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KAJ?   MLEKO  IN MLEČNI IZDELKI 

 pregreta smetana, skuta, maslo, kajmak 

 sir za žar, mladi sir, jogurti 

KAM?  NA MLEKOMAT in AVTOMAT Z  IZDELKI 

 Sevnica in Radeče 

        V TRGOVINE KMEČKE ZADRUGE 

 Šentjanž, Krmelj, Tržišče, Sevnica, Krško 
 

 KDO ŠE?     OTROCI V ŠOLAH IN VRTCIH 

 

Kontakt: Kmetija Kranjc, GSM: 041 577 908 

 
 

LISAP SI, trgovina in storitve d.o.o. 
Srednik 19 

8297 Šentjanž 
 

Frizerski salon v Šentjanžu 

070 811 595  Saša 
 
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://logos-vector.com/logo/vector_Lisap_106957.htm&ei=a87cVLnrN4PtO7HcgPAP&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNHFcCFIg4c0z3cuzACMru2hfK_L2w&ust=1423842987089032
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Drage bralke in bralci, 
 

kar nekaj časa je minilo, odkar smo se zadnjič brali. Uredniški odbor si je nabiral novih 

moči za dolgo delovno jesen in zimo, ki sta pred nami, in končno spet pljunil v roke. 

Pred vami je nov glas naših sokrajank in sokrajanov, ki so se bolj ali manj aktivno 

vključevali v spomladansko in poletno dogajanje v naši krajevni skupnosti pa tudi kje 

drugje in o tem v Šentjanškem glasu tudi poročajo. V času razrasta družabnih omrežij in 

svetovnega spleta na sploh je pravi prestiž prijeti v roke tiskano izdajo časopisa, ki je še 

čisto naš po vrhu, šentjanški. Poleg tega pa je to eden redkih časopisov, ki nas ne 

obremenjuje s težkimi negativnimi temami vsakdana, ampak je nekakšno poročilo 

polpreteklih dogodkov, ki so naše delo, v katerega je vložen naš trud in so naše 

zadovoljstvo ter ponos. 
Se v vas kdaj porodi želja, da bi sodelovali, postali aktivni, pustili sled v svojem kraju in 

v svojem srcu ali pa srcu koga drugega? Na žalost postajamo preveč apatični in 

nezainteresirani. Kar nekako nas je strah stopiti iz ozadja in se izpostaviti, se vam ne 

zdi? Morda pa v vas tli želja, pa ne vidite priložnosti, da bi pristopili? Ali pa si pravite: 

»Že tako nimam časa, le zakaj bi še tisto peščico prostega časa posvečal nečemu, od 

česar ne bom imel nič. Raje poležavam doma …« Kakorkoli že … Lepo je početi stvari, 

ki nam nudijo notranje zadovoljstvo in veselje ob opravljenem delu. Lepo je puščati 

sledi. Seveda pa je za vsako nagrado potrebno delo, včasih bolj, drugič manj trdo. Poleg 

tega pa si je čas treba vzeti. Če si časa ne vzamemo, ga pač nikoli ne bomo imeli. Tudi 

notranja sreča in zadovoljstvo nista samoumevna in tisti, ki je srečen, je bogat v sebi. 

Zunanje bogastvo žal ne šteje. Ostanite čim bolj bogati in družbeno aktivni. Upajte se 
delati lepe, pozitivne stvari! 

Vesna in Petra 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

Objava Vašega oglasa v posameznem 

izvodu − eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 

številkah ŠG letnika 2016 - POPUST! 

Zadnja stran, barvna  Zadnja stran, barvna  

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

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

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

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

Notranja stran, barvna             ČB Notranja stran, barvna             ČB 

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

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

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

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

Prva stran, barvna  Prva stran, barvna  

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

Šentjanški glas 
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž 

Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž 

Uredniški odbor:  
Petra Majcen (odgovorna urednica), 

Vesna Perko (glavna urednica), 

Simona Razpet (lektoriranje), 

Jože Puc, Boštjan Repovž, Milan 

Sotlar (oblikovanje) in Jože Repovž. 

Prispevki:  
zunanji sodelavci 

Slika na naslovnici: 

Čebelarsko društvo Šentjanž 

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. 
 

 
 

Debi šentjanških mažoret na evropskem prvenstvu 
 

Pod okriljem Evropskega zduženja mažoret (EMA) je od 22. 
do 25. septembra potekalo 18. evropsko prvenstvo mažoret. 

Pravi spektakel se je odvijal v športni dvorani v Vinkovcih na 

Hrvaškem ter v centru mesta na slavnostni otvoritvi in paradi. 

Sodelovalo je preko 2000 nastopajočih v 83 formacijah ter 155 

neformacijah. Poleg mažoret s Hrvaške so nastopili klubi iz 

Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Francije, Češke, 

Romunije, Slovenije, Avstrije, Madžarske ter Rusije v 

starostnih skupinah: kadet od 8 do 11 let, junior od 12 do 14 in 

senior od 15 let naprej. 

Za dekleti Mažoretnega društva Šentjanž je bogato obdobje, v 

katerem so si v dveh letih priborila vstopnico na evropsko 

prvenstvo, kjer so se  predstavile kot najmlajše in najmanjše 
društvo na tovrstnih tekmovanjih. 

Društvu je medaljo srebrnega tena zasluženo priplesala 

fantastična 18-letna novomeščanka Eva Vovko (evropska 

podprvakinja v kategoriji SENIOR − palica solo). S svojo 

energijo, lastno koreografijo in odlično izvedbo je prepričala 

sodnike, strastne navijače pa spravila na noge in ob glas.   

Dosežek debitantk − 10. mesto v starostni skupini kadet 
formacija s pom-pomi − je velik uspeh. Prinesel jim je  

dragoceno izkušnjo in priznanje iz mednarodnih tekmovanj, na 

katerih tekmujejo države in klubi z bogato tradicijo. 

Po besedah trenerke in predsednice društva Sare Sotlar je to lep 

začetek uspehov, saj verjame, da je skupina zelo dobro 

povezana, usklajena in motivirana. Poudarja pa, da vsega tega 

ne bi dosegle brez podpore in pomoči staršev, navijačev ter 

sponzorjev, ki jim omogočajo delovanje ter nastope doma kot 

tudi zunaj slovenskih meja. Zelo vesela je uspeha vseh 

slovenskih klubov, saj so kljub hudi konkurenci z odličnimi 

rezultati dokazali, da spadajo v sam evropski vrh.  

Mažoretno društvo Šentjanž  vabi v svoje vrste nove 

članice in člane do konca oktobra. Vadba bo potekala v OŠ 

Šmarjeta, OŠ Mokronog in OŠ Šentjanž. 
Marjetka Erman 

 

Dekletom iskreno čestitamo. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XVII/37        
 

CENJENE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

 
Vsak letni čas ima svoj čar. Pozimi narava počiva in si nabira 

novih moči, hkrati pa nas  razveseljuje z zimskimi radostmi in 

lepotami bele pokrajine. Spomladi se vse prebuja, nežne in 
sveže barve se razbohotijo vse okoli nas ter nas krepijo z 

novim zagonom. Poletje nas vabi na morje ali v gore, kjer nam 

ponuja različne oddihe in sprostitve. Jesen pa nas razveseljuje s 

pisanimi toplimi barvami ter pridelki, ki jih vestno shranjujemo 

za ozimnico. Krog je torej zaključen. Zaključuje pa se tudi 

delovno leto naše krajevne skupnosti. V poletnih mesecih pa 

do sedaj smo obnovili fasado na mrliški vežici, posodobili 

vodovod Murnce–Gaberce do Žganjarjevih in Musarjevih. 

Zadnji večji projekt pa je obnova ceste na Gradec. 

Ob tej priložnosti bi vsem krajankam in krajanom krajevne 

skupnosti Šentjanž iskreno čestital ob krajevnem prazniku, ki 

obeležuje ljudski pogum in hrabrost. Čestitke tudi ob obeh 
državnih praznikih, dnevu suverenosti ter dnevu reformacije. 
 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

 

CENJENE KRAJANKE, CENJENI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

  
 

Največ praznikov se zvrsti v zaključnem delu leta, ko se delo 

povečini opravi in se upravičeno pa tudi s ponosom lahko 

ozremo na postorjeno. Tako je v življenju narave in družbe, 

proračunov in finančnih načrtov ter seveda tudi v občih 

življenjskih navadah, ki si jih skupnost deli v družnem času in 

prostoru.  

Tudi praznik krajevne skupnosti Šentjanž je takšnega značaja – 

za vse letno marljivo delo se boste zasluženo poveselili konec 

meseca oktobra. Letošnji razlogi za to so še posebej močni.  

Po lani izvedeni energetski sanaciji Osnovne šole Milana 

Majcna Šentjanž, ki je gotovo srce kraja, je šolski kompleks 

bogatejši za novo telovadnico. Potreba po investiciji je bila 

resnično velika in nujna, na prvem mestu za kakovostno 

vzgojno-izobraževalno delo. Telovadnica pa bo hkrati tudi 
prostor, v katerem boste svoje kulturne in druge družabne 

dogodke izvajali krajani, društva in organizacije. Ker je 

Šentjanž skupnost z bogato družbeno zavzetostjo in 

prostovoljno angažiranostjo, verjamem, da bo takšnih skozi vse 

leto veliko.  

Z vseletnim – pravzaprav vseživljenjskim delom – s krajevnimi 

priznanji vsako leto nagrajujete še posebej marljive 

posameznike in organizacije. Naj vam ob tej priložnosti 

iskreno čestitam, saj je aktivna družbeno-državljanska vloga v 

globalno nemirnejših časih izjemno dragocena.  

Občina Sevnica se bo tudi v bodoče trudila za sorazmeren 
razvoj vseh krajevnih skupnosti, za dobro sodelovanje in 

uresničevanje potreb, ki jih prepoznavamo v povezovalnem 

značaju. Povezanost v kraju je tudi sicer značilna za šentjanško 

krajevno skupnost, vaša številna društva vsakodnevno vnašajo 

visoko kakovost bivanja na najrazličnejših področjih.  

Ob vašem prazniku vam iskreno čestitam ter želim obilo 

veselja in zadovoljstva. Dobrega sodelovanja z vami, z društvi 

in s žkrajevno skupnostjo si želim tudi v bodoče. 
 

S spoštovanjem, 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 
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Danijela Bec 
 

 
 

Po nekoliko vročem poletju in začetku novega šolskega leta 

smo se člani Uredniškega odbora odločili, da malo prevetrimo 

in pomladimo intervju. Pravijo, da na mladih svet stoji, zato v 

tokratnem intervjuju predstavljamo mlado damo, ki se lahko 

kljub svoji mladosti z marsičim pohvali. Pred kratkim je 
domačinka Danijela Bec prestopila prag srednje šole in tako 

postala srednješolka, kaj vse nam je zaupala, pa si lahko 

preberete spodaj. 
 

Poznamo te kot izredno pridno in delavno dekle, ki 

vsakomur nameni toplo besedo in nasmeh. Kako pa bi se ti 

predstavila bralcem Šentjanškega glasa? 

Sem Danijela Bec, stara sem 15 let in živim v 7-članski 

družini. Rodila sem se 14. maja 2001 v Ljubljani, atiju Janku in 

mamici Alenki. Poleg mene starša razveseljujejo še Jerneja, 

Janez, Jožica in Jakob. Prvo leto svojega življenja sem 

preživela v Dobrepolju. Takrat smo živeli nad železniško 

postajo, tako je imel ati, ki je vlakovni odpravnik, službo čisto 

blizu. Na atijevem domu sta starša gradila hišo in med 
poletnimi počitnicami leta 2002 smo se preselili v Šentjanž. 

Sedaj smo tukaj že 14 let in skrbimo za babičino kmetijo. 

Moram reči, da sem se v naš kraj zelo dobro vklopila in da se 

sedaj, ko sem srednješolka, vsak vikend z veseljem vračam 

sem. 

Vemo, da rada poprimeš tudi za kuhalnico. Katere so tiste 

jedi, morda tudi sladice, s katerimi najraje razvajaš 

brbončice svojih domačih? Imaš morda kuharskega 

vzornika? 

Ja, res je. Zelo rada kuham, še rajši pa pečem. Kadar imam čas, 

vedno naredim kaj dobrega. Za vse to znanje se moram 

zahvaliti moji mamici, ki mi z veseljem predaja znanje. 
Velikokrat pa mi pokaže kaj novega tudi brat Janez, ki je 

kuhar. Zelo veliko sem se morala naučiti, ko je mamica zbolela 

in od takrat napredujem. Rada se lotim tudi česa čisto novega 

in do sedaj mi je še vse dobro uspelo. Med poletnimi 

počitnicami sem večinoma kuhala jaz in verjetno je bilo že 

dobro, saj  so vse pojedli. Kot pa sem že rekla, še rajši pečem. 

Ob različnih priložnostih spečem najrazličnejša peciva, za 

božič in veliko noč naredim potico, ob pustu krofe, za vsak 

rojstni dan pa slavljencu spečem torto. Vse, kar naredim, pa 

zelo hitro zmanjka, zato moram kmalu nadaljevati. Najbolj v 

slast jim gre »štrudl«. Zelo rada prebiram recepte sestre 
Nikoline, ki so zelo uporabni. Gledala pa sem tudi različne 

oddaje, kot so Gostilna išče šefa, Glej, kdo kuha, Moja mama 

kuha bolje in sem tako nadgradila svoje kuharsko znanje. 

Izhajaš iz številčne družine in verjamem, da ti ni nikoli 

dolgčas ter je vedno veselo pri hiši. Se mlajši bratec in 

sestrica kdaj obrneta nate, da jima svetuješ ali pa ti ob 

varovanju »parata živčke«? 

Pri naši hiši je vedno zelo glasno in razigrano, zato zelo težko 

najdeš mir, ko ga potrebuješ. To me je včasih motilo, ampak se 

kmalu navadiš, da tako pač je in da ne gre drugače. Seveda se 

včasih tudi spremo, ampak vedno le za kratek čas. Včasih me 
sestrica in bratec prosita za pomoč in skupaj težavo hitro 

rešimo. Zelo sem vesela, če me kdo kaj vpraša in z veseljem 

prenašam svoje znanje. Sprejemam pa tudi znanje in nasvete 

drugih, saj vem, da ne znam vsega in da mi bo vsaka stvar 

enkrat koristila, čeprav se ti v tistem trenutku zdi neumna. 

Tudi delo zunaj hiše ti ni tuje, pa vendar obstaja nekaj, v 

čemer se sprostiš. Imaš morda kakšen hobi, s katerim se 

ukvarjaš? 

Doma je dela vedno dovolj, le videti ga moraš, pravi mami. 

Starša sta nas na delo kmalu navadila in sedaj je že 

samoumevno, da mora vedno nekdo iti pomagat v hlev, 

nahraniti živali, pospravljati. Seveda tudi nas včasih prime 
lenoba, a ko se dela lotimo skupaj, nam gre zelo hitro in 

uspešno. V prostem času zelo rada hodim na sprehode, v veliko 

veselje pa sta mi tudi čebelarjenje in igranje dramskih iger, 

čeprav mi zanju sedaj zmanjkuje časa. Sem tudi skavtinja in 

članica Skavtskega stega Tržišče 1. Ob teh dejavnostih se 

sprostim in uživam. 
 

 
 

Svoje uspehe si nizala tudi na šolskem področju. Najbrž ni 

veliko šolskih tekmovanj, ki se jih nisi udeležila. Je v tvoji 

zbirki dosežkov kakšno priznanje, na katerega si še posebej 

ponosna? 

Res je, udeležila sem se skoraj vseh tekmovanj in bila sem 

precej uspešna. Da pa sem dosegala takšne rezultate, je bilo 

potrebno veliko učenja, vaje, vztrajnosti, časa, zahvaliti pa se 

moram tudi mentoricam, ki so me pripravljale, dajale nasvete 
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in me spremljale. Ves ta trud pa ni bil zaman. Ne da se opisati 

občutka, ko izveš, kaj si dosegel. Rečeš si lahko samo: 

»Splačalo se je.« Vesela sem za vse svoje dosežke, najbolj pa 

sem ponosna na dve zlati Proteusovi priznanji (biologija), dve 

zlati priznanji iz čebelarstva, zlato priznanje iz diabetesa, 

srebrno Preglovo priznanje (kemija), dve srebrni priznanji iz 

zgodovine in srebrno Cankarjevo priznanje (slovenščina). 

Ponosna sem tudi na moje športne dosežke: v 7. razredu sem 
bila področna prvakinja v teku na 300 m, letos pa sem na 

področnem tekmovanju zasedla 3. mesto, na državnem krosu 

sem zasedla 15. mesto in glede na to, da ne treniram, je to 

zame velik uspeh. 
 

 
 

Aktivna si bila tudi v gledališki skupini Klopotec. Zaigrali 

ste kar nekaj iger, ki jih niste predstavili le našim 

krajanom, ampak tudi drugod. Kje vse ste bili in katera je 

bila tvoja najljubša vloga? Je bilo potrebno vložiti veliko 

truda, da si si zapomnila besedilo?  

Vsako leto smo z gledališko skupino Klopotec pripravili igro, s 

katero smo se predstavili na občinskem tekmovanju, zaigrali 

smo jo ob krajevnem prazniku, upokojencem, učencem in 

učiteljem šole, letos pa smo pripravili tudi samostojen večer, 

kjer smo zaigrali igro Poslednja želja Rozalije Močnik. V 

gledališki skupini sem vedno zelo rada igrala in čas, ko smo 

vadili, mi je bil kot razvedrilo. Imam tri najljubše vloge: pesa 

Debelorita (igra Boj na zelenjavnem vrtu), 1. vešča (igra Kje si 
Uršika zala?) in odvetnica (igra Poslednja želja Rozalije 

Močnik). Te vloge so mi bile res pisane na kožo in v njih sem 

uživala. Da smo bili tako uspešni (prejeli smo srebrno plaketo), 

je bilo potrebno vložiti veliko truda, a z veliko vaje nam je šlo 

zelo dobro. Nastopala sem tudi na različnih drugih prireditvah 

v kraju in priznam, da pogrešam gledališko skupino in 

mentorje, s katerimi smo ustvarjali.  

Če pogledaš danes nazaj, v čas osnovnošolskih dni, kakšni 

so tvoji občutki? Boš koga ali kaj pogrešala, najbrž bi si 

želela telovaditi v novi telovadnici, kajne?  

Moji spomini na šolo so zelo lepi. Vseh devet let smo se imeli 
zelo lepo in kar težko se je bilo posloviti. Najlepši je bil deveti 

razred, ko smo skupaj ustvarjali valeto, ki nam je odlično 

uspela. Pogrešam sošolce, učitelje, čebelarski in gledališki 

krožek ter vrišč, ki se je razlegal po celi šoli. Zelo sem si želela 

telovaditi v novi telovadnici, a žal smo prehitro odšli. Upam, 

da bom šolo lahko še kdaj obiskala, srečala učitelje in 

telovadila v čisto novi telovadnici. 

Učenje ti ni nikoli povzročalo težav. Kateri pa je tvoj 

najljubši predmet, se morda katerega bojiš? 

Učenje mi res ne dela težav, z lahkoto sedim za zvezki kar 

nekaj časa. Vsako stvar si vzamem kot izziv in tako mi uspe. 

So predmeti, ki so mi bolj všeč in tisti, ki so mi manj, a nad 
vsakega grem z optimizmom. Tako nimam najljubšega 

predmeta, so mi pa zagotovo bolj všeč naravoslovni. 

V septembru se je nekako odprlo novo poglavje na tvoji 

poti, saj si postala srednješolka. Kako ti je všeč v novem 

okolju? Glede na tvojo komunikativnost si najbrž že 

sklenila nova prijateljstva, kajne? 

Ja, postala sem fazanka. Začela sem obiskovati prvi letnik na 

katoliški Gimnaziji Želimlje. To je bil  zame velik preskok. 

Novo okolje, nov dom, novi učitelji, novi sošolci … vse je 

novo. Prvi dnevi so bili precej stresni, sedaj pa sem se že 

navadila in uživam v novem okolju. Največji izziv mi je bil 
spakirati in iti v dijaški dom, a sem kmalu ugotovila, da ni nič 

groznega, saj so tu čudovite osebe, s katerimi sem že stkala 

nove prijateljske vezi. 

Kakšni so tvoji načrti za prihodnje? Vsakdo ima svoj cilj, 

kakšen je tvoj? 

Tako kot vsi, imam tudi jaz svoje cilje. Želim si, da bi uspešno 

končala gimnazijo in si izbrala pravi študij, našla zaposlitev ter 

si ustvarila srečno družinico. Želim si, da bi se še naprej tako 

dobro razumela s svojo družino, da bi skupaj dobro sodelovali, 

se spodbujali in se imeli radi. 
  

Z Danijelo Bec se je pogovarjala Vesna Perko. 

 
 

ZAHVALA! 
 

14. 9. 2016 nam je zagorela hiša. Najlepše se zahvaljujem PGD Šentjanž za tako hitro intervencijo, enako bi se zahvalili 

vsem vaščanom, ki so mi kakor koli pomagali. Največja zahvala Borisu Skoporcu za delo in materialno pomoč. Hvala 

Bogdanu in celi družini Podlogar  za tako hitro organizacijo, enako tudi mojim najbližjim sosedom še enkrat hvala in lep 

pozdrav. 
 

 družina Erjavšek z Osredka 
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Turistično društvo 
 

14. POHOD PO KREKOVIH STEZICAH 
 

 
 

Na prekrasno tretjo majsko soboto smo se tudi letos v 

organizaciji Turističnega društva Šentjanž že štirinajstič 

odpravili na okrog 17 km dolg pohod po Krekovih stezicah. 

Pohod je potekal v okviru Posavskega festivala pohodništva in 
je v Šentjanž privabil pohodnike od blizu in daleč.  

Na pot smo se po okrepčilu z zeliščnim čajem, ki ga je 

pripravila Meta Repovž, in Cvetinim sadnim kruhom odpravili 

ob 9. uri. Pot nas je vodila najprej mimo Češnjic in Rovinj 

proti Murncam, kjer smo se pri spominskem obeležju spomnili 

Milana Majcna in Jančija Mevžlja.  Krekove stezice smo 

nadaljevali proti Leskovcu, kjer nas je pri cerkvi Žalostne 

Matere Božje pričakala Jožica Urbančič in nas razveselila s 

kapljico domačega cvička, ki ga je tudi dr. Krek v teh krajih še 
kako rad poskusil. Z Leskovca, najlepše hribovske vasice 

2005, nas je pot vodila do Brunka, kjer nas je pričakala Duška 

s kozarčkom rujnega in domačimi dobrotami. Prisostvovali 

smo tudi slovesnosti ob 13. pohodu na Brunk in v spomin na 

padle domačine v času 2. svetovne vojne. Ko smo se okrepčali 

z golažem, smo se podali preko Budne vasi, Novega Grada, 

Nežnic do Pekla, najnižje točke v krajevni skupnosti Šentjanž, 

kjer smo se že tradicionalno okrepčali s cvičkom iz debla stare 

vrbe. Preko Homa smo nato pot sklenili v Šentjanžu. 

Prijetno utrujeni smo se nekateri okrepčali v Gostilni Repovž, 

ostali pa so odšli domov v upanju, da se naslednje leto, če ne 
prej,  spet snidemo. 
 

Petra
  

AMBROZIJA 
 

 

Na pobudo Turističnega društva Šentjanž in Društva 

upokojencev Šentjanž je bila organizirana akcija puljenja 

pelinolistne ambrozije. 

Z delom smo pričeli pri Vidmu in pobirali do Šentjanža, kjer jo 
je bilo največ, in nadaljevali do Hrušic. Nabrali smo kar lepo 

število vreč že zrelih bilk ambrozije.  

Po izsledkih prejšnjih let ugotavljamo, da je te hudo alergene 

rastline mnogo manj in da se tovrstne akcije obrestujejo. Pri 

nas velja odredba iz leta 2010 o zatiranju te agresivne rastline, 

za njeno odstranitev so dolžni lastniki zemljišč. Žal pa 

ugotavljamo, da ljudje te rastline sploh ne poznajo, saj jo 

zasledimo tudi v okrasnih gredicah. 

Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. 
 

Cveta Jazbec 

 

ČE JE TO PEKEL, NAS RAJ NE ZANIMA 
 

Takšno je bilo enotno mnenje ustvarjalcev letošnjega ArtEka 

Šentjanž 2016. Dogajalo se je med 6. in 10. julijem na 

Felicijanovi domačiji v Peklu pri Šentjanžu. Letošnji ArtEko je 

bil šesti po vrsti. Na Felicijanovi domačiji, ob izviru stoletne 

vode, se je dogajal že tretjič. Likovna manifestacija v 

organizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK 

Qra iz Sevnice je kot že tolikokrat do sedaj združila umetnike, 

ki jim je mar za naš planet, nas same, naše naravno bogastvo. 

Tudi letos nas je s svojo prisotnostjo vse štiri dni dogajanja 

počastil publicist in okoljevarstvenik Anton Komat. Svojo 

umetniško slo pa so v Peklu letos izživeli Mojca Marija Vilar 
iz Domžal, Ana Žerjal iz Nove Gorice, Brina Ivanetič, Gal 

Košnik in Ina Fakin iz Ljubljane, Ana Jazbec iz Sevnice, 

Tomaž Dernovšek - Vinči iz Litije in Jerca Šantej kot 

umetniški vodja iz Sevnice. Dogajanje je v objektiv ujel Toni 

Vučajnk iz Dobove, na filmski trak pa prenesel Matic Svažič iz 

Sevnice. Z umetniki se je družil tudi saksofonist Andrej Fon, s 

svojo poezijo pa je dogajanje še kako dopolnil pesnik, pisatelj 
in igralec Andrej Rozman - Roza. Le-ta je s svojim izvajanjem
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njegove izvedbe Lepe Vide na zaključnem dogodku navdušil 

prisotne. 

Letošnji ArtEko je bil usmerjen k uporabni umetnosti, čeprav 

se tudi tokrat umetniki klasičnemu slikanju na platno napeto na 

okenske okvirje niso mogli upreti. Tako so v duhu uporabne 

umetnosti nastale čudovite unikatne poslikave na majice, 

panske končnice in doge ter ročno izdelane beležke. 

Udeleženci umetniškega druženja so želeli tokrat v svojih delih 

poudariti vlogo ženske preko upodabljanja dojke kot simbola 

življenja. Tako je bila v Peklu v petek organizirana tudi 

delavnica samopregledovanja dojk v izvedbi medicinskih 

sester iz Zdravstvenega doma Sevnica. Poleg umetnic so se jih 
udeležile tudi domačinke, ki so bile nad pridobljenimi 

informacijami navdušene. 

Prvi del letošnjega ArtEka pa se je odvijal že od 22. do 26. 

junija na Gradu Podsreda, tudi z mednarodno udeležbo, saj je 

bil gost tamkajšnjega druženja afganistanski migrant Tani. 

Otvoritev pregledne razstave del vseh dosedanjih ArtEko 

dogodkov je bila 9. septembra na Gradu Podsreda. Prav tako je 

ArtEko popestril tudi letošnjo Šentjanško tržnico 25. 

septembra. 
 

Petra Majcen 

 

NOČNI POHOD NA T'K PAU 
 

 

V letošnjem letu smo se pri Turističnem društvu Šentjanž 

odločili za nočni pohod ob polni luni. Tik pred ščipom smo se 

zbrali ob vznožju gozda, kjer je bil start naše poti. Zelo nas je 

razveselilo tako lepo število pohodnikov, predvsem otrok, ki 

jih je zanimalo nočno življenje v gozdu. 

Preden smo stopili v gozd, smo prisluhnili temi o gozdnem 

bontonu in nočnem življenju v gozdu. Čisto samoumevno je, 

da se lahko gibljemo, kjer koli želimo, ne glede na to, kdo je 

lastnik, zato je prav, da spoštujemo razne odredbe, med katere 

sodi tudi gozdni bonton. 

Dobri dve uri, kolikor je trajal naš pohod, smo uživali v vsem 
bogastvu rastlinja in živalstva. 
 

Cveta Jazbec 

 

OBISK IZLETNIŠKE KMETIJE BARON NA FRAMSKEM POHORJU 
 

 
 

Prijetno topla zadnja avgustovska nedelja je bila več kot 

primeren dan za kratek izlet po Sloveniji. 

Člani Turističnega društva Šentjanž smo se odpravili na izlet 

na Framsko Pohorje. Obiskali smo izletniško kmetijo Baron, 

kjer so z dnevi odprtih vrat proslavili 25-letnico svojega 

delovanja. Na tej idilični domačiji v mali vasici Planica nad 
Framom se že od leta 1999 ukvarjajo z naravi prijaznim 

kmetovanjem. Ogledali smo si permakulturni vrt, zeliščni vrt, 

ekološko vzrejo živali, uživali v prelepem razgledu z 

Baronovega kugla in celo obiskali kino na seniku. Z 

zanimanjem smo tudi prisluhnili predavanju Miše Pušenjak o 

ekološki vzgoji plodovk (predvsem paradižnika in paprike) in 

zgodbi o divji ščetici, ki jo je pripovedovala Patricija Šenekar. 

Pod domačo lipo so nam postregli z neznanko, okusnim 

pohorskim piskrom, gibanico in pirinimi palačinkami. Seveda 

ni manjkalo dobro vino in domač bezgov sok. Za konec nam je 

zaigrala celo Frajmhajmaska godba.  
Polni prijetnih vtisov in kulinaričnih doživetij smo se odpravili 

proti domu, kjer bomo z veseljem pripovedovali o dobrih 

praksah ne tako daleč stran. 
 

Petra Majcen 
 

 

www.sentjanz.si   www.sentjanz.si   www.sentjanz.si 
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ČISTILNA AKCIJA 2016 
 

Zopet smo uspešno izpeljali čistilno akcijo, ki je potekala v 

času od 28. marca do 3. aprila.  

 
 

Tudi letos je akcija potekala po starem, že utečenem konceptu: 

vsa gospodinjstva so dobila letake z 20 smermi čišenja, 
razdeljene po društvih, pobirali pa so se razpršeni odpadki ob 

cestah in peš poteh. Akcije so se udeležili člani prav vseh 

delujočih društev v Šentjanžu, za kar gre velika zahvala vsem 

predsednicam in predsednikom posameznih društev, ki so z 

vso resnostjo pristopili k akciji. Sodelovalo je 122 odraslih 

oseb, otroci Osnovne šole Milana Majcna in vrtca, ki so letos 

nabrali kar 18 vreč več smeti kot preteklo leto, torej je skupno 

število nabranih velikih vreč 97 in 5 manjših. Žalostno je, da se 

število odpadkov zvišuje in se njihova vsebina prav nič ne 

spreminja, še vedno prevladujejo plastenke, pločevinke in 

cigaretne škatlice. 
Pobiralci odpadkov so naleteli tudi na dve divji odlagališči 

predvsem kosovnega odpada in stekla, kateri bomo skušali v 

najkrajšem času počistiti. Onesnaževalci se resnično potrudijo,  

 

saj kosovne odpadke vozijo daleč v gozd. Tako sva članici TD 

Šentjanž ob panoramski vožnji po šentjanških gričih naleteli na 

štedilnik, WC školjko, gajbe s steklenicami … do vrha naložen 

avto sva pripeljali v kontejner in vse je bilo ob makedanskih 

cestah daleč izven naselij. Ne morem razumeti ljudi, da se 

trudijo in tako daleč vozijo odpadke, ko pa imajo zabojnike za 

smeti dosti bliže.  
 

 
 

Kakorkoli že, na nekaterih relacijah je bilo manj odpadkov, na 

nekaterih pa znatno več. Zakaj je tako, je težko razumeti, kot je 

težko razumeti ljudi, ki odpadke mečejo v naravo. Ni pa težko 

razmeti vseh odgovornih in pridnih ljudi, ki so sodelovali v 

čistilni akciji in poskrbeli, da bo naša okolica čista in vsem 

nam v ponos, za kar si prav vsi zahlužijo veliko pohvalo. 
 

Milena Š. Bregar, TD Šentjanž

PESTRA NEDELJA V ŠENTJANŽU 
 

Že tradicionalno je bila tudi letošnja zadnja septembrska 

nedelja v Šentjanžu pestra kot celo leto ne. Na trgu v Šentjanžu 

se je od jutranjih ur trlo tržničarjev, ki so svoje izdelke in 

pridelke postavili na prodaj na Šentjanški tržnici. Trud 

organizatorja, ki je bilo tudi tokrat Turistično društvo Šentjanž, 
 

 
 

je bil deloma poplačan z obiskovalci, ki bi si jih želeli še več.  

Ob 8.30 se je na prijeten pohod podala skupinica pohodnikov, 

ki je na rudarski tematski poti T'k pau otvorila tretje gozdno 

okno na tej poti in v Sloveniji. Ideja gozdnih oken je namreč 

zrasla ravno v Turističnem društvu Šentjanž, ko jo je Cveta 

Jazbec pred tremi leti predstavila na dnevih turizma v 

Portorožu. Ravno te dni, na svetovni dan turizma 27. 

septembra, na pobudo Turistične zveze Slovenije številna 

društva po Sloveniji odpirajo tako imenovana »zelena okna«. 

Prav in pošteno je, da smo ponosni na to, da imamo prva tri 

okna ravno v Šentjanžu. Lepo povabljeni, da pogledate 

skoznje. 
 

 
 

V nedeljo ob 11. uri pa smo tudi v organizaciji Turističnega 
društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra iz Sevnice na Repovževi  
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štali otvorili razstavo del, ki so nastala na letošnjem ArtEku 

Šentjanž, od 6. do 10. julija v Peklu na Felicijanovi domačiji. 
 

 
 

Letošnje leto je bilo samih razstavljenih del na steni Repovževe 

štale nekoliko manj, kajti umetniki so ustvarjali na temo 

uporabne umetnosti in izdelali uporabne izdelke, ki sta jih 

Turistično društvo Šentjanž in Zavod MUK Qra postavila na  

prodaj na Šentjanški tržnici. Dogodka se je udeležil tudi 

podžupan Janez Kukec, ki je poudaril pomen tovrstnih 

dogodkov za naš kraj in občino Sevnica. ArtEko ideja se je 

letos razširila tudi na Kozjansko in tako je konec junija likovno 

manifestacijo ArtEko gostil tudi Grad Podsreda. Tako se je 

nedeljskega dogodka z veseljem udeležil tudi direktor 

Kozjanskega parka Hrvoje Teo Oršanič, ki je poudaril 

povezovanje med enako mislečimi in širitev ekoart 
razmišljanja tudi po drugih koncih Slovenije. Povabil je tudi na 

Grad Podsreda na obisk pregledne razstave del, ki so nastala na 

ArtEko shodih od leta 2011 dalje. Razstava bo na ogled do 

konca oktobra. Otvoritve razstave pa se je že tradicionalno 

udeležil tudi publicist in okoljevarstvenik Anton Komat, ki je v 

zahvalo za vso podporo in strokovno pomoč pri izvedbi ArtEko 

dogodkov iz rok Jerce Šantej in Petre Majcen prejel mlado 

drevo sevniške voščenke. Prijetno sončna in s pozitivno 

energijo nabita zadnja septembrska nedelja v Šentjanžu je tako 

imela marsikaj ponuditi in veseli smo, če ste bili del nas. Če 

vam tokrat ni uspelo ujeti prostega časa, da nas obiščete, pa 
najlepše povabljeni naslednje leto. 
 

Petra Majcen 
 
 

OTVORITEV PREGLEDNE RAZSTAVE ARTEKO NA GRADU PODSREDA 
 

Na prekrasen pozno poletni večer, v petek 9. septembra 2016, 

se je na Gradu Podsreda zgodila otvoritev pregledne razstave 

del ArtEko. V šestih letih tradicionalnih mednarodnih likovnih 
manifestacij se je nabrala zajetna zbirka del. Vse od leta 2011 

pa do letos, se je na šentjanških »eko srečanjih« zvrstilo 38 

umetnikov, ki so s svojimi deli bogato napolnili štiri dvorane 

Gradu Podsreda. Leta 2011 in 2012 so ustvarjali pod okriljem 

Gostilne Repovž na okoliških gričih in travnikih, leta 2013 jih 

je gostila zidanica Bregar v Kamenškem, v letih 2014, 2015 in 

letos pa so se družili na domačiji Felicijan v Peklu. Vsa ta leta 

sta glavna organizatorja dogodka Turistično društvo Šentjanž 

in Zavod MUK Qra iz Sevnice z Jerco Šantej kot umetniško 

vodjo. V letošnjem letu se je ArtEko zgodil celo dvakrat. V 

juniju se je na povabilo Kozjanskega parka namreč preselil tudi 
na Grad Podsreda, kjer se je rodil ArtEko Kozjansko. Kot 

obljubljajo v Kozjanskem parku, bo shod postal bienalen. Tako 

je ArtEko prepojen z ekološkim navdihom in obkrožen z 

neokrnjeno naravo uspel na poseben način povezati Šentjanž s 

Kozjanskim in obogatiti naše eko razmišljanje in sodelovanje s 

podobno razmišljajočimi.  

V razstavljenih umetniških delih je začutiti pridih okolja, v 

katerem so ustvarjali umetniki. Ekologija v povezavi z naravo 

je očitno zmagovalna kombinacija. Vsa srečanja in tudi 

petkovo otvoritev je s svojim razmišljanjem obogatil 

okoljevarstvenik in publicist Anton Komat, ki vedno znova 
navduši s svojim pogledom na aktualno družbeno in eko 

dogajanje. Otvoritve v petek se je poleg številnih obiskovalcev 

udeležilo tudi lepo število na ArtEko dogodkih sodelujočih 

umetnikov. Še posebej bučen aplavz je požel afganistanski 

migrant Tani, ki je sodeloval na letošnjem ArtEku Kozjansko. 

Kako neizmerno bogati smo, ker je ArtEko postal del nas, smo 

lahko začutili ta petek na sproščenem otvoritvenem dogodku, 

ki so ga popestrili glasbeniki Zoran Košir, Matija Vidmar in 

Andrej Fon ter ob ogledu ArtEko razstave. Pustite se obogatiti 

tudi vi in se odpravite na izlet v bližnjo okolico. Na Gradu 

Podsreda si razstavo lahko ogledate vse do novembra 2016. 
 

Petra Majcen 

 

Mažoretno društvo Šentjanž 
 

MAŽORETE SE PREDSTAVIJO 
 

 

29. april je svetovni dan plesa in v Šentjanžu se je zaključil na 

najlepši možen način. V polni Kulturni dvorani Šentjanž je 

potekala letna prireditev Mažoretnega društva Šentjanž. Na njej 

se je predstavilo mlado društvo z dosedanjim delom in dosežki.  
Letošnjo prireditev so poimenovale z naslovom Mažorete se 

predstavijo, saj so dekleta prvič oblekla in nastopala v 

uniformah, ki so črno-rumene barve. Prikazale so nekaj starih 

plesov ter nove točke, s katerimi so 7. in 8. maja zastopale 

barve društva na državnem mažoretnem tekmovanju v Novem  
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mestu. Večer so popestrili izbrani glasbeni in plesni gosti: 

Septet Fortuna, Mlade žurerke iz Tržišča, mlad in perspektiven 

ansambel Dolenjskih 5, učenke OŠ Šentjanž, izkušene 

mažorete Društva trg Sevnica ter težko pričakovani ansambel 

Nemir. Prireditev je povezovala Maruša Zidar. Večer se je 

prijetno zaključil z druženjem.  

Društvo je bilo veselo vzpodbude in podpore vseh gostov, 

obiskovalcev, donatorjev in sponzorjev ter se jim iskreno 

zahvaljuje.

ŠENTJANŠKE MAŽORETE TRETJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
 

 
 

7. in 8. maja je v Novem mestu potekalo 2. odprto državno 

tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije. Predstavila so se 

številna društva iz cele Slovenije, v različnih starostnih 

kategorijah in skupinah. V soboto so se predstavile mažoretke 

v kategorijah prvi korak, cici korak ter solo in parih. V nedeljo 

pa so navduševale skupine s pom pomi ter skupine s palicami. 

Vzdušje v dvorani je bilo enkratno, mažorete pa so navdušile s 

svojimi točkami.  

Med drugimi se je predstavilo tudi Mažoretno društvo 

Šentjanž, ki se je po dobrem letu in pol delovanja prijavilo na 

prvo tekmovanje v kategoriji pom pom – skupine kadet v 
figurativi in v paradi. V kategoriji prvi korak so se predstavila 

tri dekleta, ki so prvič sodelovala in so osvojila dve bronasti 

medalji ter priznanje. Skupina v kategoriji pom pomi kadet pa 

je dosegla nepričakovano 3. mesto, kar je veliko priznanje za 

dekleta, trenerko Saro Sotlar in za starše, ki dekleta podpirajo. 

Dekleta so si tako pridobila vstopnico za evropsko tekmovanje, 

ki bo septembra na Hrvaškem. Čestitamo. 
Marjetka Erman 

 
 

Čebelarsko društvo Šentjanž 
 

Čebelarsko društvo Šentjanž, katerega 30-letnico smo več kot 

uspešno ob pomoči predvsem Turističnega društva Šentjanž 

obeležili leta 2014, deluje že 32 let. Ta leta je društvo več ali 

manj uspešno prebrodilo, delovanje pa smo intenzivirali v 
zadnjih letih, predvsem navzven.  
 

 
 

Pred tremi leti smo si zadali nalogo ponovno ustanoviti 

čebelarske krožke na osnovnih šolah. V Šentjanžu nam je na 

Osnovni šoli Milana Majcna to uspelo pred dvema letoma, na 
Osnovni šoli Tržišče pa lani. Oba krožka nadvse uspešno 

delujeta, kar je zasluga mentoric in zagnanih krožkarjev. 

Šentjanški krožkarji so svojo prednost dodobra izkoristili in 

svoje znanje dokazali že na dveh državnih tekmovanjih mladih 

čebelarjev Slovenije. V letu 2015 smo na tekmovanju v Metliki 

osvojili 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto priznanje, letos pa v 

Markovcih pri Ptuju 2 zlati in 1 srebrno priznanje. Velika 

zavzetost Čebelarske zveze Slovenije in kmetijskega 

ministrstva ter našega čebelarskega društva kaže rezultate tudi 

v vse večjem zanimanju za čebele, čebelarjenje in v porabi 

čebeljih produktov. Tako je tudi zanimanje za krožek vse večje 

in vanju je bilo na obeh šolah v preteklem šolskem letu 
vključenih preko 40 učencev. Upamo, da bomo tako 

nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Zanimanje je tem večje 

tudi zato, ker smo uspeli s pomočjo donatorjev in lokalne 

skupnosti zgraditi nadvse ličen učni čebelnjak ČD Šentjanž. 

Tudi čebelarjenje v tem čebelnjaku je letos dalo prve rezultate, 
saj so krožkarji iztočili svoje prve kilograme čudovitega, 

lokalno pridelanega medu. Za trud ga je vsak dobil kozarček, 

pa še za kako šolsko malico ga je ostalo.  

Če se ozremo nazaj na čebelarsko sezono, ki se počasi izteka, 

saj smo čebele že pričeli pripravljati na prihajajočo zimsko 

obdobje, smo z uspehi lahko zadovoljni. V mesecu februarju 

smo  v polni Kulturni dvorani Šentjanž gostili Čebelarsko 

zvezo Slovenije z njenim predsednikom Boštjanom Nočem. 

Namen obiska vseh čebelarskih društev po Sloveniji je bil 

promoviraje čebelarstva v Sloveniji in pridobivanje podpore za 

razglasitev 20. maja za SVETOVNI DAN ČEBEL. Ta dan se 
obeležuje tudi rojstni dan Antona Janše, slovenskega 

novodobnega čebelarja in prvega učitelja čebelarstva na 

tedanjem Dunaju. Razglasitev v ZN pričakujemo konec 

prihodnjega leta.  

Da so krožkarji vešči svojega dela, so pokazali tudi 17. junija 

na Dnevu odprtih vrat, ki ga je društvo pripravilo ob koncu 

šolskega leta pri učnem čebelnjaku, kjer smo se zbrali čebelarji 

in krožkarji z mentoricama. Obiskovalcem smo predstavili ter 

pokazali naš učni čebelnjak. Kot posebno priznanje si štejemo 

obisk vseh učencev šentjanške šole, ki so z zanimanjem 

prisluhnili predvsem mladim čebelarjem in si ogledali njihovo 

demonstracijo čebelarjenja. 
Čebelarji vedno upamo, da bomo v naslednji čebelarski sezoni 

deležni več »naklonjenosti« narave. Za zadnje tri moramo žal 

ugotoviti, da smo je bili deležni malo, saj muhaste narave pač 

ne moremo spremeniti. Lahko pa k ohranjanju le-te prispevamo 

tudi mi sami, zato naj zaključimo s pozivom o zavedanju, da bo 

samo skrb za naravo – zemljo omogočila eksistenco naslednjim 

rodovom. 

Naj medi!                                             
 Čebelarsko društvo Šentjanž
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MK JUNCI Šentjanž 
 

POTEPANJE PO JUGI 
 

 
 

Kot običajno smo tudi letos v organizaciji moto kluba Junci 

izpeljali glavno klubsko vožnjo motoristične sezone.  

Tokrat smo se prve dni septembra odpravili na raziskovanje 

Bosne in Črne Gore. V skupini devetnajstih motoristov in 

motoristk smo v štirih dneh odvozili okoli 1600 kilometrov. Po 

celodnevni vožnji prvega dne smo pozno popoldne prispeli v 

Sarajevo.  Seveda smo se odpravili v center mesta na sprehod 
po znameniti Baščaršiji, kjer smo si privoščili tudi 

tradicionalne jedi z žara. Naslednji dan smo nadaljevali proti 

Črni Gori in se mimo Pivskih jezer povzpeli preko Trse v 

Nacionalni park Durmitor. Popoldne smo imeli čas še za ogled 

mosta na Đurđerviča Tari, ki se razteza nad reko, ki je 172 

metrov nižje pod mostom. Najpogumnejši, so se drznili celo 

spustiti po Zip Line-u preko kanjona na drugo stran. Nacionalni 

park Durmitor je nasploh zelo lep in velik. Najvišji asfaltirani 

prelazi se nahajajo skoraj na 2000 metrih nadmorske višine. 

Tretji dan smo potepanje po črnogorskih hribih in kanjonih 

nadaljevali v smeri jadranske obale proti Hrvaški ter se za eno 

noč zadržali na morju v Vodicah. Po treh dneh vožnje je bila 

osvežitev v morju zelo dobrodošla. Četrti dan smo se usmerili 

severno proti Sloveniji. Ustavili smo se še pri slapovih reke 

Zrmanje ter nato potovali mimo Plitvičkih jezer proti Karlovcu. 

Mejo smo prečili v Metliki  in se čez Gorjance vrnili v 

Šentjanž.  

V veliko veselje nam je, da je bila skupina dobre volje in vedno 
nasmejana. Vsak član posebej s svojim karakterjem prispeva, 

da se imamo vedno tako dobro. Po štiridnevni  vožnji smo 

nabrali veliko kilometrov in novih izkušenj na cesti. Ravno te 

nam lahko pomagajo, da smo v prometu bolj varni udeleženci. 

Na koncu pa je vedno najpomembneje, da smo se vsi srečno in 

brez zapletov tudi vrnili domov.  
 

Roman Bale,  Predsednik MK JUNCI  
 

 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

DELO V DRUŠTVU  UPOKOJENCEV  ŠENTJANŽ 
Tudi letos smo v aprilu sodelovali v očiščevalni akciji. Pobirali 

smo smeti ob glavni cesti od Šentjanža do Krmelja. Še vedno 

se je nabralo kar precej smeti, vendar malo manj kot prejšnja 

leta. 
Junij smo pričeli z ekskurzijo v Ljubljano. Najprej smo se 

ustavili pri Trnovski cerkvi, potem si ogledali del mesta ob 

Ljubljanici, se z vzpenjačo odpeljali na grad in na koncu še 

popeljali z ladjico po Ljubljanici.V juniju  je bil pohod 

upokojencev Posavja v Brestanici, udeležili pa smo se tudi 

proslave pri spomeniku padlima kurirjema v Jatni. 

Julija smo se zbrali na nedeljskem popoldanskem  srečanju pri 

šoli na Kalu. Malo poklepetali, zapeli nekaj lepih pesmi ob 

spremljavi Tineta na harmoniki. Bilo nam je lepo, tudi vreme 

nam je bilo dobro naklonjeno, pa tudi udeležba je bila kar lepa. 

3. 9. je bilo srečanje upokojencev Posavja na Studencu, 
naslednji dan pa je bila organizirana ekskurzija v Ribnico z 

ogledom suhorobarskega sejma, obisk vasi Sv. Gregor, kjer je 

bil rojen J. E. Krek, zanimiv pa je bil tudi ogled cerkve v Novi 

Štifti. Zelo moramo pohvaliti pohodniško skupino, katera se 

udeležuje vseh pohodov po dolenjskih in okoliških krajih. 
Od aprila do oktobra so praznovali naši člani lepe obletnice: 
 

80 let         Milka Zupan, Peter Jontez in Avgust Umek, 

85 let         Jože Martinčič, 

91 let         Ivan Štih, 

92 let         Anica Bec, 

96 let         Franc Bebar in 

101 leto     Franc Sigmund. 
 

Diamantno poroko pa sta praznovala Ivanka in Jože Repovž. 

Vsem želimo še enkrat veliko zdravja in zadovoljstva. 
 

Fanika Rupar, DU Šentjanž 

 

SPOMINSKI POHOD PO STEZAH ODPORA NA MALKOVCU 
 

 

V spomin na požig vasi in poboj 7 talcev 2. avgusta 1942, ki so 

ga zagrešili italijanski fašisti, smo se zbrali pri spomeniku 

padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja. Predsednica 

krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Tržišče Vladka 
Blas nam je podala kratek opis odpora na Malkovcu med NOB. 

Za pogostitev pohodnikov z dobrotami je poskrbel Aktiv 

kmečkih žena Tržišče. 

Pot nas je vodila po grebenu nad malkovškimi vinogradi do 

Slančjega vrha. Pri zidanici Janeza Kukca je bil kratek počitek 

in okrepčilo s cvičkom.  Nato smo se po stezi prvih partizanov 
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Duletove čete spustili v Čehnarjevo dolino, ki je bila osrednja 

spominska slovesnost. Poleg opisa dogodka 17. avgusta 1942 

je bila še tradicionalna pogostitev s krompirjem in domačo 

slanino ter cvičkom. 

Vračali smo se prek Kompolce in se pri Prijateljevi zidanici  

spomnili pobitih talcev ter položili cvetje k spominski plošči. 

Pot smo zaključili pri Malusovi zidanici, kjer se je nadaljevalo 

tovariško srečanje ob prigrizku, ki smo ga zalili s slovečim 

malkovškim cvičkom in z obljubo na ponovno srečanje leta 

2017.                                                                                                              

Ž.Č.

 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

V SPOMIN TADEJU 
 

Z bolečino in globoko žalostjo bom v imenu Društva rejcev in 

ljubiteljev konj Šentjanž, Krekova konjenica, napisala nekaj 

besed v Tvoje slovo. Verjamem, da nobeden od nas niti v 

sanjah ni pomislil na to, da se bo tvoja kratka, a vendar bogata  
življenjska pot končala na tako krut  način. Ampak življenje je 

polno presenečenj in vse nas je presenetila vest o tvojem 

preranem  slovesu. 
 

 
 

V naših mislih neprestano odzvanjajo vprašanja. Zakaj se je 

zgodilo? Je tako hotela usoda ali je vsemu botrovalo le 

nesrečno naključje? Zakaj ravno ti, Tadej? Kako nam lahko 

nebo vzame fanta, ki je komaj začel živeti, ki je poln načrtov in  

ga čaka še toliko lepih trenutkov? 

Odgovora pa ni – povsod le gluha tišina, ki jo trgajo kriki 

bolečine in reka neutolažljivih solza tvojih najbližjih in vseh 

nas, ki smo imeli to čast, da smo bili del  tvojega kratkega 

življenja.  
Že kot mali deček si ljubil konje. Z leti odraščanja  se je 

ljubezen do konj le še okrepila in ponosno si stopal po očetovih 

stopinjah, se včlanil  v društvo in kasneje še v Krekovo 

konjenico, ki si jo na tekmovanjih uspešno zastopal. Več kot 

aktivno si sodeloval pri delovnih akcijah društva, nobeno delo 

zate ni bilo pretežko ali odveč. Konjeniki se te bomo 

spominjali kot mladega delavnega fanta, ki se je vedno 

spoštljivo obnašal do starejših in na vsakem koraku izkazoval 

močno ljubezen in povezanost do staršev, Joži in sorojencev. 

Ne premoremo besed, ki bi povedale, kako zelo te bomo 

pogrešali v naših srcih. Vsi spomini, slike in čas, ki smo ga 
preživeli skupaj, bodo ostali neizbrisani. 

Ob tej žalostni  uri slovesa nam vetrič  suši naše solze, kakor da 

nam želiš povedati, da si še vedno z nami, čeprav nekje tam 

daleč … 

V svojem imenu in imenu Društva rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž, Krekove konjenice, mamici, očiju, Joži, bratcem, 

sestricam, Anji in ostalim žalujočim ob vaši nenadomestljivi 

izgubi izrekam globoko in iskreno sožalje. 

Krekova konjenica se zahvaljuje vsem konjenikom, predvsem 

pa  konjenikom, ki ste se Tadeju poklonili s konjskih hrbtov v 

mimohodu. 
 

Brigita Blas 
 

KUD Budna vas 
 

LIKOVNO USTVARJANJE NA OSREDKU PRI KRMELJU 
 

Sredi dneva, 26. junija 2016, se je lepa sončna nedelja pričela 

spreminjati v oblačno. Kljub prihajajoči nevihti smo se pričeli 

zbirati pri družini Orešnik-Pibernik, kjer je likovna sekcija 

ART lipa iz KUD Budna vas organizirala pete otroške likovne 

delavnice.  

S sabo smo prinesli veliko dobre volje in ustvarjalnosti. Še 

oblaki so se prestrašili in odplavali drugam, posijalo je sonce.  

Po pozdravu je Elena Sigmund s pomočjo članic Marije Oven, 

Gordane Dobriha in Veronike Sigmund razdelila material in 

podala navodila za ustvarjanje s tempera barvami in različnimi 

listi v tehniki škropljenja. Šolski otroci so ustvarili lepe 

izdelke, predšolskim pa je bila bolj igra in so uživali v barvanju 
z rokami. Najboljši izdelek po izboru tričlanske žirije je bil 

nagrajen. Po krajšem odmoru so še obarvali kamenčke v ribe in 

jih nalepili na skupni pano, ki je predstavljal morje, kjer se 

združujejo različne ideje.  

Kar prehitro je prišel čas za slovo. Predsednica društva Magda 

Sigmund se je zahvalila vsem udeležencem za sodelovanje in 

mentoricam za požrtvovalno predajanje znanja na mlade 

ustvarjalce. Poslovili smo se z željo, da počitnice preživimo 

veselo in srečno ter se naslednje leto zopet srečamo na 

delavnicah. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 
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Naš kulturni dan – Obiskali smo RAŠICO 
 

V torek, 19. aprila 2016, smo se učenci od 6. do 9. razreda OŠ 

Milana Majcna Šentjanž odpravili v Rašico, kjer se je rodil 

Primož Trubar, avtor prve slovenske knjige. Tam smo si 

ogledali mlin in njihovo domačijo.  

Najprej smo šli  v muzej Skedenj, kjer smo izvedeli, kako so 
včasih delali in tiskali knjige. V drugi delavnici smo tudi sami 

 izdelali miniaturne knjižice, in to s pomočjo natančnih navodil 

gospe, ki nam je predavala. 

V tretji delavnici pa so nam predstavili življenje in delo očeta 

slovenske književnosti Primoža Trubarja. Videli smo tudi mlin 

in kako delajo stope. 

Nekaj minut čez dvanajsto smo se odpravili proti Šentjanžu. 

Bilo je poučno in hkrati zabavno, saj sem izvedel kar nekaj 
novega o Primožu Trubarju. 

Miha Sladič, 7. razred 
 

 

Kulturne znamenitosti občine Sevnica – naš kulturni dan 
 

V petek, 3. junija 2016, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda 

OŠ Milana Majcna Šentjanž kulturni dan. Z avtobusom smo se 

odpeljali proti Sevnici. 

Vodič nam je med potjo do Hidroelektrarne Blanca razlagal o 

energijsko bogatem parku kamnitih skulptur ob reki Savi. Pri 

HE Blanca smo bili pozorni na spominsko obeležje,  ogledali 
pa smo si tudi ribjo stezo, ki je ena prvih v Sloveniji. Pot nas je 

peljala naprej do podružnične šole Studenec, kjer so nas 

prijazno sprejeli in nam pokazali šolske prostore. 

Med potjo do vasi Razbor, najlepše hribovske vasi v letu 2008, 

smo poslušali legendo o Krvavi luži, kjer so bili hudi boji s 

Turki in je preteklo veliko krvi. Na Razborju smo si ogledali 

cerkev Janeza Krstnika, dom krajanov in žensko komuno, ki je 

edina  v Sloveniji. 

Naša zadnja postaja je bila podružnična šola Loka pri Zidanem 

Mostu; tudi tam smo si ogledali šolo, ponudili so nam  sok, 

 sprehodili pa smo se tudi  po čudovitem parku in pozornost 

namenili spomeniku Primoža Trubarja. 
»Čeprav sem občanka Občine Sevnica, si nisem predstavljala, 

da imamo toliko zanimivosti. Priporočam, da si vzamete en 

dan in si vse to ogledate;  uživali boste, kot smo mi.« S temi 

besedami je svoje poročilo zaključila sedmošolka Janja 

Podlogar, sicer pa je zapis sestavljen iz poročil sedmošolke 

Katje Strnad in osmošolke Nine Lindič. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Naš nagradni izlet – za osvojeno bralno značko 
 

V torek, 7. junija 2016, smo se vsi tisti, ki smo se preko celega 

šolskega leta trudili predstaviti knjige za bralno značko, 

odpeljali v Celje. Odšli smo namreč v kino, ki je bil kot 

nagrada za naš trud. 

Na voljo smo imeli ogled risanke Angry birds ali pa 

 romantične komedije Materinski dan. Odločila sem se za 

Materinski dan in film mi je bil zares všeč. Po končani risanki 

in filmski predstavi  smo imeli še nekaj časa za sladoled ali pa 

za nakupovanje po bližnjih trgovinah v Citycentru, nato pa smo 

se odpeljali nazaj  proti Šentjanžu. 

Tistim, ki bralne značke niso opravili, je lahko žal, saj so 

veliko zamudili. 
Janja Podlogar, 7. razred 

www.sentjanz.si 
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Po poteh krajevne skupnosti Šentjanž 
 

V torek, 26. 4. 2016, smo imeli učenci 4. in 5. razreda 

naravoslovni dan. Dan je bil namenjen ogledu nekaterih vasi v 

krajevni skupnosti Šentjanž. Zjutraj je k nam v šolo prišla 

gospa Cvetka Jazbec in se nam na kratko predstavila. Povedala 

nam je, da je turistična vodička in da nas bo danes popeljala 
pogledati nekatere prelepe kraje.  

Tako smo se z avtobusom najprej odpravili na Cerovec, kjer so 

našli stare rimske nagrobnike. Videli smo tudi pokrite 

vodnjake, iz katerih so v starih časih dali piti živini. S Cerovca 

smo se nato odpeljali v Budno vas, kjer stoji cerkev sv. 

Miklavža, ki jo je postavil gospod Brudar. Zraven nje pa raste 

lipa, ki je stara 500 let. Na deblu se vidi razpoka, ker je vanjo 

udarila strela. Potem nas je pot popeljala na Brunk. Tam imajo 

cerkev svetih Treh kraljev, ki ima veliko posebnosti: sončno 

uro, špičasta vrata, pet oltarjev … Od te cerkve je zelo lep 

pogled na Hotemež, kjer pa je najlepši park v Posavju. Izvedeli 

smo tudi, da je bila na Brunku pekarna, ki so jo dale zgraditi 
nune. Ko smo se po glavni cesti spuščali proti Šentjanžu, nam 

je vodička povedala, da je bil v predelu pod Srednikom, kjer je 

danes sam gozd, včasih rudnik. Med vožnjo mimo vasi Glino 

pa smo izvedeli, da je vas dobila ime po glini, ker jo je bilo 

veliko. Pod Glinom teče topla voda. Na nasprotnem bregu je 

Gaj, kjer je kmetija Majcen, ki je največja kmetija v občini 

Sevnica. Nato smo se podali proti Leskovcu, ki je dobil ime po 

leski. Tukaj je prelepa razgledna točka, od koder se vidijo vsi 

okoliški hribi.  Je tudi ena izmed vasi, ki je med prvimi dobila 

elektriko in je pred leti dobila priznanje za najlepšo hribovsko 
vas v Sloveniji. Na poti proti Gradcu smo se peljali čez 

Murnce, kjer je postavljen spomenik v spomin herojema in 

bratrancema Milanu Majcnu in Jančiju Mevžlju. Gradec je 

dobil ime po gradu. Tu imajo rodovitno prst, rdeče barve. Kdor 

rad nabira zelišča, lahko najde tukaj marsikaj. Peljali smo se še 

čez Veliki Cirnik, kjer nam je vodička pokazala mejni kamen, 

ki je delil ozemlje na italijansko in nemško stran. Nazadnje 

smo odšli na Svinjsko, kjer mi je bilo najbolj všeč. Vas je ime 

dobila po rudniku svinca. Ogledali smo si še domačijo,  katere 

lastniki so bili včasih zelo bogati.  

Z vodičko smo se nato vrnili v šolo. Zahvalili smo se ji za 

prelep dan. Upam, da se bo ta dan še kdaj ponovil. 
Lea Prijatelj, 4. razred   

 

ŠE ENKRAT NAJLEPŠA HVALA GOSPE CVETKI 

JAZBEC ZA VODENJE PO NAŠI KS ŠENTJANŽ. 
Učiteljici in učenci 4. in 5. razreda 

 

Pozor, otroci na cesti! 
 

 
 

Počitnic je konec in zopet smo zakorakali v novo šolsko leto. 

Na cestah v okolici šol bomo dnevno srečevali večje število 

otrok. Otroci so kot prometni udeleženci zelo nepredvidljivi, 

zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi 

udeleženci v cestnem prometu. Skrb za varnost otrok v 

cestnem prometu mora postati naša skupna in stalna naloga. 
Potrudimo se in prilagodimo hitrost ter način vožnje, predvsem 

v okolici šol, vrtcev ter krajev, kjer se otroci zadržujejo, 

bodimo še bolj pozorni in previdni kot običajno. Ne pozabimo 

na dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev, ne 

pozabimo na upoštevanje prometnih predpisov in bodimo 

dober zgled našim otrokom.  

Ob koncu pa še lepa zahvala vestnim gasilcem PGD Šentjanž, 

ki so v prvih šolskih dneh varovali naše učence na 

zaznamovanih prehodih za pešce in s tem poskrbeli za še večjo 

prometno varnost. Iskrena hvala!  
Alja Felser

  

Izgubljeni zajčki KUD Budna vas 
 

V Kulturni dvorani Šentjanž so 1. oktobra 2016 zvečer 

izgubljeni zajčki iskali svojo mamo. 
Kulturna sekcija KUS iz KUD Budna vas je pripravila otroško 

gledališko predstavo in jo premierno izvedla. Izgubljeni zajčki 

so s pomočjo lovca iskali svojo mamo. Na pomoč so jim 

priskočili tudi otroci v dvorani. Najprej se jim je za mamo 

ponudila ježevka, a ker niso hoteli jesti miši, so ostali sami. 

Srečali so lisico, ki je od njih zahtevala, da jedo kokoši. Tudi s 

tem se niso strinjali in spet so ostali sami. Lačen volk bi jih pa 

najraje požrl, vendar so jim otroci pomagali priklicati lovca in 

volk je pobegnil pred njim. Toda mame še niso našli in doma 

tudi ne, pa še temnilo se je že. Tedaj pa so srečali žalostno 

mamo zajklo, ki je iskala svoje izgubljene sinove. Prepoznala 
jih je in srečni so odšli domov. 

Srečen konec vse srečno. Le še povabilo k ogledu naslednjič in 

zavese so se zagrnile. 

Po predstavi je sledilo prijetno druženje z izvajalci. 
 

 

Magda Sigmund, KUD Budna vas 
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Pesmi  
 

KJE SEM DOMA 
 

Naj vam izdam, 

kje domovanje imam. 

V kraljestvu preprostih besed 

ujet v nebesa je moj svet. 

Najbolj tam doma, 

kjer topla beseda se 

spontano prismehlja. 

Rima se nikdar drugače ne ponuja, 

le, ko čustvo žalostno ali nežno 
srce prebuja ... 

 

A zakaj bi vse izdala? 

Skrivnost bom varovala. 

Naj bodo te besede 

kot osamljene ptice; 

neslišno naj prilete 
v nočeh zame! 

Zakaj bi razkrivala srce 

tistim, ki si tega ne žele? 

Za tehtne besede ni jim mar, 

je všečnost glavna stvar! 
 

Zato večkrat sama sem doma 
v globinah ranjenega srca ... 

 

BREMENA JESENI 
 

Jesen se ironično smehlja 

v neštetih slapovih barvnih odtenkov. 

Ponikam v podzemlje 

brezmejne samote 

naveličana lažne vzhičenosti. 

Odhajam s polja objokanih lic 

in nad mano jate ptic 

jadrajo v južne kraje. 

Spoznavam. 
Sokovi mladosti so usahnili. 

Vem le, 

da mi leta nalagajo na rame 

pretežka bremena jeseni. 

Zakaj bi sicer bila tako strta? 

 

ZATOČIŠČE 
 

Da bi razbila tišino, 

sem se zasmejala v jutranjo sivino. 

Samo navadno toplo besedo 

sem hotela reči, 

nič več sanjala nisem o sreči; 

le, da besede objele bi, 

čeprav neznane ljudi. 

O, koliko brezbrižno mimo nas jih hiti! 

Nepričakovano se je našel nekdo, 
ki »blebetanje« moje 

vzel si je za svoje. 

»Ti si pa zares prijazna,« 

mi je rekel, 

takoj se mi v srce »zatekel«. 
 

  Marija Bajt 

 

 

 

 

 

LJUBIM JO, SLOVENIJO 
 

Ljubim jo, slovensko deželo, 

v jutranji zarji, v pomladnem cvetju; 

narod v njej ujčka ljubo domačo besedo, 

ptica miru obletava njeno bajno lice. 
 

Ljubim šentjanško podeželje, 

vonj po sveže odkošeni travi, 

krasoto tukajšnjih ljudi, 

tihi hlad gozda v vročem poletju. 
 

Na temnem nebu žarijo luči, 

v objetju noči vnuki sanjajo svoje sanje, 
mehka snahina roka z odejo ogrinja 

razodete, speče otročiče. 
 

Preveva me brezčasna divota 

z legendo nadahnjenega gorskega sveta; 

svojčas je Zlatorog pasel koze v skalinah, 

ranjen, iz kapljic krvi je zrasla triglavska roža. 
 

Redkoma, a rada, se sprehajam po obali, 

obliva me dišečina morja, 

svetlikavi valovi bežijo drug za drugim, 

srebrijo se v odsevu sonca. 
 

Pomnim; ob rojstvu samostojnosti 

sem trepetala, bala sem se za domovino, 

močni kremplji so se zasadili vanjo, 

čudežno se je izvila iz obroča krvolitja. 

 
Eva Keber 

 

 

DOBRODELNI KONCERT 
V letošnjem letu smo se šentjanški gasilci v 

mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, poleg 

že znane preventivne vaje odločili, da 

organiziramo dobrodelni koncert z naslovom 

STOPIMO SKUPAJ - MORDA NAS BOSTE 

POTREBOVALI ŽE DANES. 

 

Na koncertu bodo sodelovali naslednji 

nastopajoči: Godba Slovenskih Železnic z 

dirigentom Francijem Lipovškom, Slavko 

Ivančič, Vili Resnik, Nuška Drašček, Janez 

Krivec, Veseli DOLENJCI, ansambel  NEMIR 

in mažorete iz Šentjanža. 

 

Zavedamo se, da potrebujemo vašo pomoč pri 

nakupu novega vozila, kot lahko vi našo pomoč 

potrebujete že danes. Zato STOPIMO SKUPAJ 

in po svojih najboljših močeh naredimo nekaj za 

nas same in za ves kraj. Z novo gasilsko cisterno 

bomo še boljši in hitrejši, ko nas boste 

potrebovali. 

 

Sektorski poveljnik Simon Šmit, GČ I. st. 



           Zgodilo se je, zgodilo se bo 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 
Slovesnost ob krajevnem prazniku z 

uradnim odprtjem nove telovadnice 
Petek, 28. oktober 2016, ob 18. uri KS Šentjanž 

Dobrodelni koncert v novi telovadnici 

pri OŠ Šentjanž 
Sobota, 29. oktober 2016, ob 19. uri 

PGD Šentjanž, Info: Simon Šmit 

 (031 248 560) 

7. Pohod po poteh Milana Majcna 
Sobota, 29. oktober 2016, start ob 9. uri 

izpred spomenika v Šentjanžu 

TD Šentjanž, Info: Cveta Jazbec  

(031 825 053) info@sentjanz.si 

Kulturno−družabni večer »Kultura in 

umetnost nas povezujeta« 

Ponedeljek, 12. december 2016, 

Bregarjeva zidanica v Kamenškem 

KUD Budna vas, Info: Magda Sigmund  

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

Prednovoletno srečanje Društva 

upokojencev Šentjanž 
Nedelja, 18. december 2016 

DU Šentjanž, Info: Fanika Rupar  

(041 668 066) fani.rupar@gmail.com 
 

PGD Šentjanž 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž deluje že 109 let, kar 

pomeni, da naslednje leto praznujemo že 110-letnico 

delovanja. To je častitljiva obletnica in obletnica vredna 

praznovanja. Vsa minula leta so nam dala modrosti in voljo do 

poslanstva, ki ga opravljamo. Srečo imamo, da je intervencij 

sorazmerno malo. Da je temu res tako, sem pregledal 

intervencije zadnjih desetih let in sem ugotovil, da jih je v 

povprečju le med 5 in 6 na leto. Zelo pomemben podatek pa je, 

da smo bili v vseh intervencijah pravočasni in uspešni. Poleg 
tega pa smo v 19 letih prepeljali preko tri milijone litrov pitne 

vode, s katero smo oskrbeli vsakogar v bližnji in daljni okolici, 

ki je to dobrino potreboval in je izrazil željo. Velikokrat smo 

bili deležni kritik v zvezi s predragim prevozom vode, mi pa 

smo se zavedali, da je cena več kot polovico manjša od 

uradnega cenika GZ Slovenije. To dejstvo se premalokrat 

poudari oziroma javno pove, saj nam tega ne dovoljuje naša 

skromnost, prostovoljnost ter predanost poslanstvu. Malce 

krivde prevzamem nase, a kljub temu lahko zatrdim, da delamo 

dobro, preudarno in okoliščinam primerno.  
 

 
Prevzem novega vozila, Boštjan Repovž, Jože Lazar, Vincenc Knez in Simon 

Šmit, 15. 6. 2016 (foto: Boštjan Repovž) 
 

V uporabi imamo kombi Peugeot Boxer 3.0, ki je zelo 

uporaben tako gasilcem kot tudi ostalim uporabnikom ter 

gasilsko avtocisterno, ki je nepogrešljiva, saj na mesto uporabe 

pripelje 10 m3 pitne ali požarne vode. Glede na to, da leta 2017 

praznujemo 110-letnico delovanja in da je obstoječa 

avtocisterna dotrajana, smo se odločili, da jo zamenjamo s 

sodobnejšo. Nova ima uradno naziv AC 17/75, kar pomeni, da 

ima na zalogi 7500 litrov vode in pretok črpalke 1700 litrov na 

minuto, kar zadošča našim potrebam. Nova AC 17/75 bo imela 

poleg omenjenega rezervoarja tudi dva navijaka z dolžino cevi 
50 (cev dolžine 50 m in premera 25 mm) ter 120 m (cev z  

 

 
Opločevinjenje gasilskega vozila (foto: Boštjan Repovž) 
 

dolžino 120 m ter premerom 19 mm) s pripadajočima 

ročnikoma, štiri dihalne aparate, agregat, lestve ter ostalo  

opremo, ki jo narekujejo merila GZ Slovenije. Nova AC 17/75 

bo stala približno 194.000 €. To je za naše društvo zelo velik 

zalogaj, vendar smo optimisti, kajti upanje in želja za novo 

pridobitev nam nikoli ne usahne, ker se zavedamo, da smo v 

okolju, kjer smo deležni spoštovanja, odobravanja, predvsem 

pa pomoči. To dejstvo preverjamo vsako leto, ko vas obiščemo 
s koledarji in smo vedno deležni spodbudnih besed, kot tudi  

denarne pomoči. Vsa zbrana sredstva so namenjena samo 

posodabljanju opreme ter usposabljanju članov ter članic. 

Vsako leto sledimo vsem usposabljanjem, ki jih organizira GZ 

Sevnica in GZ Slovenije, zato lahko trdimo, da smo strokovno 

usposobljeni.  

Trenutno smo vsa zbrana sredstva namenili nabavi novega 

vozila SCANIA P360, 4x4 ter opločevinjenju nadgradnje. Za 

dokončanje in seveda za prevzem nam še kar precej manjka. 

Pomoč nam nudi KS Šentjanž, Občina Sevnica ter Gasilska 

zveza Sevnica. Preostanek (približno 50.000 evrov), ki je kar 
zajeten zalogaj za naše društvo, pa moramo zagotoviti sami. 

Zavedam se, da so časi hudi, zelo neugodni za našo investicijo, 

vedno so to izzivi in nove preizkušnje, v katere verjamemo in 

smo prepričani v uspeh. Upam, da boste v naših prizadevanjih 

spoznali prednosti in seveda izzive, katerih se moramo vsi 

zavedati in biti do njih odgovorni, saj gre za našo prihodnost. 

Ne želim vas prositi za določen znesek, vendar vas želim 

spodbuditi k razmišljanju, da nam priskočite, kot že 

mnogokrat, na pomoč s sredstvi, ki jih lahko namenite v 

dobrobit delovanju društva, ki deluje v korist nas vseh. Že 

vnaprej se vam zahvaljujem za vse prejete prostovoljne 

prispevke ali nakazila na TR št.: 6100 0001 3608 186, ki je 
odprt pri Delavski hranilnici v Sevnici. 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž  
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NAGRADNA KRIŽANKA  

1 2 3 4  5 6 7 8 

9     10    

11    12     

13    14     

  15 16      

17 18     19 20 21 

22     23    

24     25    

26     27    

 

VODORAVNO 
 

1. zaselek med Osredkom in Leskovcem, 5. očarljivost, 9. 

Abrahamov sin, 10. trska, 11. ime in priimek pevca in 

kitarista pri Veselih Dolenjcih, 13. pristanišče v Izraelu, 14. 

mesto v osrednji Indiji, središče bombažne industrije,  15. 

nasprotnik, tekmec, 17. večinsko prebivalstvo Kambodže, 19. 

letovišče pri Opatiji, 22. zeliščni ali sadni napitek serviran 

hladen, 24. nenasičen ogljikovodik, 25. ime Abrahamove žene, 

26. žleb pri mlinu, 27. spora. 
 

NAVPIČNO 
 

1. krajša oblika ženskega imena Radoslava, 2. nekdanji radijski 

športni novinar, Stane, 3. falzifikat, 4. južnoameriška kukavica, 
5. severozahodni predel Ljubljane, 6. popravljalec 

avtomobilske pločevine, 7. kraj v Nemčiji v dolini Mosele, 8. 

lepa ženska (žarg.), 12. slovenski skladatelj in častnik, Risto, 

16. ime pevke Vrčkovnik, 17. duhovščina, 18. zdravilna 

rastlina iz družine ustnatic, 20. barva pri igralnih kartah, 21. 

grški poveljnik pred Trojo, 23. severno dalmatinski otok.    
                 

Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. novembra 2016 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 GOZDNO OKNO. 

Srečna izžrebanka je Vida Keber iz Birne vasi 14a. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja Lisap, Trgovina in storitve d.o.o, 

prevzame v Frizerskem salonu v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.  
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: HLOD, SPAR, RADE, TOMO, GOZDNO OKNO, ASI, OPARA, VELEŽ, PINOT, EMS, ENOLETNIK, ORSK 

LEKO, NITA, OCET. 
 

Ostro oko 
         

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Zvonec se nahaja na Gostilni Repovž, ki ga je prejela za naziv Gostilna Slovenije. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Mojco 

Nahtigal iz Šentjanža. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja Lisap, Trgovina in storitve d.o.o, prevzame v Frizerskem salonu 

v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja zanimiva kotanja na sliki. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. novembra 2016 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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Povsod je lepo, doma je najlepše 
 

GRAD STRAŽBERK (strassberg – grad na cesti) 
Med mokronoško, boštanjsko ter svibenjsko posestjo ne daleč od Malega Cirnika je na visoki vzpetini severno od Mokronoga stal 
grad Stražberk – fevd krške škofije, izvirajoč iz darovnice grofice Heme Breško-Selše. Grad je stal takrat ob pomembni cesti, ki je 

povezovala trg Mokronog mimo Tržišča in Šentjanža s Svibnim. O njegovi primarni nadzorni nalogi je govorilo že ime »cestni 

grad«. 

Prvič se omenja leta 1228 in naj bi šlo za ministerial starih Planinskih, ki so bili s tem gradom krški vazali. Sredi 13. stoletja  so za 

njimi polovico gradu dedovali Svibenski. Grajsko varstvo so imeli še  Otovi – Planiski dediči, ki pa so leta 1254  morali 

gradiščanstvo prepustiti krškemu ministerialu Nikolaju iz Lemberga.  

Po besedilu listine iz leta 1270 so bili prebivalci Stražberka tako nasilni, da je bilo treba grad porušiti. Ta zgodba se sklada z 

uporom Viljema I. Svibenskega in Nikolaja Lemberškega proti češkemu kralju Otokarju leta 1269. Po poravnavi z Otokarjem so 

ga Svibenski obdržali, a so se problemi z njimi še kar vrstili. V poravnavi s krškimi škofi leta 1299 sta brata Viljem I. in Bertold 

Lemberški dokončno prepustila Lemberk škofu, Stražberk pa prejela v fevd. Kranjski grad je postal sedež rodbine, ki se je poslej 

vedno imenovala le po Stražberku. Da je šlo pri novih Stražberskih res za Lemberške, dokončno priča tudi njihov grb (na tri skale 

plezajoč lev). Hans (Janž) je bil nato eden najuglednejših deželnih plemičev, razsodnik v plemiških sporih, pogost sopečatnik, 
porok itd. Ulrik se je zadnjič omenjal leta 1362. Janž je med letoma 1345 in 1346 umrl. Njun dedič je bil Viljem II., ki je omenjen 

samo leta 1389. Z njim so Lemberški po moški strani izumrli na Kranjskem. 

V 15.stoletju je bil stolpast obodni grad opuščen. 

Zgodovina gradu priča, da so bili ti kraji nekoč živahni in precej oblegani. Marsikdo sploh ne ve, kje je grad  stal. Grad je stal na 

slemenu Stražberka. Eden od stolpov je bil na kraju, kjer je zdaj Debevčeva hiša. Če boste odšli na krajši izlet, se lahko odpravite 

s Cirnika po cesti v smeri Krmelj ali pa iz Gabrijel. 
(Vir: D. Kos, Vitez in grad, Blesk zlate krone.) 

Cveta Jazbec 
 

 
 
 

Novi most čez Hinjo 
 

Po delovnem poletju smo se krajani konec avgusta razveselili 

novega sodobnega mostu čez reko Hinjo. Še posebej so 

pridobitve veseli tisti, ki se dnevno vozijo v smeri Velikega 

Cirnika in nazaj.  

Projekt, ki ga je izvedla Občina Sevnica, je obsegal ojačitev 

betonskih temeljev prej obstoječega, dotrajanega mostu, v 

celoti pa je bila zamenjana in razširjena voziščna konstrukcija 

in urejena spremljajoča infrastruktura. 

 



 
 

 

 
 


