tudi razstavo del ArtEka Šentjanž 2011
v Kulturni dvorani Šentjanž, na ogled katere ste še vedno lepo
povabljeni.
V četrtek, 6. oktobra, pa smo v kulturni dvorani v sklopu
Bučariade 2011 organizirali predavanje gospe Fanči Perdih o
ekološki pridelavi semen. Vsi prisotni smo jo poslušali dve
debeli uri in natrosila nam je neskončno veliko nasvetov glede
vrtnarjenja in pridelave čim bolj zdrave hrane na domačem
vrtu. Zaradi pozne ure smo se po dveh urah poslovili, a si
obljubili, da dogodek nedvomno ponovimo.
V Turističnem društvu Šentjanž smo zagotovo poskrbeli, da je
bila letošnja pomlad, za njo poletje in jesen, pestra ter še lepša,
kot bi bila sicer. Veseli smo, če ste se imeli z nami lepo.

Petra Majcen, Turistično društvo Šentjanž

Turistično društvo Šentjanž veselo sporoča, da nam je po
dolgem času uspelo prenoviti spletno stran www.sentjanz.si.

Lepa hvala Jožetu Pucu, ki je vložil veliko naporov v
izdelavo! Da bo stran zaživela v vsej svoji polnosti, pa

vabimo tudi vas, da jo obiščete in nam jo s svojimi
prispevki in mnenji nadgrajujete.
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POMLAD, POLETJE IN JESEN S TD ŠENTJANŽ

G. Komat z nadarjenimi učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž

Predavanje o potrošniški neumnosti v današnjem času

Večer z ga. Aleksandro Veble v Gostilni Repovž

Obisk žetve v Cvenu

Ga. Jerca Šantej na ArtEku Šentjanž 2011 (foto: Grega Repovž)

Razstava del ArtEka Šentjanž 2011

Šentjanška tržnica

Ugibanje teže buče na Šentjanški tržnici
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Fotoreportaža BUČARIADA 2011

Bučke na vodnjaku v Šentjanžu

Posrečen detajl pri Kolenčevih v Šentjanžu, čestitamo!

Tudi Gostilna Repovž je polepšala okolico

Bučka čaka na svojega Bučka.

Pri Musarjevih v Gabrcah so se spet potrudili.

Na Potoku so letos nekaj posebnega.

Družini Jontez-Lindič nobeno leto ne zmanjka idej.

Tudi odslužen štedilnik pride prav ustvarjalcem bučnih aranžmajev.
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Fotoreportaža BUČARIADA 2011

Letos rastejo buče tudi na drevesu.

Bučna pojedina

Kosmate buče pri Revinškovih

Miške pred šolo

Šolsko računalo

Gozdni škratje . . .

. . . in polžek so obiskali vrtec.

Bučni šopek ponoči
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ZGODOVINSKE POTI OKOLI NAS
O poteh, gozdovih, starih vodnjakih, o najstarejši lipi tu pri nas,
mimo katere vas bomo popeljali v današnji zgodbi, je pisal že
vojvoda Ulrik III. Kot dokaz je ohranjena beležka o potovanju
koroškega vojvode skozi te kraje, ko je potoval s Hrvaške proti
Labotski dolini na pogreb svojega očeta. Potoval je skozi
Metliko, Novo mesto, Trebnje, Mokronog, do Novega grada
itd. Po kateri poti je jezdil, je za nas neznanka. Jaz vas vodim iz
Hrušic. Ali je bila ta pot iz Hrušic ali čez Cerovec mimo Tlak
….
Pri odcepu za Zdevno lahko parkirate svoje vozilo, nato pa se
podate skozi gozdiček po poti, ki pripelje na travnik in hodite
po njej do najstarejše lipe na našem ožjem območju. Postojte
ob njej in si jo dobro oglejte. Lipa, katere je sam obod in ima
bogato krošnjo, naj bi bila stara okoli 500 let. Če boste imeli
srečo, se boste lahko tu srečali tudi z našim najstarejšim
krajanom, gospodom Francijem Sigmundom, ki bo v letošnjem
letu dopolnil 96 let. Poklepetajte z njim, saj pozna številne
zanimive zgodbe.
Pot nadaljujte po travnikih do vasi in skozi vas Goreljce. To je
majhna vasica, z nekaj hišami ob ravni cesti, ki nas vodi do
Novega Grada. Pred krajem Novi Grad, se lahko povzpnete na
grič Stari grad (517 m), ki leži v hribovju Jablanice nad Logom.
Samo še ostanki sledi pričajo o gradu Erkenstein, ki so ga
opravljali krški vazali, vitezi Erkensteini, pa tudi gospodje
Mirenski. Pomemben je tudi podatek, da je bila sprva to posest
savinjskih grofov Breže-Selških, pa krške škofije, kasneje pa
last gospoščine Čečkarjev. Grad je bil v 15 stol. delno porušen,
ko je tu divjal in požigal Jan Vitovecvojskovodja celjskih
grofov. Po njem se tudi imenuje kraj v bližini. V prvi polovici
16. stol. pa so grad požgali uporni kmetje. Lastniki Čečkarji so
nižje v vasi pozidali in se združili z gospostvom
Obererckenstein. Po tem času se je tu lastništvo hitro menjalo
in se je tako v dvesto letih zamenjalo preko dvajset lastnikov.
Med vojno so grad požgali partizani. Danes so vidni le skromni
ostanki gradudel zidu, na katerem je lastnik pozidal hlev. Iz
vasi vas usmerja smerokaz h grajski štirni, o kateri pravijo, da
je njeno dno na gladini reke Save. O podobi obeh gradov si
lahko ogledate maketi, ki stojita v vasi. Mimogrede naj omenim
še, da je bila to pot barona Janeza Vajkarda Valvasorja.
Velikokrat je jezdil iz Bogenšperka do Krškega prav tu po
obronkih, ker je bila to bolj varna pot in iz slemena je imel
pogled na dolino reke Save.

Smerokaz h grajski štirni

Pot vas dalje vodi desno proti Nežnicam. To je bila včasih
pomembna pot rudarjev, ki so hodili iz savske doline na delo v
rudnik v Krmelj. Hodite po gozdni poti do prvega križišča, kjer
se pot strmo dvigne. Nato nadaljujte po makadamski poti do
prve hiše, kjer pridete na asfalt in vse do križišča na Velikem
Vrhu.

Člani društva upokojencev Šentjanž na pohodu

Pri Blasovi kapelici ste zopet na eni od poti, ki so imele v
zgodovini velik pomen. To je stara rimska cesta in ena od
poštarskih poti. Pot skozi Trebelno je prijetna in nudi lep
pogled na številne šentjanške vasi. Kmalu prispete do Griča in
Zdevnega in že ste pri svojih vozilih.

Nova Blasova kapelica

Pot je primerna za vsakega pohodnika in jo prehodite v dobrih
dveh urah.
Na poti vam želim veliko novih odkritij, morda na Starem
gradu srečate starega gada s krono. To so uročeni plemeniti
gospodje ...

Cveta Jazbec

ŠENTJANŠKI glas

Povsod je lepo, doma je najlepše
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SPOŠTOVANI KRAJANI, KRAJANKE, GASILCI, GASILKE IN SIMPATIZERJI
GASILSTVA

Prihaja jesen in s tem nova številka Šentjanškega glasa in prav
je, da se kot vedno do sedaj preko tega medija oglasimo tudi
šentjanški gasilci.
Meseci, ki so za nami, so potekali delavno in s tem smo
nanizali tudi nekaj uspehov. Na tekmovanju, ki je potekalo v
spomladanskih mesecih, so cicibani, pionirji in člani dosegli 3.
mesto in s tem tudi pokale. Prav tako smo v našem kraju gostili
in organizirali občinsko veteransko tekmovanje, ki se ga je
udeležilo 11 ekip in s tem približno 100 gasilcev.
Veterani so nas uspešno zastopali na gasilskem veteranskem
tekmovanju Šaleške doline v Velenju ter tudi na drugih
tekmovanjih v občini Sevnica. S pridom moramo uporabiti
njihove bogate izkušnje in njihovo pripravljenost za delo in
pomoč, za kar se jim toplo zahvaljujem. Pri njih enostavno ni
besede NE.
V sodelovanju z Gasilsko zvezo Sevnica smo izpeljali
izobraževanje za mladino, v jesenskem času pa bi moral biti
nadaljevalni tečaj za gasilca, vendar je zaradi znižanja
proračunskih sredstev Gasilski zvezi Sevnica iz strani Občine
ta premaknjen na leto 2012.
Krajanom smo pomagali pri čiščenju prepustov pod cestami in
nudili še druge usluge. Pred prvim majem smo postavili mlaj,
ki ga je gasilcem dal Ciril Brečko, za kar se mu iskreno
zahvaljujemo. Pohodnike prvomajskega pohoda na Kamenško
smo pogostili s čajem ter pripravili tradicionalno Florjanovo
žegnjanje v Budni vasi.
Žal pa smo letos že intervenirali v treh intervencijah, ki so na
srečo minile le z manjšo materialno škodo. Zahvaliti se moram
hitremu odzivu šentjanških gasilcev pa tudi krajanom, ki so s
pravočasno uporabo gasilnega aparata še pred prihodom
gasilcev že delno pogasili požar, da ni prišlo do katastrofalnih
posledic.
Kljub temu da se nezadržno približuje zimsko in nekoliko bolj
vlažno vremensko obdobje, vas naprošamo, da ne kurite v
naravi, saj sta zaradi suše trava in podrast pošteno izsušena in
je velika verjetnost širjenja požara v naravi. V tem času se bo
začela tudi kurilna sezona, zato je potrebno posebno pozornost
nameniti čistoči dimovodnih napeljav, saj bo le pregledan in
očiščen dimnik deloval brezhibno in brez nevarnosti za požar.
Prav tako naj bodo počiščena podstrešja zlasti ob dimnikih in
prekajevalnicah mesa. Naj vam povem, da se v dimniku, v
katerem so se vnele saje, razvije temperatura preko 700 stopinj

Celzija. Zaradi pregretja dimnik pogosto poči in lahko zaradi
tega nastane požar. V letu 2010 smo imeli dva, letos pa en
dimniški požar, ki pa sta na srečo bila uspešno pogašena.
Zaradi suše se je letos ponovno izkazalo, kako potrebna je za
naš kraj gasilska avtocisterna. Letos smo z njo prepeljali preko
700.000 litrov pitne vode našim krajanom. Seveda pa s tem
nastanejo tudi stroški, ki jih je potrebno pokriti. Naša krovna
organizacija, Gasilska zveza Sevnica, od nas zahteva, da
prevažamo vodo po ceniku Gasilske zveze Slovenije. Za primer
naj povem, da bi prevoz vode do oddaljenosti 10 km stal 110 €.
UO PGD Šentjanž je sprejel sklep, da se za potrebe krajanov
KS Šentjanž voda prevaža po ceni 65 € do oddaljenosti 10 km,
od 10 do 20 km pa 75 €. Po takšni ceni vozimo vodo, ker ste vi,
spoštovani krajani, prispevali svoja denarna sredstva, ko smo
nabavljali to cisterno. Upam, da se vam bomo vsaj na tak način
oddolžili, vsaj nekaterim. S to ceno pokrivamo le dejanske
stroške prevoza.
Ker pa je sedanja avtocisterna že presegla starost 26 let, smo se
odločili, da nabavimo novejše vozilo. Naj vam zaupam, da smo
trenutno v fazi pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij, ki
so potrebna pred nabavo takšnega vozila. Upam, da nam boste
tudi tokrat prisluhnili in pomagali.
Ker pa imamo v našem društvu mladega gasilca, ki je hudo
bolan in je zanj potrebno zdravljenje in operacija v Angliji,
vas tudi mi pozivamo k pomoči. V ta namen bo v Sevnici v
nedeljo, 23. 10. 2011, ob 17. uri dobrodelni glasbeni
koncert, s katerim bomo poskušali zbrati čim več sredstev
in s tem omogočiti staršema bivanje v Angliji za čas
šestmesečnega zdravljenja Mihe Ermana. V kolikor pa se
ne boste udeležili koncerta in ste pripravljeni pomagati
družini, lahko to storite tudi z nakazilom denarnih sredstev
na osebni račun Mihe Ermana odprt pri NLB d.d. Agencija
Krmelj, št.: 0298 4265 6797 275.
Pa naj končam to pisanje z mislijo znanega pisatelja.
«Všeč so mi ljudje, ki so pravični do drugih ljudi in do sebe,
ljudje, ki se veselijo novega dneva, dobrih stvari, ki obstajajo v
njihovem življenju, ki živijo vsako uro z dobro voljo in dajejo
od sebe najboljše, ki so hvaležni, da živijo, da lahko podarijo
nasmehe, ponudijo svojo roko in velikodušno pomagajo, brez,
da bi za to pričakovali kar koli v povračilo.«

Simon Šmit, poveljnik

Letos bo Miklavž obdaril tudi tebe
Da, prav ste prebrali, draga babica in dedi, mami in oči, mladi po srcu in duši, predvsem pa ljubi otroci.

Prepričani v misel, da si tudi Šentjanž zasluži postati kot ena velika družina, smo se z vztrajnostjo združili
predsedniki društev skupaj s predsednikom KS Boštjanom Krmeljem in župnikom Janezom Cevcem ter se

odločili, da prvo soboto v decembru, če nam bo le služilo vreme, postavimo na trg pred cerkvijo
prireditev Miklavževanje, ki naj bi letos po dveh desetletjih in letu premora zasijala v novi podobi.

To popoldne želimo skupaj združiti naše lepe misli, ideje, prijazen večer in na malo drugačen način obdariti
otroke. Za prijetno vzdušje so ideje že na pohodu, a se še veselimo novih.

Vabljeni k sodelovanju, saj ima na ta dan najbolj skromna pozornost mnogo večjo vrednost.
Torej dobrodošli na 21. Miklavževanju, vsi, ki nosite v sebi vsaj še malo otroka.

** ** *** ** *
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TRIDNEVNI POHOD KREKOVE KONJENICE PO MEJAH OBČINE SEVNICA

Člani društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž smo
organizirali pohod Krekove konjenice po mejah občine Sevnica
od 2. do 4. junija. Na pot se je podalo 18 konjenikov.
Odpravili smo se iz Šentjanža, nato pa nas je pot vodila skozi
Vinji Vrh, Bruno vas, Malkovec, Slančji Vrh in Telče, kjer je
bil enourni postanek, da smo se konjeniki okrepčali s kosilom.
Pot se je potem nadaljevala skozi Drušče, Čejšnjice, Veliko
Hubajnico, Zavratec, Rovišče, kjer nas je prijazno pogostila
družina našega konjenika in veterinarja Petra. Konjeniški
pohod se je nadaljeval po dolini potoka Štegina do Arta, kjer so
nam policisti sevniške policijske postaje pomagali varno
prečkati cesto. Tu so nas pričakali gostitelji z Blance in skupaj
smo nadaljevali pot preko mostu pri HE Blanca do Blance, kjer
nas je tudi čakala odlična pogostitev, nočitev ter zajtrk.
Drugi dan smo nadaljevali z Blance na Gradec, Poklek,
Osredek, Mrzlo Planino, Podskalico do Štefana Božiča na
Dulu, kjer smo imeli enourni počitek s kosilom, od nas pa sta
se poslovila vodnika Jožica in Dušan Pečnik. Odjezdili smo
skozi vasi pod Lisco in v pozno popoldanskih urah prijezdili do
Turistične kmetije Močivnik na Okroglicah. Po okusni večerji
smo konjeniki razvili živahno debato o dogodivščinah, a čutiti
je bilo že rahlo utrujenost. Dobro podložena z zajtrkom se je

konjenica poslovila od gostiteljev Močivnik ter se podala na
zadnji dan ježe proti domu.
Zadnji dan pohoda smo jezdili skozi Polano, Radež, Loko pri
Zidanem Mostu, skozi polje do Vrhovega, kjer so nam spet
policisti pomagali varno prečkati cesto. Živahnost se je
povrnila tako konjenikom kakor tudi konjem, saj ta teren
poznajo in so vedeli, da gredo proti domu. Vzpeli smo se do
Novega Grada, na Brunku z mimohodom popestrili srečanje
pohodnikov iz Radeč, nato odjezdili proti vasi Leskovec, kjer
so nas vaščani tudi tokrat velikodušno postregli. In le še spust v
dolino proti Šentjanžu, kjer so konjenike že težko pričakovali
svojci, prijatelji, krajani, g. župan Srečko Ocvirk, g. Zdravko
Mastnak in naš g. župnik Janez Cevec, ki je z blagoslovom
pred odhodom zaželel srečno vrnitev in lepo vreme. Pričakali
smo jih, kot so si zaslužili, z močnim ploskanjem in
šampanjcem, ki ga je velikodušno podaril vinar Zdravko
Mastnak. Polni čudovitih vtisov smo druženje nadaljevali
pozno v noč.
Ob tej priložnosti se zahvaljujmo vsem gostujočim
konjenikom, vodičem na poti, gostiteljem, sponzorjem, vsem,
ki so kakor koli pripomogli k izvedbi pohoda.

Brigita Blas

TEKMOVANJE KONJENIKOV
V sklopu praznovanj
občine Šentrupert je v
Dragi pri Šentrupertu
potekalo že 10.
tekmovanje konjenikov v
nabadanju klobas.
Pomerilo se je kar
enaindvajset konjenikov,
med njimi pa sta bila tudi
člana Krekove konjenice
Boštjan Krmelj in
Aleksander Blas, ki je na
koncu osvojil peto mesto
s kastratom Brendyem.
Ostali konjeniki smo glasno navijali za naša tekmovalca, saj
smo vsakega uspeha našega konjenika zelo veseli.

Besedilo in foto: Brigita Blas, na fotografiji: Aleksander Blas
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GASILSKE IGRE BREZ MEJA IN 60 LET PGD VELIKI CIRNIK

V vasi Veliki Cirnik, ki je druga največja vas v KS Šentjanž,
smo gasilci sredi julija v namen obeležitve 60-letnice
uspešnega in neprekinjenega delovanja organizirali slovesnost
in pred njo priredili že 15. gasilske igre brez meja. Ob tem je

izšel bilten, v katerem je kronološki zapis in slikovni prikaz
delovanja društva od njegovih začetkov pa do današnjih dni.
Jubilejnega praznovanja, ki je v paradi združevalo številne
domače gasilce in člane iz sosednjih društev, se je udeležil tudi
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izrazil ponos in
zadovoljstvo ob dosedanjem uspešnem in požrtvovalnem delu
gasilcev in čestital ob jubileju. Spregovoril je tudi predsednik
KS Šentjanž Boštjan Krmelj; predvsem o pomenu in vlogi, ki
jo ima PGD Veliki Cirnik v krajevni skupnosti in širši okolici.
Prisotne sta nagovorila tudi predstavnika GZ Sevnica,
poveljnik Gašper Janežič in predsednik Zvone Košmerl, ki je v
zahvalo za uspešno delo v dobrobit kraja gasilskemu društvu
izročil srebrno plaketo GZ Sevnica in gasilsko priznanje II.
stopnje Gasilske zveze Slovenije. Predsednik PGD Veliki
Cirnik Jože Zaplatar pa se je zahvalil domačim gasilcem in.

gasilkam za složno in požrtvovalno delovanje v gasilskih vrstah
ter izrazil pričakovanje, da bo tako tudi v bodoče.
Gasilskih iger brez meja, ki so skozi leta postala že sinonim za
Veliki Cirnik, se je letos udeležilo sedem ženskih in dvanajst
moških ekip. Med gasilkami so slavile pripadnice PGD Primož,
med gasilci pa pripadniki ekipe Zetor club iz Mirne Peči. Kot
vsa leta je bila glavna atrakcija v spretnostno mokrih in šaljivih
igrah stara ročna gasilska brizgalna »Ragin«, ki še vedno
odlično deluje. Gre za gasilsko brizgalno, ki je bila dve leti po
ustanovitvi društva kupljena od gasilskega društva Škofljica pri
Ljubljani.
Po igrah in slovesnosti se je razlegal glas domačega ansambla
Veseli Dolenjci, ki se je dopolnjeval z dobro ponudbo in
postrežbo domačih gasilcev, kar je godilo obiskovalcem, saj so
se zadržali do zgodnjih jutranjih ur.

Zdravko Remar

Zgodilo se je …

2. VAŠKI PIKNIK POD KOSTANJEM

Mogočna krošnja »Komlančevega« kostanja je bila 25. junija
spet tista, pod katero smo se prebivalci Glina zbrali na vaškem
pikniku. Letos smo tako piknik priredili drugič, saj smo se
lansko leto vsi strinjali, da je bilo na sosedskem druženju
prelepo in da je treba to ponoviti.
Vreme nam je tako kot lani dobro služilo, dobre volje pa nam
tudi ni manjkalo.
Na tokratnem pikniku se nas je zbralo še nekoliko več kot lani,
saj smo povabili tudi bližnje sosede iz Gaja in »vikendaša« iz
Podglina.

Tudi letos smo medse sprejeli novega prebivalca, ki pa se je
moral pred sprejemom pošteno potruditi, da je odgovoril na
zelo težka zastavljena vprašanja o poznavanju našega kraja. Po
obilni jedači in pijači smo druženje popestrili še z bogatim
srečelovom in igrami z žogo, nato pa smo ob Vinkovi in
Nejčevi harmoniki peli in plesali vse do noči.
Ker smo se imeli lepo, verjamem, da si bomo drugo leto spet
vzeli čas za soseda.

Besedilo: Simona Razpet, foto: Cveta Jazbec
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BILI SMO V NUK-U IN V CANKARJEVEM DOMU
V začetku aprila smo imeli učenci od 6. do 9. razreda kulturni
dan. Že zjutraj smo se odpravili proti Ljubljani. Pred
parlamentom smo izstopili ter se peš odpravili proti NUK-u.
Spoznali smo zgodovino te narodno univerzitetne knjižnice ter
si ogledali veliko čitalnico.
Sledila je malica ob Ljubljanici, nato pa smo si ogledali
Prešernov trg, Tromostovje, Šuštarski most, Robbov vodnjak,
ob pol dvanajstih pa smo vstopili v Cankarjev dom, kjer smo v

Gallusovi dvorani prisluhnili izboru muzikalov. Nastopil je
orkester Slovenske filharmonije, Slovenski komorni zbor,
dirigentka Martina Batič in drugi; celotno predstavo sta
povezovala Tanja Dimitrievska in Dejan Pevčevič.
Po končani prireditvi smo se z avtobusom odpeljali proti
Šentjanžu. Imeli smo se zelo lepo.

Lucija Kos, 8. razred

OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ – REGIJSKO
TEKMOVANJE V ZAGORJU

V šolskem letu 2010/2011 smo bili na Reviji pevskih zborov v
Boštanju zelo dobri. Povabljeni smo bili na Regijsko
tekmovanje v Zagorju.
Vaje so potekale zelo resno, čeprav jih nekateri niso redno
obiskovali. Učiteljica Suzana Tratnik Umek je bila zelo
natančna in stroga. Vsakemu posebej je povedala, kaj mora
izboljšati in kje še posebej paziti. Že na začetku vaj je učiteljica
izbrala dva solista in z njima zelo veliko vadila. Kadar smo se
na vajah grdo obnašali, se je na nas zelo jezila.

Pred tekmovanjem smo na odru vadili. Učiteljica je rekla, da se
moramo bolj potruditi. Ko smo končali z vajami, smo popili
malo vode in pojedli sirovke.
Pred nastopom smo šli v sobo za umirjanje, ki je bila čisto
zatemnjena. Za nastop so nas dobro pripravili in temu primerno
smo ga izvedli. Po nastopu smo šli v bližnjo gostilno in se tam
do sitega najedli.
Ko smo se z avtobusom peljali domov, so nas vse učiteljice
zelo hvalile in tudi mi smo bili veseli in ponosni, da nam je
uspelo.

Anja Slapšak, Danijela Bec, Ana Štirn, 5. razred

TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU

Tudi letos se je OŠ Milana Majcna Šentjanž udeležila že 43.
občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu. Sedem
najuspešnejših učencev, Žan, Uroš, Jure, David, Vid, Jaka in
Luka iz šestega do devetega razreda, se je v torek, 24. maja,

pomerilo z ostalimi tekmovalci iz občine na OŠ Sava Kladnika
Sevnica.
Tekmovanje je obsegalo teoretični del, kjer so se tekmovalci
pomerili v znanju cestnoprometnih predpisov, spretnostni
vožnji po poligonu in vožnji po mestnih ulicah Sevnice.
Skupinsko so se fantje zelo dobro odrezali, saj so zasedli
odlično 2. mesto. Za to mesto so si prislužili pokal. Posamezno
so bili najboljši trije, med njimi tudi Vid Jerovšek. Za nagrado
je prejel kolo in čelado.
Kot prvouvrščeni se je Vid udeležil 20. državnega tekmovanja
Kaj veš o prometu, ki je potekalo v soboto, 28. maja, na OŠ
Sostro v Ljubljani. Ponovno so se tekmovalci pomerili v
teoretičnem znanju, vožnji po poligonu in mestni vožnji. Na
državnem tekmovanju se je pomerilo kar 54 tekmovalcev, zato
je bila konkurenca toliko močnejša. Vendar je Vid zelo uspešno
zaključil tekmovanje. Večurno čakanje v negotovosti se je na
koncu izplačalo. Zasedel je odlično 2. mesto.
Če šola velja za majhno, se zaradi izjemnih dosežkov učencev
hitro veča.

Mentorica Manja Hren

POUČNI IZLET Z GOSPODOM ANTONOM KOMATOM
Tisto junijsko sredo smo se nadarjeni učenci, ki smo prebrali
knjigo Antona Komata V zrcalu narave, zbrali v šolski avli. Z
našim gostom in gospo Cveto Jazbec smo se odpravili v
Koludrje. Ob cesti nam je gospod pripovedoval o rastlinah, ki
so jih ptice prinesle iz tujih krajev. Končno smo prišli do
potoka in izvedeli veliko o njem. Nato pa smo šli v gozd, kjer
smo našli zelene deževnike, žabe, naše orhideje in kup drugih
organizmov. Po dveh urah smo šli nazaj proti Koludrju, nato pa
mimo Birne vasi do šole.

Izlet mi je bil všeč in upam, da bodo v šoli organizirali še več
takšnih dni.

Luka Repše, 8. razred

Šentjanški glas
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ZAGOVOR RAZISKOVALNE NALOGE V ČRENŠOVCIH – NOV USPEH
MLADIH RAZISKOVALCEV ŠENTJANŽA

V petek, 20. 5. 2011, smo učenke Sandra Starina, Katarina
Slapšak in Lea Tori ter naša mentorica Stanislava Dežman šle v
Črenšovce blizu Murske Sobote zagovarjat dve zgodovinski
raziskovalni nalogi, ki smo ju pridno delale skozi vse leto.
Letos smo raziskovale vlogo žensk v preteklosti.

Bila sem kar malce presenečena, koliko različnih stvari se da
raziskati na naslovno temo. Ves čas smo bile na trnih in
nestrpno smo pričakovale naš zagovor. Vse tri smo svojo
nalogo opravile tako dobro, da komisija za ocenjevanje
skorajda ni imela nobenih vprašanj.
Po okusnem kosilu smo odšli v dvorano, kjer so za nas
pripravili kratek program, ob katerem je naša živčnost le malce
popustila. Nato je sledilo podeljevanje priznanj. Ko se je iz
zvočnika zaslišalo »srebrno priznanje« in »bronasto priznanje«,
smo se pogumno odpravile na oder in še sedaj smo zelo
ponosne, da smo letos zopet dodale kamenček v mozaik
krajevne zgodovine.
Po podelitvi smo si ogledale še Pokrajinski muzej v Murski
Soboti. Bilo je zanimivo. Ne predolgo in ne prekratko, nato pa
smo se utrujene odpravile proti domu. Ta dan mi je bil všeč in z
veseljem bom tudi drugo leto sodelovala pri raziskovanju
plačilnih sredstev v preteklosti.
Upam in vem, da bomo enako uspešni, saj radi raziskujemo.

Sandra Starina, 8. razred

ŠLI SMO V KINO
V začetku predzadnjega tedna lanskega šolskega leta smo se
učenci, ki smo pridno brali in osvojili bralno značko, odpravili
v kino v Celje.
V šoli smo zjutraj dobili malico, nato pa smo se vsi veseli
odpeljali novim dogodivščinam naproti, tudi tokrat v Planet
Tuš. Ob devetih smo dobili vstopnice, kokice so nas že čakale
na pultu in odpravili smo se proti dvoranam. »Ta veliki» smo

gledali film Pirati s Karibov v 3D tehniki, naši mlajši sošolci pa
film Rio prav tako v 3D tehniki.
130 minut filma je minilo, kot bi mignil in lahko smo šli še
malo po trgovinah in na sladoled. Škoda, da smo morali tako
hitro domov, a v Šentjanžu sta nas čakala avtobus in kombi.
Bilo je lepo in upam, da bo tudi drugo leto tako.

Tomaž Lindič, 7. razred

EVAKUACIJA IN ŠPORTNI DAN

V sredo, 7. 9. 20011, je bil za učence OŠ Milana Majcna
drugačen dan. Bil je nekaj posebnega.
Prvo uro smo imeli v 6. razredu angleščino. Drugo uro je tulila
sirena, ker smo imeli vajo - evakuacijo. V treh minutah smo
spraznili šolo. Pozneje nam je gasilec pokazal, kako gasimo z
gasilnimi aparati. Bilo je zanimivo in zabavno.

Šentjanški glas

Nekaj minut po deveti uri smo se z avtobusom odpravili v
Rimske Toplice. Ko smo prišli, smo imeli preizkus plavanja in
prosti slog. Sledil je odmor. Lahko smo jedli sladoled in druge
jedi. Pozneje smo šli na tobogana, kjer smo se zelo zabavali.
Imeli smo še en odmor, med katerim smo šli na igrala, kasneje
pa spet v bazen in na tobogana.
Ob enih smo se utrujeni odpeljali proti Šentjanžu in nato
domov. Tako je minil naš prvi športni dan.

Anže Orešnik, 6. razred
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VARNO NA CESTI
8. 9. 2011 smo se z učenci 1. razreda na povabilo gospoda
Milana Jamška odpeljali v Boštanj. Pozdravili so nas številni
gostje, med drugim tudi policist iz Policijske postaje Sevnica
ter župan Srečko Ocvirk.
Na prireditvi je Alenka Godec otroke s pomočjo zabavnih sličic
podučila, kako moramo varno ravnati na cesti, kadar smo pešci
in kako se obnašamo med vožnjo v avtu. Vsem skupaj nam je
zapela tudi pesem, kako na cesti nismo nikoli sami. Vsak izmed
otrok je prejel tudi brezrokavnik, s katerim bo na cesti bolje
viden. Prijazno osebje delavnic v Sava avtu pa nam je
predstavilo, kako poskrbijo za avtomobile, da se z njimi varno
vozimo.

Helena Hribar

Zgodilo se bo . . .

DOGODEK DATUM VABI VAS

 Otvoritev samostojne likovne
razstave na Gradu Sevnica

Četrtek, 20. 10. 2011, ob 1900 uri Elena in Franci Sigmund

 Dobrodelni koncert za Miho v
Sevnici

Nedelja, 23. 10. 2011, ob 1700 uri Rotary klub

 2. pohod po poteh Milana Majcna Sobota, 29. 10. 2011, ob 1000 uri Turistično društvo Šentjanž

 Spominska slovesnost v Murncah
ob 70-letnici boja Milana Majcna
in Jančija Mevžlja

Sobota, 29. 10. 2011, ob 1300 uri KS Šentjanž

 Prvi samostojni koncert Sobota, 5. 11. 2011, ob 1900 uri Septet Fortuna

 Blagoslov mošta v vino Nedelja, 6. 11. 2011, ob 1030 uri Društvo vinogradnikov Šentjanž

 Obisk dedka Mraza v telovadnici Petek, 23. 12. 2011, ob 1030 uri Društvo prijateljev mladine Šentjanž

 Slovesno razvitje novega prapora in
božično-novoletni koncert

Sobota, 25. 12. 2011, ob 1930 uri Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

 Tradicionalni blagoslov konj Nedelja, 26. 12. 2011, ob 1030 uri Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Kulturni kotiček

LEP SI

Lep si,
ko pomlad zadiši
in iz goric
vrisk kopačev se glasi.

Kot dovršena slika
se mi zdiš,
ko v poletni vročini
med griči sanjavo lebdiš…

Lep si,
ko jeseni so nedra ti polna
najzrelejših plodov.
Kot najboljša mati si,
vedno sprejmeš svoje otroke domov;
v toplo zavetje, pod ljubeči krov.

Res prekrasen si,
ves blestiš,
ko v belini snega zaspiš.
Zares!
Lep si, prelep že od nekdaj ---
naš kraj Šentjanž!

Marija Bajt

SRCE PODEŽELSKIH ŽENA

Mnogo je pridnih, trdnih žena,
veže jih ljubezen do zemlje,
do podeželja.
Žena podeželja je vztrajna,
ostaja zemlji zvesta,
njeno srce je priklenjeno nanjo
in z njo diha.

Ni razvajena,
navajena je trdnejšega življenja,
je utrjena,
ne pritožuje se preveč,
rajši dela.
Njeno življenje je toliko bolj vredno,
ko spoznava,
koliko s trudom svojih rok
drugim ponuja.

Kmečka žena,
mnogo dobrega naredi in ustvari,
je dobra gospodinja,
njena miza veliko ponuja.
Dobrotljiv Bog jo blagoslavlja,
da nas obdarja z dobrotami iz podeželja.

Njeno srce je prijazno do sočloveka,
ga nahrani, potolaži,
poskrbi za njega.
Naj se nikoli ne izgubi
gostoljubnost kmečkih žena
in naj se za vedno ohranja.

Žena podeželja
je najboljši varuh zemlje,
je skrbnik svojega okolja,
pozna zemljo,
ve, kaj zemlja zahteva,
tako jo ohranja
za naslednje rodove.
Z njenim trudom in skrbjo
zemlja rodi podeželske sadove.

Eva Keber
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Pisali so nam

SEPTET FORTUNA

Septet FORTUNA

Dekleta iz vokalne skupine Septet Fortuna smo bile tudi v
letošnjem letu precej dejavne. Izpeljale smo veliko nastopov na
različnih prireditvah, porokah ter drugih posebnih priložnostih,
v mesecu maju pa smo se prvič udeležile Pesmi Posavja –
območne revije oktetov in malih vokalnih skupin, ki je potekala
v Krškem.
Za nastop smo se res dobro pripravile in tako dobile s strani
strokovne žirije veliko pohval ter odobravanja, s tem pa so se
nam odprla vrata za naprej, na regijsko tekmovanje odraslih
pevskih zborov in malih pevskih skupin, ki bo potekalo v
Dolenji vasi pri Krškem, in sicer 19. 11. 2011. Poleg tega se
bomo 23. 10. udeležile dobrodelnega koncerta v Sevnici, 29.
10. pa bomo nastopile na proslavi v Murncah. V letošnjem
planu pa imamo v načrtu izpeljati tudi naš prvi samostojni
koncert, ki bo 5. 11. 2011 potekal v kulturnem domu v
Šentjanžu.
Za vse nastope, ki so še pred nami, se že trdo pripravljamo in
upamo, da bo za nami prav tako še eno uspešno leto, s katerim
bomo zadovoljne tako pevke kot tudi naši poslušalci.

Saša Tominc

LIQUF IZDAL ZAČETEK KONCA

Po dolgih mesecih urejanja administrativnih zadev in
nestrpnega čakanja smo končno dočakali 2. september, datum
izdaje prvega albuma skupine Liquf. Na albumu z imenom
ZAČETEK KONCA je predstavljenih 11 avtorskih skladb, ki
bi jih lahko uvrstili v pop-rock stil. Krila, Beri in Iluzija so že
poznani hiti, ki so se zavrteli po skoraj vseh radijskih postajah!
Krila in Iluzija sta dosegla tudi več nazivov popevke tedna,
med drugim tudi laskavi naslov popevke tedna na nacionalnem
radiu. Ostale skladbe bodo poskrbele za vse vrste poslušalcev.
Slišati bo mogoče od baladic do trših ritmov rock'n'roll-a.
Celoten album je skrbno produciral priznani producent Aleš
Marjetič, za kvalitetno tonsko obdelavo pa je poskrbel Drago
Popovič. Celotno produktivno leto 2010 smo tako vsi skupaj
preživeli v studiu Garbage v Ljubljani ter vztrajno gradili
izdelek, ki ga sedaj ponosno predstavljamo širši javnosti.
Fantje Franci, Miha, Aljaž, Marko in Andrej, se sedaj
pripravljamo na mini turnejo po slovenskih klubih, mladinskih
centrih ter ostalih prireditvenih prostorih. Tam bomo pokazali,

da je glasba z albuma tehnično dovršeno odigrana tudi v živo.
V kratkem pa se lahko pričakuje tudi prvi videospot za skladbo
Iluzija. Tam bo mogoče videti kar nekaj presenečenj in
poznanih slovenskih obrazov.
Ker skupina cilja in načrtuje velik poskok na slovenski trg, ne
smejo počivati tudi administrativne zadeve, zato se fantje že
pogovarjamo z večjimi slovenskimi založbami in uredništvi za
sodelovanje. Tako bi razbremenili ostale dejavnike in že začeli
pripravljati material za naslednjo ploščo. Ta se že nabira, zato
tudi ni razloga za skrb o prihodnosti skupine, ki se vztrajno
vzpenja na slovenski glasbeni trg.
Več o nastanku same plošče, slikah, besedilih, avtorjih ter
ostalih sodelujočih si lahko preberete na spletni strani skupine
www.liquf.si ali pa na facebook in twitter profilih, kjer se
objavljajo tudi najbolj sveže novičke dogodkov skupine Liquf.

Aljaž Tominc

Skupina Liquf
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Za razvedrilo

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. zložen les za kuhanje oglja, 5. neprijeten občutek, 9. konec
molitve, 10. junakinja v video igri Soulcalibur III, 11.
zdravnik za živali, živinozdravnik, 13. grška boginja nesreče,
14. učenčev naziv za predmet angleški jezik, 15. olesenela
mladika trte, 17. vrsta žita, 19. glavno mesto Italije, 22. vrtna
trajna rastlina z velikimi listi za kompot, 24. hiter dvig, 25.
stric, 26. krajša oblika ženskega imena Tajda, 27. domača
pernata žival.
NAVPIČNO

1. osvežilni napitek s kofeinom, 2. maltna zidna obloga, 3.
športno tekmovanje v petih posamičnih preizkušnjah, 4.
dalmatinsko žensko ime, 5. pevec skupine Police, 6. otroška
igra, pri kateri otroci plešejo v krogu, 7. veliko slano jezero v
Aziji, 8. krajša oblika ženskega imena Marica, 12. vrh v
Julijskih Alpah (2601m), 16. drugo največje japonsko mesto,
17. izrastek na roki, 18. mlinski žleb, 20. prebivalec Irske, 21.
ime sociologinje Jogan, 23. potomec Nizozemcev v Južni
Afriki

Geslo pod številko 11 − vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. novembra 2011 na naslov: Uredništvo Šentjanškega
glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si.
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca.

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

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi: VELIKI
VRH.
Srečna izžrebanka je Vida Keber iz Birne vasi. Nagrajenka
lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji Gorenc na
Krajevnem uradu v času uradnih ur.
Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: POZA, OPNA, IRAK, ROAR, VELIKI VRH,
OLI, AORTA, VARNA, KLARA, ČAR, VALENTINA,
ADEN, OLIB, RACA, KOSA.

NEURJE V ŠENTJANŽU

V juliju je na območju KS Šentjanž voda odnesla del vodovoda in poškodovala ceste. Nastala je velika škoda, ki pa je v veliki večini že sanirana.
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Ostro oko

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE

Na sliki je bila lipa v Budni vasi.
Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Ljudmilo Kranjec.
Nagrajenka lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji Gorenc na Krajevnem
uradu v času uradnih ur.
Iskreno čestitamo!

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE

Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja ta čudovita cerkev.
Odgovor na zastavljeno vprašanje vpišite v kupon in ga pošljite najkasneje do 30.
novembra 2011 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297
Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na info@sentjanz.si.
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca.

Pod pašnikom na Brunku je že veliko let ogromno divje
odlagališče, ki je bilo v lanski čistilni akciji deloma sanirano
(ker v celoti to ni bilo mogoče). Pred kratkim smo opazili, da se
nekateri na vse akcije in opozorila požvižgajo in so tja spet
veselo navozili kosovne odpadke.
Da jih ni sram!!!
Upamo, da se krivec odkrije in ustrezno kaznuje.

ŠENTJANŠKI glas
Trud in ustvarjalnost osnovnošolcev so čez noč, iz 1. na 2.
oktober, uničili in poteptali neusmiljeni vandali. Upamo, da jih
peče vest. Računalo smo po fotografiranju popravili člani
uredniškega odbora.

Rešitev:________________________________

Ime in priimek:__________________________

Naslov:________________________________

______________________________________

Kupon pošljite na: Uredništvo Šentjanškega glasa,
Šentjanž 22, 8297 Šentjanž

Črni packi
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