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Uvodnik Šentjanški glas            XIX/42       
 

Drage bralke in dragi bralci, 
 

da nekaj cveti januarja, pač ni ravno v skladu z letnim časom, in če nato februarja vse 

pomrzne, je pa še toliko slabše. Po lanskoletni pozebi spomladi smo si na pragu 

meteorološke zime želeli, da nam zimski meseci postrežejo s čim debelejšo snežno 

odejo. Naokrog je bilo slišati naslednje stavke: »Zima brez snega vendarle ni zima!« in 

»Še kako potreben bi bil sneg, da se zemlja odpočije.« Nato pa je celotno Slovenijo v 

svečanu zajelo obilno sneženje, ki je trajalo in trajalo. Pošiljke snežnih padavin so se 

najbolj razveselili otroci, ki so delali snežene može in uživali v zimskih radostih. Slišalo 
se je brnenje plugov in lopat ter čebljanje krajanov, ki so ob odstranjevanju snega 

poklepetali s sosedom in se pogreli s skodelico čaja. In dandanes, ko vsi nekam hitimo, 

smo si tako vzeli čas tudi za druženje. Po malo daljši zimi pa si ljudje že želimo sončne 

dni, da bi pričeli urejati svoje vrtove in se končno začeli veselo gibati v naravi. Prve 

sončne žarke pa so zaznamovali rahli pretresi še na političnih tleh v Sloveniji: pogajanja 

med sindikalisti in parlamentom,  stavki zaposlenih v šolstvu, nato pa se je v slovenskih 

medijih pojavila še novica, da je bila maketa drugega tira preplačana, in glej ga zlomka, 

sedaj je Slovenija ostala še brez predsednika vlade. In kaj sledi sedaj? Zaradi hitrega 

preobrata velikih sprememb za nas krajane najbrž ni pričakovati. Še vedno bomo zjutraj 

vstali, se odpravili v službo, tam opravili svoje službene obveznosti, kar se da uspešno, 

naši otroci bodo odšli v šole in vrtce, skuhali bomo kosilo za naše male nadobudneže in 

jim pomagali pri domačih nalogah ter z njimi počeli različne vragolije ... Kljub vsem 
novostim, ki jim bomo priča v prihodnje, vas bo Šentjanški glas še vedno razveseljeval z 

naborom zanimivih novičk in poročal ter obveščal o novih pustolovščinah puš'lca 

Dolenjske, saj je naš medij vendarle pomemben člen v verigi obveščanja, ki soustvarja 

našo kulturno identiteto prebivalstva, zatorej uživajte ob branju nove številke krajevnega 

glasila. In ne pozabite, bliža se velika noč in barvanje pirhov …  
Petra in Vesna 

 
 
 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 

 
 

Objava Vašega oglasa v posameznem 

izvodu − eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 

številkah ŠG letnika 2018 - 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              Notranja stran, barvna              

1/1……………..........…….….….200€ 1/1……………..........……..…….500€ 

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

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

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

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: 

Milan Sotlar 

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. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XIX/42        
 

SPOŠTOVANE BRALKE, SPOŠTOVANI BRALCI! 
 

Uredniki so me zopet pobarali naj za krajevni časopis namenim 

nekaj besed. Meseci so si hitro sledili in že nam na vrata trka 

pomlad. In ravno ta čas je namenjen občnim zborom raznih 

društev, ki ocenjujejo opravljena dela preteklega leta in si 

zadajajo nove cilje tega leta. Povabljen sem na ta srečanja, kjer 

sem seznanjen z njihovim delom. Opažam, da so društva zelo 

aktivna na svojem področju in veliko jih je, ki ustvarjajo 

doprinos naši krajevni skupnosti, s čimer se le-ta krepi in raste. 

Zelo lepo in pohvalno je, da se vsa društva udeležujejo skupne 
čistilne akcije in tako pokažejo skrb za čisto okolje. Huda zima 

nam je nakopala nekaj nevšečnosti. Za prevoznost cest smo 

skrbeli po naših najboljših močeh. Kljub temu pa je nelagodje 

med krajani naraščalo zaradi časovnega zamika pluženja. KS 

Šentjanž ima 70 km krajevnih cest, za katere smo zadolženi, da 

jih vzdržujemo in pozimi tudi plužimo. Vse naenkrat se pač ne 

more urediti, saj vsaka stvar potrebuje svoj čas. Se pa 

zahvaljujem vsem tistim, ki so pokazali strpnost in so bili tudi 

sami pripravljeni poprijeti za lopato. Zimsko vzdrževanje cest 

pušča seveda določene posledice, brez katerih žal ne gre. V 

spomladanskih dneh bomo tako začeli z odpravljanjem 
poškodb na cestiščih. Vsaka težava se namreč zlahka odpravi z 

močno željo in dobro voljo.  

In tega vam poleg sončnih dni v prihodnjih mesecih želim na 

pretek. 
Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

ŠENTJANŽ! 
 

 
 

Pomladno prebujanje je vselej posebno in edinstveno, četudi se 

po koledarju vrača vsako leto ob približno enakem času. 
Edinstvenost času in prostoru dajete ljudje, ki z novimi izzivi 

vselej oblikujete nov in svež zagon. V Šentjanžu je to čutiti še 

posebej močno, saj imate marljiva in ustvarjalna društva na 

praktično vseh področjih družbenega udejstvovanja: gasilstva, 

vinogradništva, čebelarstva, športnih, rekreacijskih in plesnih 

dejavnosti, kulture, turizma, mladinskih dejavnosti in 

negovanja pripovedi preteklega časa. Res raznolike dejavnosti 

in potrebe zahtevajo še posebno pozornost lokalne skupnosti in 

dobro sodelovanje vseh, vključenih v družbeno življenje. 

 

 
 

 

Plod dobrega sodelovanja so bile v preteklem času velike 

investicije, pomembne za celoten kraj. Nova telovadnica pri 

šoli nudi prostor številčnemu občinstvu, ki lahko udobno uživa 

ob raznih prireditvah in dogodkih. Prenovljeno šolo je potrebno 

v nadaljevanju dopolniti z novo kuhinjo, pri čemer trenutno 

tečejo postopki izbora izvajalca del. Šola bo pridobila tudi nov 

elektro-priključek. Nujna pa je še ureditev zunanjih površin, 

športni objekti so v procesu projektiranja, v delu pa jih je 

potrebno uskladiti s projektom rekonstrukcije državne ceste 

Šentjanž–Glino. 

Po zagotovilih izvajalca in financerja investicije, Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo, so aktivnosti v sklopu 

rekonstrukcije te pomembne cestne povezave načrtovane za 

letošnje in prihodnje leto, konec letošnjega leta naj bi bil 

izveden izbor za izvajalca del. Skladno s sprejetim proračunom 

bo poleg rednega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti 

izvedenih tudi nekaj obnov in investicij, med njimi bo večja 

ureditev križišča na Velikem Cirniku. Med pomembnejšimi 

nalogami lokalne skupnosti je tudi zagotavljanje kakovostne 

vodooskrbe in vzdrževanje javnih površin na način, da se v 

domačih krajih počutimo varno in prijetno. Vse to so cilji, ki 

jih, kot doslej, želimo sodelovalno udejanjati skupaj s Krajevno 

skupnostjo Šentjanž. 
Želim vam lepo preživete pomladne dni in veliko uspehov na 

vsakdanjih poteh. 
 

S spoštovanjem, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica  

 

 

 
 

 

 

Zakorakali smo v prve pomladne dni in že na drevesu droben ptiček veselo svojo pesem  

žvrgoli. Tudi travca že zeleni, prve rožice že kukajo na plan, joj, kako veselo bo sedaj vsak 

dan. Prav tako že mali zajček skače sem ter tja, ki s polno košarico dobrot obiskal bo 

vsakogar vsepovsod. 

Uredniški odbor Šentjanškega glasa vam želi vesele velikonočne praznike, napolnjene z 

razumevanjem, mirom in složnostjo. 
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Intervju Šentjanški glas            XIX/42        
 

Mojca Musar 

 
 

Narava ustvarja sončne zahode, človek pa ustvarja dela z 

estetsko vrednostjo. V tokratni številki krajevnega glasila 

smo za rokav pocukali našo krajanko Mojco Musar, ki je pred 

kratkim dosegla izjemen uspeh – otvoritev samostojne 

razstave slikarskih del, za kar ji uredniški odbor Šentjanškega 
glasa ob tej priložnosti iskreno čestita. Katere talente skriva 

na videz nekoliko plašna gospa in katere skrivnosti 

umetniškega ustvarjanja nam je zaupala, si lahko preberete 

spodaj. 
 

Mojca, morda se javnosti res ne želite izpostavljati, pa 

vendarle pri intervjujih glasila ne moremo mimo 

vprašanj, ki se navezujejo tudi na osebno plat 

intervjuvanca. Vas je močna ljubezen zapeljala čez Brunk 

ravno v »Puš'lc Dolenjske« – v Šentjanž, kajne? 
 

Ja, res je. Živela in odraščala sem v Radečah. Prijatelji so mi 

predstavili Janeza in čez nekaj časa sem se preselila k njemu 

v Šentjanž. Poročila sva se in si ustvarila družino ter skupen 

dom. 
 

Po poklicu ste sicer šivilja in svoj občutek za estetiko in 

izvirne ideje ste prenesli še v uporabnost – na področje 

šivanja. Na uho nam je prišlo, da svoje ideje pretvorite v 

unikatne izdelke, katerih modeli so ravno vaši najbližji. Si 

morda lahko obetamo predstavitev lastne modne 

kolekcije? 
 

Vpisala sem se v poklicno šolo, ker nisem naredila 

sprejemnih izpitov za oblikovno šolo v Ljubljani. Takrat 

razočarana, danes pa vesela, ker zdaj vem, da ne bi mogla 

nikjer drugje živeti kot na deželi, v naravi. Sedaj mi je šivanje 

hobi, bolj se ukvarjam z gospodinjstvom in ostalimi opravili 

na kmetiji. 
 

Znano nam je, da vam likovno ustvarjanje ni prav nič 

tuje. Nam lahko zaupate, kdaj ste zajadrali v svet likovne 

umetnosti? Kdo vas je dejansko navdušil nad njo ali pa 

naravni dar izvira že iz vaše družine? 
 

Nihče v družini se ni zares ukvarjal z risanjem ali slikanjem. 

Edino stari ata je bil tisti, ki je rad fotografiral, ko smo hodili 

v gore. Sama sem že od nekdaj rada risala. Pazila me je stara 

mama, ki je bila šivilja. Če je morala kaj zašiti, mi je dala list 
papirja, da sem risala, rezala s škarjami in ustvarjala. 
 

Nam lahko zaupate, kdaj ste naslikali svojo prvo sliko in 

kaj ste na njej upodobili? Jo imate še shranjeno? 
 

Prvič sem imela razstavljeno sliko na neki prireditvi v 
Radečah, ko sem bila stara 8 let. V šoli smo risali drevesa in 

mojo sliko so izbrali. Šli smo si ogledat razstavo in jaz sem 

bila zelo ponosna. 
 

Na podlagi vaše kreativnosti lahko domnevam, da je bila 

likovna vzgoja vaš najljubši šolski predmet? Se morda 

motim? 
 

Da, likovna vzgoja je bila moj predmet. Tudi učiteljica mi je 

dajala kakšno posebno delo. Delali smo plakate za prireditve 

po Radečah, risali na velike formate, kar je bilo potem 

obešeno v jedilnici šole. 
 

Ustvariti nekaj edinstvenega, je vredno občudovanja. Od 

kod črpate ideje in navdih za vsa vaša umetniška dela? 
 

Ideje se nekaj časa kalijo. Razmišljam, včasih kaj mimogrede 

fotografiram s telefonom. Včasih sem se postavila pred 

platno in si mislila, bo že nekaj nastalo. Odkar pa sem se 

učila pri likovni pedagoginji Eleni Sigmund, se lotim risanja 

bolj premišljeno. Potem sem tudi bolj zadovoljna z izdelkom. 

Navdih so mi narava, voda in drevje. 
 

 
 

Najbrž imate svojega najljubšega umetnika ali umetnico? 

Morda tudi najljubše umetniško obdobje, ki vas likovno 

inspirira? 
 

Veliko umetnikov mi je všeč, iz različnih obdobij. Ne bi se 

mogla odločiti za enega. Od obdobij pa še najbolj 

impresionizem – Ivan Grohar, Matija Jama. 
 



 

6 

Intervju Šentjanški glas            XIX/42        
 

Kakšno tehniko uporabljate pri svojem ustvarjanju in 

katera izmed njih vam je ljuba? 
 

Ukvarjam se z različnimi tehnikami. Trenutna razstava je 

ustvarjena z oljnimi in akrilnimi barvami. Rišem pa tudi v 

akvarelni tehniki, samo s svinčnikom … odvisno od trenutka. 
 

Na ustvarjalnost vpliva več dejavnikov. Vas ob likovnem 

duhu spremlja morda umirjena glasba, kakšno je vaše 

delovno okolje in kdaj najlažje ustvarjate? Vas morajo 

takrat vaši najbližji pustiti pri miru? 
 

 
 

V hiši imam sobo, kjer rišem in šivam. Pri štirih otrocih ne 
moreš pričakovati miru, priznam pa, da so bili že od začetka 

zelo uvidevni in radovedno prihajali gledat, kaj delam. Sedaj 

so že odrasli. Rada ustvarjam ob glasbi, ni pa nujno, saj 

takrat, ko rišem, pozabim na vse okoli sebe. 
 

Lansko leto ste prejeli tudi bronasto plaketo XVII. 

sevniškega likovnega shoda Grad 2017, kjer ste ustvarjali 

na temo »Oblak nad mojo streho«. Kaj vam pomeni 

prejem takšnega priznanja, ki nikakor ni prvo? 
 

Hvaležna sem za vsako priznanje, ker mi predstavlja moj 

vložen trud v sliko, podporo družine. 
 

Vaša dela so bila postavljena na ogled na številnih 

razstavah, ne le v okviru likovne sekcije ART Lipa KUD 

Budna, temveč tudi na številnih likovnih tekmovanjih, če 

se smem tako izraziti. Kje vse ste že razstavljali? 
 

Delujem v dveh društvih KUD Budna vas in DLLU Radeče. 

Z obema se že 7 let udeležujem raznih razstav na občinski in 

regijski ravni. Imamo likovne delavnice, povabi se druge 

slikarje, ki delijo svoje znanje. Sodelovala sem na razstavi na 

Ptuju ob karnevalu, v Celju, v Goriških brdih. Povsod smo 
lepo sprejeti in se imamo čudovito. 
 

V letošnjem letu ste odprli svojo prvo samostojno 

razstavo vaših umetniških del z naslovom »Simfonija 

odtenkov«, ki smo si jo lahko obiskovalci ogledali na 

Gradu Sevnica. Kakšni so vaši občutki ob takšnem 

dosežku? 
 

Od tega, kar mi je bilo v življenju dano, in do tega, da sem 

imela svojo razstavo na gradu, je dolg proces. Če me ne bi 

družina in prijatelji podpirala, mi ne bi nikoli uspelo. Želela 

sem si in uspelo mi je. 

Kakšna dela se skrivajo pod naslovom »Simfonija 

odtenkov« in zakaj ste se odločili za takšno 

poimenovanje?  
 

Predvsem narava, nekaj je tudi stavb. Moje slike mežikajo v 

svetlobi, utripajo, se gibljejo v glasbi, povezujejo v simfoniji. 

Te novejše imajo veliko odtenkov – zato tudi takšno ime. 
 

Ves čas pa se tudi izobražujete in nadgrajujete svoje 

znanje. Se morda že spletajo ideje za naslednjo razstavo? 

Kakšne cilje si boste zadali za naprej? 
 

Ja,ideje se kar naprej pletejo po glavi, pri društvih pa so tudi 

že napovedane razstave, tako da se kar naprej nekaj dogaja. 
 

Tihožitje vam je blizu, kaj pa izziv portretov? 
 

Tihožitja ja, portret zaenkrat še ne. Morda pa kdaj v 

prihodnje. 
 

Ste tudi članica KUD Budna vas, za katere ste pred leti 

sešili kostume za predstavo Rdeča kapica, medtem ko je 

vaša hčerka Klara pri tej predstavi poskrbela za masko. 

Bi lahko rekli, da imajo tudi vaši otroci »umetniško 

žilico«? 
 

Tudi otroci so ustvarjalni na svojih področjih: Klara pri 

ličenju, Janez pri lesu, Matija v ustvarjanju, Neža pa riše in 
igra v gledališču. 
 

 
 

Poleg vseh gospodinjskih opravil in skrbi za vašo družino 

najdete čas še za kaj drugega? Kaj pa vas poleg umetnosti 

še sprošča? Morda branje knjig? 
 

Brez mamine pomoči ne bi mogla toliko ustvarjati; mogoče 

smešno, ampak sprošča me delo v vinogradu. Grem v 

Murnce, slišim petje ptic, nikjer nikogar, le iz doline slišiš 

kak avto. Za knjige mi pa zmanjka časa. 
 

Za konec pa še naslednje vprašanje. Kako spremljate 

likovno umetnost v Sloveniji? Se vam zdi, da smo Slovenci 

umetniški narod? 
 

Seveda smo umetniški narod. Koliko društev obstaja, od 

pevcev, igralcev, slikarjev. Kamor koli grem, srečam ljudi, ki 

se ukvarjajo z vsem mogočim. 
 

Z Mojco Musar se je pogovarjala Vesna Perko. 

 

 
 

Šentjanški glas              Šentjanški glas              Šentjanški glas              Šentjanški glas 
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Društva poročajo Šentjanški glas            XIX/42        
 

Turistično društvo Šentjanž 
 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 
 

 
 

Zadnji februarski petek smo se člani Turističnega društva 
Šentjanž zbrali v Gostilni Repovž na rednem občnem zboru 

društva. Kljub neprijaznemu vremenu se je na povabilo, poleg 

članov društva, odzvalo tudi veliko podpornikov in gostov, 

česar smo bili še posebej veseli. Predsednica društva Petra 

Majcen je po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika 

delovnega predsedstva Zdravka Remarja podala bogato 

poročilo o delu društva v lanskem letu. Kot je bilo ugotovljeno, 

smo kljub večnemu pomanjkanju finančnih sredstev v lanskem 

letu uresničili na začetku leta zadani načrt in ohranili pozitivno 

poslovanje društva. V nadaljevanju je bil podan bogat načrt 

dela društva za leto 2018 in finančni načrt. Društvo bo bolj ali 

manj sledilo že ustaljenim aktivnostim. Skušalo se bo čim bolj 

povezovati z drugimi društvi v kraju in s turističnimi društvi 

oz. sekcijami iz drugih krajevnih skupnosti. Na zboru je bila 
podana pobuda, da se skuša čim bolj uskladiti termine 

dogodkov z drugimi društvi in ustanovami v kraju, da ne bi 

prihajalo do časovnega prekrivanja. Pobuda je bila vsekakor 

dobrodošla in nedvomno jo bomo skušali s pomočjo Krajevne 

skupnosti tudi realizirati. 

Zadani načrt dela za leto 2018 je nedvomno bogat in terminsko 

natrpan. Prepričani smo, da nam ga bo s pomočjo naših na delo 

vedno pripravljenih članov in podpornikov uspelo uresničiti ter 

tako bogati beri dogajanja v kraju tudi letos dodati svoj 

prispevek. 

Po končanem uradnem delu smo nazdravili in se družili ob 
dobrotah Gostilne Repovž, ki se ji tudi tokrat najlepše 

zahvaljujemo za gostoljublje. 
Petra Majcen 

 

DRUŠTVO V JANUARJU DEJAVNO NA PODROČJU ZDRAVJA 
 

 
 

Dva januarska torka zvečer smo se novega znanja željni krajani 
zbrali na delavnicah z naslovom »Zdrava prehrana«, ki ju je 

organiziralo Turistično društvo Šentjanž, izvedle pa 

medicinske sestre Centra zdravja Zdravstvenega doma 

Sevnica. Ob povabilu je najbrž marsikdo pomislil, da o zdravi 

prehrani ve že vse. Dekleta so nas prepričala, da temu ni tako. 

Na prvi delavnici nam je bila predstavljena prenovljena 

prehranska piramida, pogovarjali smo se o tem, kako naj bi 

zgledal in kaj vse naj bi vseboval zdrav krožnik, kako zdravo 

pripravljati hrano in katera hranila ter v kakšnih količinah so 

nujna za zdrav vsakdan. Na drugi delavnici pa je pogovor tekel 

predvsem o tem, na kaj vse moramo biti pozorni, ko želimo v 
trgovini kupiti zdravo živilo, učili smo se brati deklaracije na 

živilskih izdelkih in se zgrozili nad količino skritega sladkorja 

v živilih, za katera smo mislili, da so zdrava. Pasti, ki nam ji 

postavlja potrošništvo in obilno založene police prodajaln, so 

brezmejne. Zagotovo bomo v bodoče, tudi s pomočjo znanja, 

ki smo ga pridobili na teh delavnicah, znali marsikatero past 

uspešno preskočiti v korist svojega zdravja in zdravja naših 

najbližjih. 

Zadnjo januarsko soboto pa smo v Kulturni dvorani Šentjanž 

po enem letu zopet obnovili znanje postopkov oživljanja in 

uporabe avtomatskega defibrilatorja. Izkušeno osebje Centra 

zdravja Zdravstvenega doma Sevnica nam je predstavilo 

pravilne postopke, potem pa je sledila praktična vaja na 

modelih.  
 

 
 

Zdravje je naše največje bogastvo in naša dolžnost je, da ga 

varujemo! Veseli smo, da lahko tudi Turistično društvo 

Šentjanž doda svoj kamenček v mozaik vseživljenjskega 

učenja s ciljem, da ostanemo čim dlje zdravi. 
Petra Majcen 
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Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT IN BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO 
 

 
 

V decembru 2017 smo uspešno pospravili pod streho 9. 
tradicionalni božično-novoletni koncert in 19. blagoslov konj. 

Globok poklon godbenikom in godbenicam, sijajnemu 

dirigentu Franciju, pevki Katayi in Janezu Krivcu za vrhunsko 

izpeljani koncert, iskrena hvala povezovalcema Joži in 

Boštjanu, saj si brez vaju koncerta več ne moremo 

predstavljati. Hvaležni smo za moralno in finančno podporo 

vabljenih gostov in prijateljev konjenikov iz sosednjih konjenic 
ter gospodu župniku za lepo opravljen obred blagoslova 24 

konj na praznik sv. Štefana. 

Spoštovani obiskovalci, brez vas, ki nas tako številčno 

podpirate, pa bi bil naš trud zaman. Hvala. 
Konjeniki 

 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
 

 
 

V soboto,17. 2., smo se člani Društva rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na 19. občnem 

zboru društva. Po pozdravu predsednika Boštjana Krmelja smo  

izvolili delovno predsedstvo, ki ga je vodil Franci Lipovšek, in 
prešli na dnevni red. Najprej smo pozorno prisluhnili 

poročilom odborov za preteklo leto, bila so zelo obširna, saj 

smo bili  skozi vse leto zelo aktivni. V nadaljevanju smo 

sprejeli nov delovni načrt, ki ga bomo s skupnimi močmi 

poskušali realizirati. Zahvalno listino za 10-letno delovanje v 

društvu je prejelo osem članov, v naše vrste pa smo sprejeli 

novega člana Tonija Bunderška, ki bo s svojim znanjem in 

izkušnjami pripomogel k še boljšemu delovanju društva. 

Za pomoč pri delovanju v letu 2017 se vsem, ki so nam kakor 

koli pomagali, iskreno zahvaljujemo. Še posebej smo se 

zahvalili s spominsko plaketo konjeniku Radku Ivkoviču, ki 
nas že vsa leta na tridnevnem pohodu po mejah občine Sevnica 

gostoljubno sprejme, nahrani in prenoči. Iskrena hvala pa tudi 

PGD Šentjanž, ki nam nesebično stoji ob strani že vrsto let. 

Pohvalne besede vabljenih gostov in skupne želje po 

sodelovanju so nam dale zagon za uresničitev zastavljenega 

letnega plana. Po končanem uradnem delu je sledilo družabno 

srečanje z zakusko in prijetnim kramljanjem. 
 

Konjeniki 
 

PGD Veliki Cirnik 
 

POTOPISNO PREDAVANJE 
 

Člani PGD Veliki Cirnik smo v počastitev dneva žena organizirali 
potopisno predavanje našega člana Franca Hočevarja o Islandiji in 

Grenlandiji. Povabili smo vse vaščane Velikega Cirnika in tudi 
prebivalce okoliških vasi. Našemu vabilu se je odzvalo kar nekaj 

ljudi, za kar smo bili zelo veseli. Zbrali smo se v soboto, 10. marca, 
ob 19. uri v Gasilskem domu na Velikem Cirniku. Gasilci smo za 

vse udeležence pripravili pogostitev. Sladke in slane dobrote izpod 
rok naših gasilk. Franc pa nas je preko slik popeljal na prečudovito 

Islandijo in Grenlandijo in nam povedal kar nekaj zanimivih prigod. 

Gasilci PGD Veliki Cirnik 
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DV Šentjanž 
 

NAZIV ŽUPANOVO VINO OBČINE SEVNICA V ROKE ČLANA DV ŠENTJANŽ 
 

 

Vinogradniška društva Občine Sevnica že tradicionalno 

sodelujemo na izboru za Županovo vino, ki je v letošnjem letu 

potekalo v okviru društvenega ocenjevanja vin na Studencu. V 

preteklosti so se nekateri člani našega društva s svojimi vini že 

okitili z laskavim nazivom, a se še vedno radi odzovemo 

povabilu izbora protokolarnega vina. Na tokratnem izboru je 

sodelovalo 20 vzorcev, a promotor občine je postal cviček, ki 

ga je pridelal in donegoval Zvone Vidmar iz Gabrijel, član 
našega društva, za kar mu iskreno čestitamo.  

Vesna Perko 

 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ 
 

Tretjo marčevsko soboto smo člani Društva vinogradnikov 
Šentjanž izpeljali redni letni občni zbor društva, ki je potekal v 

Kulturni dvorani v Šentjanžu. Polno dvorano članov društva in 

gostov je uvodoma pozdravila predsednica Renata Kuhar, ki je 

nato predala besedo predsedniku delovnega predsedstva 

Andreju Repšetu. Sledila so poročila o delovanju društva v 

preteklem letu, ki so bila zelo obsežna in odraz uspešnega 

delovanja. Predsednica je izpostavila najpomembnejši dogodek 

lanskega leta, in sicer praznovanje 20-letnice delovanja 

društva, ki je bilo številčno obiskano, ne le s strani preostalih 
društev ZDVD, ampak tudi samih krajanov Šentjanža. Pri 

kakršnem koli dogodku, ki ga društvo izpelje, pa nastanejo tudi 

stroški, zato je bila za člane spodbudna informacija, da kljub 

vsem aktivnostim skozi leto še vedno poslujemo pozitivno. V 

nadaljevanju je bil podan plan dela za leto 2018, ki je vedno 

znova obetajoč. S sodelovanjem in soustvarjanjem vsakega od 

članov nam tako v letu, v katerega smo že dodobra zakorakali, 
ne bo dolgčas.  

Pred podelitvijo diplom je Rudi Bec strnil misli o samem 

društvenem ocenjevanju in poudaril mnenje predsednikov 

komisij, da so vina v Šentjanžu izjemno kakovostna. Naziva 

Prvak cvička in Prvak za suho belo vino sta romala v roke 

Milana Jamška, medtem ko je z vinom Chardonnay 2009, 

ledena trgatev, postal šampion društvenega ocenjevanja Srečko 

Bale. 

 
 

Uspehe društva so opazili tudi gostje, ki so nam čestitali za 

dobre rezultate in nam zaželeli, da vztrajamo pri nadaljnjem 

delovanju. Občni zbor smo zaključili s kratkim koncertom 

Pevcev društva vinogradnikov Šentjanž in Fortune, ki so nas s 

svojimi melodijami popeljali v prijetno druženje večera, ko 

smo si ponovno vzeli čas, da smo poklepetali, se nasmejali in 

nazdravili novim idejam. 
Vesna Perko 
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Krajevni odbor za vrednote NOB Šentjanž  
 

POHOD S TRAT V JATNO 
 

 

Krajevni odbor za vrednote NOB Šentjanž se je odločil, da v 

spomin na padla kurirja Adolfa Černeca in Emila Strnada 

vsako leto na dan njune smrti pripravi pohod s Trat v Jatno ter 

spominsko slovesnost. 

»13. februarja 1945 oziroma že prej je bil visok sneg. Kurirja 

sta utrujena zaspala. Želela sta se le odpočiti, nato pa spet čez 

snežene gazi, k novemu delu, v nov dan, čeprav so težke bele 

gazi, čeprav zunaj sneži. Za  njiju ni bilo več novega dne. 
Sovražniki so končali njuni življenji.« 

Tudi letos je 13. februarja snežilo, a smo vseeno odšli na pot. 

Priključili so se nam člani Robkove in Duletove spominske 

čete. 

Dan je bil kljub sneženju prečudovit. Ob tabornem ognju smo 

se spomnili na padla kurirja, ogreli, zapeli, recitirali in se 

dogovorili za srečanje ob letu obsorej. 
Vanda Gorenjc 

 

PRVI OBČNI ZBOR KRAJEVNEGA ODBORA ZZB NOB ŠENTJANŽ 
 

2. februarja je potekal prvi občni zbor krajevnega odbora ZZB 
NOB Šentjanž. Za nami je  uspešno leto delovanja omenjenega 

krajevnega odbora, pred nami pa leto polno načrtov. Zelo smo 

ponosni, da nam je v letu 2017 s pomočjo različnih donatorjev 

uspelo realizirati največji zastavljeni projekt, in sicer ureditev 

spominske sobe v Kulturni dvorani Šentjanž. Omenjeni projekt 

bomo tudi v novem letu nadaljevali in dopolnjevali. 
 

 
 

V mesecu februarju smo organizirali komemoracijo ob 
spomeniku padlima kurirjema v Jatni, tja pa se vračamo v   

mesecu juniju, ko se nam bodo pridružili tudi učenci OŠ 
Milana Majcna Šentjanž. V Jatni nameravamo v sodelovanju s 

Turističnim društvom Šentjanž urediti klopi in kažipote, ki 

bodo lepo zaokrožili podobo gozdnega okna, ki je bil na 

prostor ob spomeniku v Jatni umeščen v letu 2017.   

V marcu  v odboru organiziramo 2. spominsko klepetalnico na 

temo Ane Gale, gostja večera pa bo Anica Perme, ki nam bo 

predstavila knjigo z naslovom "Kako je mogoče?«. V mesecu 

aprilu bomo pomagali Društvu izgnancev Šentjanž-Krmelj-

Tržišče pri organizaciji pohoda od Murnc do Telč ter se ga 

udeležili v čim večjem številu.  

Tekom leta si želimo obiskati še živečega partizanskega kurirja 

Marjana Petjeta in našega sokrajana Janeza Kosa, zapisati 
njune dragocene spomine ter se srečati z jubilejniki našega 

odbora, ki v letu 2018 praznujejo okrogle obletnice. V mesecu 

oktobru bomo v sodelovanju s Turističnim društvom Šentjanž 

pripravili že tradicionalni pohod Po poteh Milana Majcna. 

Udeleževali se bomo različnih proslav in prireditev širom naše 

domovine, k nam pa povabili prijatelje iz drugih odborov ZZB 

NOB. 

Zelo bomo veseli, če se nam boste na kateri od prireditev 

pridružili tudi vi. Lepo in toplo vabljeni! 
Iris Majcen Aupič 

 

Mažoretno društvo Šentjanž  
 

POZDRAV ČEBEL 
 

 

V soboto, 3. marca, je v Kulturni dvorani Šentjanž potekala 
prireditev Mažoretnega društva Šentjanž z naslovom Pozdrav 

čebel. Ker je letos naša mini obletnica, to je namreč naša že 5. 

prireditev po vrsti, smo se odločili, da pripravimo le-to malo 

drugače obarvano.  

Letos je leto čebel in ker so uniforme društva v njihovih 

barvah, smo za rdečo nit prireditve izbrali malo in nagajivo 

čebelico Majo. Skozi gledališko-plesno uprizoritev, ki smo jo 

oblikovali po njenem rahlo nagajivem zgledu, so se nam na 

odru poleg njenih prijateljev Vilija in Flipa pridružili tudi 

povabljeni gostje. Našemu povabilu so se prijazno odzvali: 

vokalna skupina Fortuna iz Šentjanža, skupina Mokre tačke iz 
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Mokronoga ter mladi šentjanški ansambel, ki nastopa pod 

imenom Šentjanci. Ti so za vzdušje v dvorani poskrbeli tudi po  

 

prireditvi. Glasbo za nastope smo izbirali na tematiko čebel 

oziroma pomladi. Večino točk so pripravila naša dekleta, pa 

tudi kak fant se je našel vmes. Na prireditvi so pokazale svoje 

talente prav vse naše mažorete, tudi najmlajše iz obeh cici 

skupin iz Šentjanža ter Mokronoga. K sodelovanju smo 

povabili tudi starše mažoret, ki so po prireditvi pripravili 

manjšo pogostitev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Nekaj 

dni po prireditvi smo že trenirali dalje za naše nove izzive. 
Poleg naših nastopov se pripravljamo že na državno prvenstvo, 

ki bo 19. in 20. maja v Brežicah.  

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli prispevali k 

izpeljavi prireditve, ter tudi vsem, ki ste si prireditev prišli 

ogledat in s tem podprli naša dekleta. Še posebej pa se 

zahvaljujemo vsem za prostovoljne prispevke, ki ste nam jih 

namenili za nakup novih, še bolj prepoznavnih uniform. 

Uniforme bomo predstavili novembra na koncertu, ki ga 

pripravljamo skupaj z ansamblom Pogum v Športni dvorani 

Šentjanž. Lepo vabljeni v našo družbo. 

Društvo upokojencev Šentjanž  
 

DU ŠENTJANŽ – USPEŠEN POHOD IN ZBOR ČLANOV 
 

Po zelo aktivnem novembru in decembru 2017 smo januarja 

malo upočasnili naše delo. V februarju smo pobirali članarino 

in se pripravljali na zbor članov. 

Kljub zelo slabemu vremenu nam je 20. februarja uspelo 
izpeljati pohod dolenjskih upokojencev, ki se ga je udeležilo 

preko sto pohodnikov iz trinajstih društev. Zbrali smo se na 

parkirišču v Šentjanžu, se odpravili preko Birne vasi do 

Kamenškega, kjer je bil postanek in okrepčilo pri Hiši vina 

družine Jamšek. Vračali smo se nazaj po drugi poti do Brinja. 

11. marca smo imeli zbor članov. Udeležilo se ga je preko sto 

članov. Pri tem pa se nam je dogodil neljubi dogodek. Člana, ki 

se zaradi bolezni enega, nista mogla udeležiti zbora, sta v 

gostilni, kjer so nam pripravljali pogostitev, naročila in vzela 

dva obroka hrane za domov na račun društva, kljub temu da 

smo jim predhodno povedali, da se to ne dela. Upamo, da se 

nam kaj takega ne bo več ponovilo. 
 

V januarju, februarju in marcu 2018 so praznovali: 

- 80 let  Ciril Repše, 

- 85 let  Frančiška Dolšek in Anica Česenj, 

- 90 let  Jože Petan, 

- 92 let  Marija Petan. 
 

Vsem jubilantom iskrene čestitke in še veliko zdravja. 
 

Fanika  Rupar, DU Šentjanž 
 

FEBRUARSKI POHOD »SPOZNAJMO DOLENJSKO« 
 

Društvo upokojencev Šentjanž, sekcija pohodništvo, smo bili 

organizatorji in gostitelji februarskega pohoda »Spoznajmo 

Dolenjsko«. 
 

 
 

Peklensko mrzlo jutro, rahlo naletavanje snežink, burja, tu in 

tam ledene plošče, pokrite s tanko odejo snega. Nič kaj 

obetavno za pohod. Ampak vse to ni bila ovira za tiste, ki se 

radi družimo in udeležujemo skupnih pohodov. Enostavno smo 

si vzeli tisti čas, ki ti dovoli, da greš in uživaš v vsej lepoti, ki ti 

jo ponudi zima. 

Krepko preko sto pohodnikov, se je zbralo na šentjanški 
postaji. Prišli so od daleč in malo manj daleč. Po krajšem 

pozdravu in dobrodošlici smo v gosjem redu krenili skozi vas 

in se kmalu usmerili po stranski poti mimo sadovnjakov in 

navkreber proti cilju, kjer nas je pričakal zakurjen kamin, topel 

čaj, kuhano vino in miza, obložena z dobrotami, ki so jih 

spekle članice DU Šentjanž. Skupaj smo zapeli našo 

pohodniško himno. 
 

 
 

Tokratni razgledi so bili zaviti v tančico skrivnostnih snežink, a 

tisti najbolj vztrajni so iskali smer, od kod so prišli. Ni se 

videlo daleč, ampak dovolj za to, kar smo iskali. 

Vsi zadovoljni, da smo v tako mrzlem pohodu odkrili še en 

biser med dolenjskimi griči, ki se imenuje Hiša vina v 
kamenški gorci, smo se poslovili z novim povabilom na 

marčevski pohod, ki ga organizira DU Dolenjske Toplice. 

Hvala vsem članom, ki si vzamete čas, ki pravi »pojdi« in ti 

dovoli, da greš, da odkrivaš, da se družiš in da pozabiš na vse, 

kar te teži. Zima je vedno zima, ampak vsakič je drugačna. Ta 

je bila tista prava, kakršno si lahko samo želiš, tista, ki z 

mrazom lica pobarva v rdeča. 
Cveta Jazbec, sekcija za pohodništvo 
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PGD Šentjanž  
 

GASILSKO DRUŠTVO JE OPRAVILO PREGLED DELA za leto 2017 
 

Šentjanški gasilci smo opravili pregled dela in poslovanja na 

rednem občne zboru 24. februarja. V mesecu januarja smo 

izpeljali mladinski občni zbor, kjer je bilo prisotnih 35 mladih 

gasilcev. Podelili smo napredovanje v čin pionir šestim in v čin 

mladinec petim mladim članom ter društvena priznanja za naj 

pionirja, pionirko ter naj mladinko, mladinca za leto 2017. 

Trinajst gasilcev je 30. januarja 2017 pomagalo pogasiti požar 

zidanice na Malkovcu. V februarju smo peljali mladino na 
izobraževanje v Sevnico in izpeljali članski občni zbor. V tem 

mesecu je kar 12 kandidatk in kandidatov uspešno zaključilo 

tečaj in pridobilo čin gasilec pripravnik. 

V mesecu marcu smo začeli s pripravami na državni kviz 

gasilske mladine. Nabavili smo vso potrebno opremo za novo 

avtocisterno ter jo peljali v podjetje SVIT Zolar, kjer so jo 

namestili v vozilo. Pridružili smo se čistilni akciji in pobrali 

smeti na dodeljeni lokaciji.  

Aprila so s pripravami in tekmovanji začeli veterani. Zbrale so 

se mladinske ekipe (dve ekipi cicigasilcev, ekipa pionirjev in 

ekipa mladincev) in se začele pripravljati za občinsko 
tekmovanje, ki je bilo v mesecu maju na Loki. Na parkirnem 

prostoru smo postavili mlaj. 

V nedeljo, 7. maja, smo organizirali 22. Florijanovo žegnanje v 

Budni vasi. Udeležilo se ga je preko 70 gasilcev iz domačega 

in sosednjih društev. Mesec maj leta 2017 nam bo ostal v 

posebnem spominu po zaslugi veteranske ekipe, ki je prvič v 

tej sestavi osvojila pokal za osvojeno tretje mesto. Osemnajst 

operativnih gasilcev je 20. maja gasilo požar hleva in hiše v 

Murncah. Zaradi zagotavljanja večje količine požarne vode 

smo na pomoč poklicali še PGD Tržišče in PGD Sevnica. 

Mesec junij se je začel zelo veselo, kajti že 16. junija smo se 

odpeljali na Ptujsko Goro in prevzeli novo vozilo AC 20/75, ga 
pregledali, preizkusili in se veseli vrnili v Šentjanž, kjer nas je 

na parkirnem prostoru čakal presenetljiv sprejem, ki so ga 

pripravili člani in članice ter krajani. Prvi vikend v juniju smo 

sodelovali pri izvedi tridnevnega pohoda Krekove konjenice po 

mejah občine Sevnica. 
 

 
 

18. junija sta se ekipi mladincev (Vid, Matjaž in Luka) in 

mladink (Leja, Sara in Nina) udeležili tekmovanja Mladinski 

mnogoboj v Rečici pri Laškem ter obe dosegli 3. mesto. 25. 

junija pa smo peljali mladino na srečanje gasilske mladine na 

Lisco. Na svoji prvi intervenciji je bilo vozilo AC 20/75 22. 

julija na gašenju avtomobila v Birni vasi.  

Julija smo se začeli intenzivno pripravljati na praznovanje 110-

letnice društva. Oblikovali smo kroniko, ki je izšla ob tej 

priložnosti, pripravili priznanja in zahvale ter postorili nekatere 

organizacijske aktivnosti.  
 

 
 

In prišel je avgust, teden pred 18. in 19. avgustom. Postavitev 

šotora, priprava prireditvenega prostora ... Prireditev ob 110-

letnici delovanja društva s prevzemom nove avtocisterne je bila 

izvedena v dveh dneh. V petek zvečer smo se na slavnostni seji 

z zahvalami, izdelanimi ob tej priložnosti, zahvali donatorjem, 

društvom za sodelovanje in predstavili kroniko društva s 

poudarkom na zadnjih 10 letih. V soboto je sledil mimohod 

okrog 200 gasilk in gasilcev s prikazom gasilske tehnike, s 

katero razpolagajo društva v GZ Sevnica. Nato je sledil 

prevzem vozila in zahvala Občini Sevnica, KS Šentjanž, GZ 

Sevnica, GZ Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje, 
botrom: Milanu Jamšku, Andreju Repšetu, Alešu Mižigoju ter 

Jožetu Lazarju in izdelovalcu nadgradnje podjetju Svit Zolar s 

Ptujske Gore. Po svečanem delu je sledila pogostitev. 

Razdeljeno je bilo 500 porcij golaža v lončenih skodelicah, 

narejenih za to priložnost in s štručko kruha.  

In že je bil tu september. Veterane smo prosili za pomoč pri 

varovanju osnovnošolcev v prvem tednu septembra, začele so 

se priprave na tekmovanje Kviz gasilske mladine, sprejeli smo 

pobudo, da se trem članom omogoči opravljanje vozniškega  
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izpita za C kategorijo, ki je potrebna za voznika tovornjaka. 16. 

septembra smo intervenirali ob poplavah pri družini Jevševar. 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, je potekala društvena vaja 

na Jatni v sodelovanju z gasilci iz PGD Veliki Cirnik in PGD 

Dole pri Litiji. Reševali smo namišljen požar gozdnega 

kompleksa Jatna. Izpeljana je bila tudi sektorska vaja z 

namenom seznaniti se z gašenjem sončne elektrarne. Ekipi 

mladink (Sara, Leja in Nina) ter pionirk (Petra, Maja in Zala) 
pod mentorstvom Anje Plazar in Jožeta Janežiča sta sodelovali 

na občinskem kvizu gasilske mladine na Zabukovju. Obe ekipi 

sta si priborili ponovni nastop na regijskem kvizu v Brežicah. 

Prijavili smo 7 kandidatov na tečaj za operativnega gasilca ter 

za njih nabavili delovne obleke. 

V mesecu novembru smo si privoščili izlet v Vipavsko dolino 

in v Brda. Ogledali smo si vas Goče, obiskali kolege gasilce v 

Novi Gorici ter se sprehodili po tavernah Sabotina. Dan smo 

zaključili z večerjo in prijetnim druženjem ob glasbi naših 

mladih članov (Vid, Jernej in Žiga). 

Veterani s predsednikom in poveljnikom smo se na povabilo 
veteranov PGD Stična odpravili na srečanja in druženje. 

Decembra smo se sestali na redni seji, predlagali prejemnike 

priznaj, napredovanj in odlikovanj ter oblikovali načrt za leto 

2018. Sprejet je bil sklep, da se dolgoletnemu poveljniku 

društva Jožetu Pelku (delo poveljnika je opravljal 25 let) podeli 

naziv častni poveljnik društva, dolgoletnemu predsedniku in 

sedanjemu predsedniku nadzornega odbora Andreju Repšetu 

(delo je opravljal 17 let) pa naziv častni predsednik društva. 

Podelili smo tudi zlate plakete društva za zelo posebne zasluge 

pri naši novi pridobitvi AC 20/75. Prejemniki so: Srečko 

Ocvirk, župan Občine Sevnica, Gašper Janežič, poveljnik 

Regije Posavje in poveljnik GZ Sevnica ter Boštjan Krmelj, 

predsednik sveta KS Šentjanž.   

Na razpisu za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme pri 

Upravi RS za zaščito in reševanje smo bili uspešni. Odobreno 

nam je bilo 12 % od cene vozila z nadgradnjo, zato je bil 
sprejet sklep o zamenjavi vozila GVM-1. Poiskali smo 

ustrezne ponudbe in izbrali najugodnejšega ponudnika ter 

naročili pri podjetju Avto Slak kombi Wolksvagen transporter 

4x4. Dobava se pričakuje v prvih dneh aprila. 

Sprehodil sem se skozi pomembne dogodke v letu 2017. Leto 

je bilo zelo delovno in nadvse uspešno, zato se moram ob tej 

priložnosti najlepše zahvaliti vsem, ki so nam kakor koli 

pomagali pri realizaciji našega programa, dogodkov in ostalih 

aktivnostih. Posebno zahvalo pa namenjam vsem članom, 

članicam, mladini in njihovim mentorjem. Najlepša hvala tudi 

vsem dobrotnikom za finančno in moralno podporo ter 
krajankam in krajanom za prostovoljne prispevke, ki so bili in 

še bodo namensko porabljeni.  

Še naprej se bomo trudili za uspešno delo in za krepitev ugleda 

društva.    
  

Hvala in NA POMOČ! 
 

Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž 

 

Športno društvo Šentjanž  
 

ŠD ŠENTJANŽ POZIMI NE SPI 
 

ŠD Šentjanž je eno izmed tistih društev, ki je aktivno skozi 

celotno leto. Člani smo trdno odločeni, da šport ni le trenutna 

muha, ampak je način življenja. Športniki tako vsako leto 

vzdržujemo redno kondicijo, pri čemer pa nam je letos v večji 

meri pomagala tudi dokaj mila zima. Nova telovadnica v 

Šentjanžu pa nam slednje omogoča ne glede na vremenske 
razmere.  
 

 
 

Člani društva so bili tudi letos zelo aktivni in se udeležili 

dvoranske nogometne lige v občini OLMN Mokronog-

Trebelno. Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano, trajalo 

je od novembra 2017 do marca 2018 in bilo razdeljeno v dve 

kakovostni skupini. Vsaka skupina šteje po 8 ekip, ki prihajajo 

iz širše okolice. ŠD Šentjanž je nastopalo v prvi kakovostni 

skupini in je bilo do zadnjega v igri za najvišja mesta, kot tudi 

vsa prejšnja leta. Tako ekipa dokazuje, da za naše uspehe ni 
zaslužna le sreča, ampak lahko zraven upoštevamo tudi dober 

ekipni duh, voljo, trud in borbenost, ki jo lahko prikažejo le 

pravi prijatelji tudi zunaj igrišča. Vsako tekmo igrišče 

zapustimo dvignjenih glav, saj je pravi moto v športu tudi ta, 

da je včasih potrebno priznati tudi premoč in tekmecu čestitati 

za boljšo prikazano igro. No, letos so bile glave dvignjene 

največkrat zaradi dobrih rezultatov, ki so nam na koncu 

zadostovali za skupno drugo mesto v konkurenci 16-ih ekip. 

Posebno priznanje v ekipi pa je dobil tudi naš vratar Drago 

Mrgole, ki je postal najboljši vratar lige, saj je mrežo uspešno 
ohranjeval nedotaknjeno skozi celotno tekmovanje. Na oba 

dosežka smo lahko zelo ponosni. 
 

 
 

Člani so se kot lanskoletni zmagovalci udeležili tudi pokalnega 

tekmovanja, ki je potekalo v športni dvorani v Mokronogu. 

Pokal se je igral 25. februarja. Prijavilo se je 11 ekip, vse 

tekme pa so bile odigrane v istem dnevu. Ekipa je prikazala 

zelo dobro predstavo in na koncu osvojila odlično drugo mesto. 

Malce športne sreče je tako zmanjkalo, da bi posegli po prvem 

mestu. Posebno priznanje za najboljšega igralca turnirja, z 
največ doseženimi zadetki pa je prejel Matej Repovž. 
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Naša veteranska ekipa je skozi zimo pripravljala taktiko za 

prihodnja tekmovanja, ki se kmalu pričnejo. Trenirali so skupaj 

s člani vsak torek v Šentjanžu od 18. do 20. ure. S skupnimi 

močmi si tako vsi nogometaši pomagamo pri dobri formi in 

vzdrževanju kondicije.    

Tudi letos je v notranjih prostorih telovadnice v Šentjanžu 

potekala rekreacija večkrat tedensko. Vsak torek se je igral 

nogomet, ob sredah odbojka, ob petkih pa so športni teden 

zaključevali košarkarji. Izjemno pozitivna novica je, da se 

udeležba iz leto v leto povečuje, tako da se včasih v kakšen 
termin uvrsti tudi več kot 15 oseb. Šport je definitivno ena 

izmed najbolj pozitivnih oblik preživljanja prostega časa, ki 

nam ob vsakdanjem napornem tempu zbistri misli in olajša 

dušo. 

Sporočamo tudi, da se je ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTJANŽ  

 

pridružilo družbenem omrežju FACEBOOK, kjer redno 

objavljamo tekmovanja, dosežke in vse dogajanje. 

Ob zaključku in prehodu v novo leto in tudi nove izzive pa je 

vedno na mestu, da se ozremo čez ramo in naredimo nekakšen 

povzetek. Veseli smo, da lahko delujemo in se udeležujemo 

različnih športnih tekmovanj. Morda nismo veliko prisotni v 

domačem kraju, saj se večina naših tekmovanj odvija drugje, 

pa vendar obstajamo in združujemo ljudi iz našega prelepega 
Šentjanža in bližnje okolice. Vsem tistim, ki ste nam v letu 

2017 na kakršen koli način pomagali, da smo uspešno lahko 

zastopali domače barve, se iskreno zahvaljujemo.  
 

 
 

Najlepša in iskrena hvala: DVIGALA PRIJATELJ, LAZAR 
MONT, GOSTIŠČE BARBARA, ARMAT, BAR MAJCEN, 
VLADIMIR ODLAZEK, JANEZ MEDVED, GMP PRIJATELJ, 

TEB, ELMEKS, KS ŠENTJANŽ, ELPMOND, TERCA, 
MARJETKA REVINŠEK in INTELEKTA ŠENTRUPERT.   
 

Lep športni pozdrav vam želimo člani ŠD ŠENTJANŽ. 
Matej Repovž

 

DPM Šentjanž  
 

PUSTOVANJE V ŠENTJANŽU 
 

 
 

Tokrat smo zimo pričeli odganjati že, ko je ta šele dobro 

pokazala svoje moči. S prihodom je zamujala, zato smo ji 

dovolili, da še malo ostane. Kljub temu smo se podali na 

pustno povorko po zasneženih pločnikih v spremstvu 

harmonikaša Žige. V Kulturni dvorani Šentjanž je maškare 

pričakala Tinka Šminka in nas nadaljnjo uro zabavala s plesom 

in s svojimi norčijami. Pustne maske smo pogostili s krofi in 
sokom, najmlajše smo razveselili še s pisanimi baloni. Tudi 

tokrat smo se člani Društva prijateljev mladine Šentjanž 

našemili v maske – za kratek čas smo bili kavbojke in kavboji.  

Čeprav glasni nismo bili dovolj, kar nam je zima s svojim 

letošnjim početjem tudi sporočila, smo se tisto pustno soboto 

neizmerno zabavali ob glasbi, plesu in druženju. 
J. K.

KUD Budna Vas  
 

SIMFONIJA ODTENKOV MOJCE MUSAR 
 

V sodelovanju KUD Budna vas in KŠTM Sevnica je 15. 

februarja v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica potekalo 

odprtje prve likovne razstave Mojce Musar, članice likovne 

sekcije ART LIPA iz KUD Budna vas. 

»V sklopu Simfonija odtenkov so dela, ki so naslikana v oljni 

in akvarelni tehniki. Med likovnimi deli prevladujeta žanra 

krajina in tihožitje. Nekatere od idiličnih krajin so napolnjene s 

pomirjujočo tišino in spokojnostjo, druge vibrirajo z najčistejšo 
radostjo in energijo ter tretji z mehkostjo in poetičnostjo likov 

narave. V slikah je opazno, kako avtorica globoko občuti stanje 

narave in z njo sočustvuje. Eden izmed najljubših slikarskih   
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žanrov Mojce je tihožitje – svet predmetov in tkanin. Pozorno 

motri posebnosti oblik in barv predmetov, stremi k realni 

upodobitvi in z vsakim novim delom nadgrajuje svoje 

mojstrstvo.« Tako je razstavljena dela opisala Elena Sigmund, 

profesorica likovne pedagogike, ki je Mojčina mentorica že vse 

od leta 2011 in dobro pozna njeno ustvarjanje. 

Kulturni program ob odprtju so oblikovali člani KUD Budna 

vas: Ljudske pevke Solzice in Aleksandara Sigmund Krajnc z 
ljudsko pesmijo, Marija Bajt in Jožef Žnidarič z recitacijami 

svojih del in Neža Musar z recitacijo Pavčkove pesmi. 

Povezovanje in odprtje je izvedla Magda Sigmund. 

Mojca se je vsem, ki so ji pomagali, iskreno zahvalila, še 

posebej Eleni, Magdi in Gradu Sevnica. Magda je v imenu 

društva čestitala Mojci in ji zaželela še veliko uspeha pri 

likovnem ustvarjanju, se zahvalila občinstvu za obisk in 

nastopajočim ter vsem, ki so pripomogli k izvedbi projekta. 
 

Magda Sigmund, KUD Budna vas

KUD BUDNA VAS V LETU 2017 
 

 
 

Zima nam je pokazala, da še ni rekla zadnje besede in nam 

nasula kar nekaj snega. Kljub sneženju in virozam so se člani 

KUD Budna vas 3. februarja zbrali v šentjanški kulturni 

dvorani na zboru članov. 

Po pozdravu predsednice Magde Sigmund in izvolitvi 
delovnega predsedstva smo obravnavali zelo obsežno in pestro 

letno poročilo za leto 2017. Po besedah predsednice smo plan 

realizirali več kot popolnoma, čeprav smo eno razstavo na 

željo gostitelja morali prestaviti v leto 2018. Tudi plan za 

letošnje leto je zelo obsežen in smelo zastavljen. Verjamemo, 

da bo s sodelovanjem članov uresničen. Kot vsako leto smo se 

tudi letos zahvalili vsem, ki so nam kakor koli priskočili na 

pomoč, še posebej Rudiju Stoparju za strokovno pomoč 

literatom.  

Veseli smo bili zahvale, ki jo je predsednici izročil predsednik 

PGD Šentjanž Boštjan Repovž za sodelovanje. Podelili so jo 
ob praznovanju 110-letnice gasilstva v Šentjanžu. Gostje so 

pohvalili vpetost društva v kraj in pripravljenost sodelovati z 

vsemi in nam zaželeli uspešno delo naprej. 

Ljudske pevke Solzice so z ljudsko pesmijo popestrile večer, 

da je minil še v prijetnejšem vzdušju kot sicer. 
Magda Sigmund, KUD Budna vas 

 

Akcije ...  
 

VINOGRADNIKI "RAZOČARANI", UPOKOJENCI MALO MANJ 
 

Že nekaj let teče akcija pobiranja smeti ob cestah, ki vodijo do 

naših domov. Od 19. do 25. marca se je to dogajalo v naši 
Krajevni skupnosti. Kot po navadi smo dobili svojo smer.  
 

 
 

Vsako društvo si je organiziralo svoj termin. Tako smo upokojenci 
štartali že ob 9. uri dopoldne v smeri Šentjanž-Krmelj, od table do 

table. Kot vedno je bilo največ pločevink od piva, letos 12 
različnih znamk, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni, torej so jih skozi 

okno vozila odvrgli tranzitni potniki. Nekaj je bilo tudi 

"rezervnih" delov od karamboliranih avtomobilov, pa tudi  

plastenke sokov in razne embalaže. 
 

 
 

Vinogradniki smo se akcije udeležili v največjem številu doslej. 

Naša trasa je potekala od Gabrc pa do Kala. Kar tekmovali smo, 
kdo bo nabral kakšno smet. Če ne bi bilo ob cesti kolesa na 

prestave, ki sicer ni bil cel, bi akcija slabo uspela. Ne vemo, ali je 
burja odnesla smeti ali pa so ljudje, ki živijo in potujejo v tej 

smeri, prijazni do narave in okolja in pospravljajo za seboj. 
sm 
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Zanimivosti Velikega Cirnika z okolico skozi zgodovino 
 

 
 

Ti kraji so bili poseljeni že v prazgodovini, kar dokazujejo 

prazgodovinski grobovi. Prvi opisi teh krajev so prepisi zemlje 

iz leta 1136. Oglejski patriarhi naj bi ob ustanovitvi stičenske 

opatije kupili na predelu Svinjskega tudi del zemlje v zameno 

tamkajšnjim lastnikom. 

Najstarejša zgradba je cerkev sv. Križa na Cirniku. Prva pisna 

omemba je iz leta 1600. 

Kor je po načinu gradnje najstarejši del cerkve in naj bi nastal 
še kakšnih 100 let pred pisno omembo. Veliko je bilo 

dogodkov povezanih z obredi. Za vas so se dobro izkazale 

obilne procesije, ob katerih se je začela razvijati sejmarska 

dejavnost z dovoljenjem mokronoške gospode. Večji in širše 

poznani cirniški sejem je potekal od leta 1841, ko izda cesar 

Ferdinand 1. novo listino za štiri sejme v letu, najbolj znani so 

bili sejmi v pepelničnem času.  

Konec 19. stoletja so gospodarji začutili potrebo po kovačiji, 

zato so nagovorili izučenega kovača s Trebelnega, da je prišel 

na Cirnik in mu v zameno dali parcelo, kjer je lahko zgradil 

kovačijo. 
V začetku leta 1936 je začela delovati podružnična šola, a jo je 

kmalu prekinila druga svetovna vojna, učenci so v tem času 

občasno hodili v Šentrupert. Po vojni so šolo adaptirali in 

uredili v za takratni čas sodobno 4-razredno šolo. Šola se je 

zaprla leta 1976, otroci pa so se šolali v matični 8-razredni 

osnovni šoli v Šentjanžu. 

Po drugi sv. vojni je na Cirniku delovala gostilna Janeza 

Lamovška, nekje do 60. let prejšnjega stoletja. Kakšnih deset 

let kasneje je začela delovati gostilna pri Ani Lamovšek. 

Okrog leta 1900 je v kraju že delovala trgovina v prizidku 

bivše šole. Kasneje je zgrajena trgovina ob cesti proti cerkvi, 

kjer je bil tudi poštni urad, trgovina je delovala do okrog leta 
1980. Leta 1994 se odpre trgovina v novi zgradbi ob stari 

osnovni šoli in se zapre leta 2010.  

Gasilsko društvo Veliki Cirnik je ustanovljeno leta 1951 in že 

leta 1954 kupijo »Ragina« (ročna brizgalna) na Škofljici. Poleg 

osnovne dejavnosti prevzemajo tudi organizacijo sejmov do 60. 

let prejšnjega stoletja.  

Naprej so gasilci uspešno organizirali jesenske veselice, po letu 

1996 pa vsako leto organizirajo Gasilske igre brez meja, ki 

imajo do sedaj že 22-letno tradicijo, ki je najdaljša v krajevni 

skupnosti. V zadnjih desetletjih so gasilci pod premišljenim, 

naprednim in gospodarnim vodstvom Jožeta Zaplatarja uspeli 
dograditi gasilski dom, kupiti novo vozilo in urediti dve veliki 

funkcionalni terasi, ki služita za zbiranje in rekreacijo mlajših 

krajanov, vadbo gasilcev, organizacijo prireditev in ne 

nazadnje za parkiranje ob množičnih dogodkih v vasi. Seveda 

so gasilci ob tem skrbeli še za svoje osnovno poslanstvo.    

Prebivalcev v teh krajih je čedalje manj; po navedbah 

Statističnega urada jih je bilo leta 1869 281, leta 1991 še 167 in 

leta 2014 le še 116 (vir: Statistični urad RS), to je največje 

zmanjšanje v krajevni skupnosti. 

V zdajšnjem času smo prebivalci večinoma zaposljeni in 
skušamo s svojim vlaganjem prostega časa in zaslužkov v 

gričevnate kmetije zadržati mlade. Zato smo veseli, če nam 

prisluhne tudi lokalna skupnost, vendar v zadnjem desetletju ni 

bilo nobenih vlaganj v izboljšanje kvalitete življenja v teh 

krajih.  
Z. R. 
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Zima bela v vrtcu 
 

Tokrat smo se v naši skupini odločili, da bomo preživeli noč v 

vrtcu malo prej kot po navadi. Čakali smo na snežno pošiljko 

in takoj, ko nas je razveselila, smo obvestili starše, da bodo iz 

ponedeljka na torek ponoči spali doma brez svojih vrtičkarjev. 

Za spanje v vrtcu se je odločilo 10 otrok, starih od 3 do 6 let. 
Zbrali smo se ob 18. uri, oblečeni v kombinezone, opremljeni z 

ročno svetilko in se podali na nočni pohod v snegu. Otroci so 

uživali v neobičajni izkušnji, metali so se po snegu, se dričali 

po mejah, in se umirjali na igralih. V igralnici smo se 

preoblekli v pižame ter povečerjali »metuljčke«, obogatene z 

zelenjavo, jajčki in raznimi namazi. Privoščili smo si z medom 

sladkan čaj. Po jedi smo si umili zobe in se odpravili v 

telovadnico. Tam so ustvarjali razne oblike s polivalentnimi 

blazinami, hodili po njih in s tem urili svoje ravnotežje. Čeprav 

polni adrenalina in dobre volje, so na ležalniku tiho poslušali 

pravljico za lahko noč, ki jih je nežno zazibala v spokojen 

spanec. 
Jožica in Tatjana 

 

Prireditev za mamice, očke … 
 

 
 

Ravno na praznik vseh žena smo vzgojiteljice z otroki našega 
vrtca vabili na prireditev, za starše, stare starše, tete, strice in 

vse, ki imajo radi malčke. Pripravili smo jo v Kulturni dvorani 

Šentjanž. Rdeča nit predstave je bila sreča in največja nam je 

dana z rojstvom otroka. Tudi naše nadobudneže smo predvsem 

motivirali s tem, kako vesela in srečna bosta mamica in očka, 

ko bosta svojega otroka videla nastopati.  

Otroci so starše razveseljevali z deklamacijami, pesmicami, 

dramatizacijami in plesom. S to prireditvijo skušamo staršem 

predstaviti, kaj vse so se malčki v vrtcu že naučili in kako 

samostojni so postali. Veselje je bilo vzajemno, saj so se tudi 

otroci sami želeli pokazati staršem in kljub nekaj solzicam so 
vsi vztrajali do konca.  

J. K. 

Ne bomo pozabili naše novoletne jelke 
 

Krepko smo že zakorakali v novo leto, saj smo že skoraj 

pozabili na praznično razpoloženje, decembrske dobre može, 

novoletne počitnice … v to so  nas prisilile vsakdanje 

obveznosti, ki jih ni malo. 

Na srečo pa tako hitro ne zbledi spomin in ko smo ta teden 

prihajali v našo učilnico, se nam je zdelo, da je en kot v njej kar 

nekako prazen … 

Tam je namreč stala dva metra visoka novoletna jelka, 

okrašena s številnimi novoletnimi okraski, ki so jih nanjo 

pripeli šestošolci. Tudi ideja, da bi imeli v razredu pravo 

novoletno jelko z lučkami, je bila njihova. Sami so poskrbeli 
zanjo in ker še niso dovolj močni, so jim pri tem pomagali 

starši. 

Bravo, dekleta in fantje, potrudili ste se, da je bilo decembra v 

učilnici za slovenščino in likovno vzgojo res praznično 

vzdušje, jaz pa bom poskrbela, da se boste ob pogledu na našo 

fotografijo teh dogodkov še večkrat spomnili.  
Učenci 6. razreda  OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 in razredničarka Majda P. Repovž 
 

 

Uspehi devetošolke katje strnad 
 

Katja Strnad, učenka devetega razreda, je zelo marljiva in 

pridna. Vestno opravlja vse naloge, ki jih ji nalaga šolski urnik. 

Poleg tega pa se v svojem prostem času posveča širjenju znanja 

in se uspešno udeležuje vseh tekmovanj. Tako je že osvojila 

bronasto in srebrno priznanje na tekmovanjih iz znanja 

zgodovine in biologije. Osvojila je še bronasto Cankarjevo 

priznanje in se uvrstila na področno tekmovanje. Na šolskem 

tekmovanju iz kemije in fizike je bila tako dobra, da se je 

uvrstila na področno tekmovanje. Uspešno zastopa šolo na 

športnih tekmovanjih, sedaj spomladi pa jo čaka še kar nekaj 

tekmovanj. 

Želimo ji veliko sreče in znanja na tekmovanjih.   
Zapisala Slavica Dežman. 
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Kako smo so pripravljali na kulturni program ob 8. februarju – slovenskem 

kulturnem prazniku? 
 

 
 

Priprave so se začele že v decembru in potem ves januar. 

Učiteljici, gospa Helena in gospa Jožica, sta nam razdelili 
vloge in besedila. Kar oddahnila sem se, ko sem izvedela, da 

bom brala vezni tekst, čeprav je bila to zame velika 

odgovornost, saj bom morala zelo natančno spremljati potek 

programa. 

Vadili smo v jutranjih predurah ali pa po pouku, od 14. do 15. 

ure. Priznam, na vajah sem se nekajkrat tudi zmotila, a zato so 

vaje, kajne? 

Generalko smo imeli dopoldne, in to pred sošolci, na predvečer 

kulturnega praznika pa kulturno prireditev za krajane Šentjanža 

in okolice.  

Z našim nastopom sem bila zadovoljna in se že veselim 

naslednjega. 
Sara Žganjar, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž    

 

Kar naenkrat je bil pred nami februar. Učiteljici sta nam že v 

začetku januarja povedali, da bomo nekateri nastopali na 

kulturni prireditvi. 

Razdelili sta nam besedila in vaje so se začele. Brali smo in 

brali, se učili pravilnega naglašanja, tako da smo besedila znali 

že skoraj na pamet. Moje sošolke in sošolci so se pripravljali na 

dramatizacijo Prešernove Lepe Vide, jaz pa sem recitirala 
pesmi Nezakonska mati in Ribič. Nekateri so peli, igrali na 

instrumente; pripravili smo pester program. 

V sredo, 7. februarja, smo imeli generalko pred učenci naše 

šole. Priznam, da mi je bilo veliko težje nastopati pred sošolci 

kot pa zvečer pred krajani Šentjanža. Naše delo je bilo lepo 

poplačano z aplavzom in naš trud ni bil zaman. 
Jožica Bec, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž    

 

Priprave so se začele že v januarju. Čeprav se nam je 8. februar 

zdel še zelo daleč, smo se nanj kar urno pripravljali. Najprej sta 

nam učiteljici Jožica Pelko in Helena Hribar razdelili vloge za 

igro in za ostali program, ki sta ga pripravili.   

In vaje so se začele. Na pamet smo se morali naučiti besedilo, 

nato pa se je bilo potrebno vživeti v vlogo. Igrala sem kraljico 

in priznati moram, da je bilo kar težko. 

Vse se je lepo izšlo, naš trud je bil poplačan, in sicer z glasnim 
in dolgim ploskanjem. Prešernova Lepa Vida mi bo še dolgo 

ostala v spominu. 
Leja Musar, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

 

Uporaba tabličnih računalnikov pri pouku 
 

 
 

Včasih so naši pradedki in prababice uporabljali tablice, a ne 

takih, kot jih uporabljamo današnji učenci. Oni so na njih pisali 

s kredo, mi pa po tabličnih računalnikih drsimo s prsti. Tablice 

imamo vsi učenci v 5. razredu in s pomočjo njih iščemo 
podatke, rešujemo interaktivne vaje, snemamo filme, jih 

uporabljamo za preverjanje znanja (Kahoot) ipd. Tudi na 

kolesarski izpit smo se pripravljali s pomočjo tablic. Njihova 

uporaba pri pouku mi je zelo všeč in želim si,da bi jih lahko 

uporabljali še več.                                        
Maja Krajnc, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Naš pouk v 5. razredu včasih poteka drugače kot v ostalih 

razredih. Namreč pri »super šolski uri« uporabljamo tablični 

računalnik oziroma tablico. Najbolj fino je, kadar učiteljica 

pripravi preverjanja znanja ali vaje na spletni strani Kahoot. Mi 

učenci pa z veseljem rešujemo spletne naloge, saj pri njih ni 

potrebno veliko pisanja. Zadosti je samo, da kliknemo na 

pravilni odgovor. Tablice bi nam zelo olajšale delo, če bi testi 

bili v spletni obliki. Učiteljice, premislite tudi kaj v tej smeri. Z 
uporabo tabličnih računalnikov nam je v šoli snov bolj 

zanimiva, zabavna in celo hitreje si jo zapomnimo. Saj veste, 

mi smo učenci računalniške dobe. Seveda pa je prav, da znamo 

učenci pisati na star način, z nalivnim peresom.  
Matevž Orešnik, 5. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Pesmi 
 

MOGOČNA SIMFONIJA 
 

Še nikdar dotlej 

se nisva srečala, 

pa vendar sva oba 

enako čutila; 
obema je bilo 

le ob isti pesmi 

v duši svetlo. 
 

Verzi so spolzeli v srce, 
da njegove roke 

so le svinčnik prijele, 

črte so same 

na belino papirja želele 

in tam oživele. 
 

Bila je božanska energija, 

prenos misli; 

umetnosti mogočna simfonija. 

Marija Bajt 

 

 

PRAVI PRIJATELJI 
 

Ko gre vse narobe, 

prijatelje spoznaš. 

Takrat dobro veš, 

koga zares ob sebi imaš. 

Kdo kaj zate naredi, 

ne da samo govori. 
 

Bojim se tistih, 

ki so jim usta polna 

lepih osladnih besed, 

a v srcu nevoščljivost 
sta in led. 

Zato še bolj cenim 

prave prijatelje. 
Marija Bajt 

POMOČ 
 

Neštetokrat sem si dejala: 

»Ne zmorem več!« 

a me je vedno neka 

nevidna prijazna sila 
peljala dalje. 

 

Je bila to vera? 

Morda upanje? 

Širokosrčna ljubezen? 
Ovilo me je mehko, 

ko je bilo najbolj hudo. 

Usoda je poslala angela 

v podobi človeka. 
 

Kot bi se odprlo nebo! 

Vstala sem s trdih tal 

in šla dalje v negotove dni, 

obsijana s posebno svetlobo. 

Lažje mi je bilo. 

Marija Bajt 
 

 

 

POMLAD NA VRTU 
 

Skrbno negujem vrtiček, 

nanj iz oblakov rosi dež, 
od zlatega sonca je obsijan,    

to je moj ljub svet.   
 

Rožice v njem zacvetijo, 

iz prsti povrtnina vzklije,  
sklanjam se nad gredo, 

božam zelene rožičke.  
 

V srcu radost in hvaležnost,    
mati zemlja me hrani, 

ljubezniva cvetoča pomlad, 

življenja moč mi podari.  
Eva Keber 

 

 

 

 
 

Razmišljanje ob stoti uri slovenščine v 6. razredu 

Februarski dnevi. Letos so bili nekaj posebnega, saj je kar 

naprej snežilo. Otroci so imeli zimske počitnice in številni so 

jih izkoristili za zimske radosti, kajti narava nam je letos nasula 
res veliko snega – za nekatere, ki nad njim nismo preveč 

navdušeni, preveliko. 

Sicer pa je med zimskimi počitnicami že nastopila 

meteorološka pomlad; nič hudega, če ni bilo toplega sonca, saj 

so me prav prijetno toplo pobožale besede, ki jih je preverjeno 

popolnoma sam napisal šestošolec za uvod v praznovanje stote 

ure slovenščine . 

Med drugimi so bile njegove besede: »Preden pa začnemo 

praznovati, povejmo nekaj o našem predmetu, slovenščini. Že 

od prvega razreda se učimo pisati, brati … Učiteljica Majda 

nam vedno pomaga in nam priskoči na pomoč takrat, ko jo 
rabimo. Nikoli ni bila prestroga in vedno je prijazna … Kaj pa 

branje? Nekateri radi berejo, drugi pa malo manj. Pa saj ni 

važno. Pomembno je le-to, da smo med seboj dobri sošolci in 

prijatelji.« 

Domen, hvala za te prisrčne besede, hvala, da razmišljaš tako, 

kot si napisal. Res se trudim, da bi bila dobra učiteljica, a 

mnogi tega ne opazijo, zato sem ti za tvoje besede še toliko 

bolj hvaležna.« 

Stoto uro slovenščine smo letos v 6. razredu praznovali na 

pustni torek. Šestošolci so v zelo kratkem času pripravili 

kulturni program, brez katerega praznovanja ne bi bilo. S tem 

so bili učenci seznanjeni. Po prisrčnih uvodnih besedah, 
igranju na kitaro, smešnicah so uro popestrili s prijetno glasbo, 

ob kateri so najbolj pogumni tudi zaplesali; in da je bilo 

praznovanje res pravo, so prinesli tudi domače pecivo, ki so ga, 

vsaj tako so mi zatrjevali, spekli sami. 

Ob prijetnih besedah, glasbi, pecivu in soku je tudi stota ura 

slovenščine izzvenela …« Dragi šestošolci! V upanju, da boste 

še naprej tako prisrčni, vam želim še veliko  prijetnih ur 
pouka.« 

Majda P. Repovž 
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Rastoča knjiga ob kulturnem dnevu v Šentjanžu obrača nov list 
 

Projekt Rastoča knjiga je na pobudo gospoda Janeza 

Gabrijelčiča prerasel v vseslovensko gibanje. Rastoča knjiga 

išče slovenske kulturne korenine, nas vzpodbuja in ozavešča o 

nas samih, o naši vrednosti in veličini. 

V Šentjanžu smo jo otvorili leta 2015 z našima priznanima 
rojakoma Janezom Kosom in Janezom Kebrom.  

V naslednjem letu smo v goste povabili doktorja Miho Japlja, 

ki je srčno predstavil življenje in delo njegovih staršev Darinke 

in Pavla Japlja, povojnih učiteljev v Šentjanžu, lansko leto pa 

nismo mogli mimo ─ za nas izredno pomembnega dogodka – 

otvoritve šolske knjižnice. 

Letos želimo osvetliti življenje in delo našega rojaka, 

akademskega kiparja Julijana Renka. Šentjanž je bil njegov 

dom. Od tu je odšel v svet, a korenine so za vedno ostale. 

Tudi on je dodal svoj kamenček v mozaik mojstrstva in 

odličnosti, ki nas kot narod bogati in izrisuje na zemljevid ob 

bok velikim. Nikoli nismo imeli mogočnih dinastij, iz katerih 

bi kot narod izhajali.  

Nastali in obstali smo, ker smo trmasti, srčni in imamo veliko 
posameznikov, kot je bil kipar Julijan Renko, ki jim je mar 

našega jezika, naše umetnosti, naše kulture. Kultura je kot 

ljubezen, če bi na enkrat usahnila, kot narod ne bi več obstajali.  

Gospod Dušan Renko, sin Julijana Renka, se je prijazno odzval 

naši prošnji in pripravil očetov življenjepis s poudarkom na 

njegovem umetniškem ustvarjanju, za kar se mu še enkrat lepo 

zahvaljujemo.  

 

Akademski kipar Julijan Renko 
 

Julijan Renko se je rodil leta 1925 v Birni vasi na Dolenjskem, 

očetu Jožetu in materi Jožefi, roj. Jontes. Bil je drugi med 

osmimi brati in sestrami. Osnovno šolo je obiskoval v 

Šentjanžu. 

Po končani osnovni šoli se je vpisal na Srednjo tehnično šolo v 

Ljubljani. V času šolanja je opravljal različna priložnostna 

dela, zlasti s področja umetnosti, pri tem pa je uspel navezati 

stike z mnogimi tedanjimi uveljavljenimi posamezniki, med 

drugim tudi z ing. arhitektom Jožetom Plečnikom.  
V začetku druge svetovne vojne se je vrnil v Šentjanž in je bil 

skupaj s svojo družino izseljen v Nemčijo, kjer je delal v 

kamnoseški delavnici ter obiskoval srednjo šolo. 

Po vojni se je vrnil v Ljubljano in se vključil v novo 

nastajajočo Akademijo za likovno umetnost pod vodstvom 

prof. Božidarja Jakca. 

Postal je del prve generacije študentov. Po diplomi na smeri 

kiparstvo se je vpisal na podiplomski študij. Po končanem 

študiju pa je pridobil status svobodnega umetnika. 

Že v času študija je aktivno sodeloval pri mnogih manjših in 

večjih projektih, ki so nastajali v tedanjem povojnem obdobju. 
Tako je začel sodelovati z akad. kiparjem Jakobom Savinškom, 

s katerim sta bila tudi dobra osebna prijatelja. V različnih 

vlogah je sodeloval pri njegovih večjih spomenikih. V tem 

obdobju je ustvaril tudi večje število lastnih avtorskih del, 

zlasti portretov v kamnu in bronu. Sodeloval je na različnih 

natečajih in razstavah. Po smrti Savinška se je posvetil 

pedagoškemu delu. 

Ves čas je sodeloval z mnogimi slovenskimi umetniki pri 

njihovih projektih: z akad. kiparjem Janezom Boljko, akad. 

kiparjem Dragom Tršarjem, akad. kiparjem Petrom Lobodo, 

akad. kiparjem Frančiškom Smerdujem, z ing. arhitektom 

Markom Mušičem. 
Izdelal je večje število portretov družbeno priznanih 

posameznikov. V ta sklop njegovih del spadata tudi doprsna 

kipa, izdelana v bronu, sokrajanov ─ narodnih herojev Milana 

Majcna in Jančija Mevžlja, ki sta postavljena v Murncah in pri 

šoli. Kot poklon svojima staršema je izdelal tudi doprsni portret 

mame v kamnu ter portret očeta v tehniki praskanja na kamen, 

ki sta oba del družinskega spomenika na pokopališču v 

Šentjanžu. 

Poleg tega je izdelal večje število portretov za osebne 

naročnike. Preizkusil se je tudi v slikanju in industrijskem 

oblikovanju, lotil se tudi restavriranja starejših umetniških del. 
Bil je tudi ljubitelj glasbe, saj je bil član pevskega zbora ter 

soustanovitelj tamburaškega orkestra Mandolina iz Ljubljane, s 

katerim je vrsto let tudi nastopal. Bil je vešč igranja različnih 

inštrumentov, poleg tega pa se je preizkusil tudi v njihovi 

izdelavi. Poleg ljubezni do umetnosti, ga je zanimala tudi 

tehnika; vrsto let se je ukvarjal z modelarstvom. 

Na področju umetnosti je prijateljeval s številnimi ustvarjalci s 

področja vizualnih umetnosti in tudi z literati. 

Akademski kipar Julijan Renko predstavlja enega 

kakovostnejših, vendar vsaj v širši javnosti manj poznanih 
domačih ustvarjalcev dvajsetega stoletja; na drugi strani pa so 

on sam in njegova dela med poznavalci vedno uživala izredno 

visok ugled in spoštovanje. 

Umrl je leta 2004 v Ljubljani. 
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Koledar dogodkov 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Odprtje samostojne likovne razstave 
Elene Sigmund 

Četrtek, 19. april 2018, ob 19.00 v 
Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica 

KUD Budna vas 
Info: Magda Sigmund (031 353 388) 

magda.sigmund@gmail.com 

Pohod od Murnc do Telč 
Sobota, 28. april 2018,  odhod ob 8.00  iz 

Murnc 
KO-DIS Šentjanž,  

Info: Rezka Repovž (07 81 85 670) 

Prvomajski pohod na Kamenško 
Torek, 1. maj 2018, ob 9.30 uri izpred 

Gasilskega doma v Šentjanžu 

TD Šentjanž 

Info: Petra Majcen (041 392 567) 
info@sentjanz.si 

Mesec maj – kulturna prireditev v 
počastitev tedna ljubiteljske kulture 

Sobota, 12. maj 2018, ob 19.00 v Kulturni 
dvorani Šentjanž 

KUD Budna vas 
Info: Magda Sigmund (031 353 388) 

magda.sigmund@gmail.com 

16. Pohod po Krekovih stezicah 
Sobota, 19. maj 2018, start ob 9.00 izpred 

Gostilne Repovž 

TD Šentjanž 
Info: Vesna Perko (031 406 955), 

info@sentjanz.si 

Dvodnevni konjeniški pohod po 
Krekovih stezicah in slovesnost ob 10-

letnici ustoličenja Krekove konjenice 

Sobota, nedelja, 19., 20. maj 2018 
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Info: Franci Strnad (031 873 722) 

Kdor poje rad, v srcu je bogat – koncert 
ljudskih pesmi ob 20-letnici delovanja 

Ljudskih pevk Solzic 

Nedelja, 10. junij 2018, v cerkvi Sv. Treh 

Kraljev na Brunku 

KUD Budna vas 
Info: Magda Sigmund (031 353 388) 

magda.sigmund@gmail.com 

Vinogradniški pohod Ponedeljek, 25. junij 2018, ob 9.00 Društvo vinogradnikov Šentjanž 

Pohod ob polni luni na Tk pav 
Sobota, 30. junij 2018, ob 20.00  izpred 

izhodiščne table na Vidmu 

TD Šentjanž 
Info: Cveta Jazbec (031 825 053) 

info@sentjanz.si 

Likovne delavnice za otroke 
Nedelja, 1. julij 2018, v Kulturni dvorani 

Šentjanž 

KUD Budna vas 

Info: Magda Sigmund (031 353 388) 
magda.sigmund@gmail.com 

Tridnevni pohod po mejah občine 
Sevnica 

Petek, sobota, nedelja, 1., 2., 3. junij 2018 
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Info: Franci Strnad (031 873 722) 

ArtEko Kozjansko (bienalno) 
Sreda-sobota, 20.- 23. junij na Gradu 

Podsreda 

TD Šentjanž in Zavod MUK Qra 
Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 

Kresovanje 
Sobota, 23. junij 2018, ob 21.00 pri 

društvenem kozolcu 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž v sodelovanju 
z DPM Šentjanž 

Info: Boštjan Krmelj (041 709 287) 

8. ArtEko Šentjanž 
Sreda – sobota, 4. – 8. julij 2018 na 

domačiji Felicijan v Peklu 

TD Šentjanž in Zavod MUK Qra 
Info: Jerca Šantej (040 760 870) 

info@sentjanz.si 

22. Gasilske igre brez meja in gasilska 

veselica z ansamblom Vesela dolina 

Sobota, 21. julij 2018, ob 15.00 na Velikem 

Cirniku 

PGD Veliki Cirnik 

pgd.velikicirnik@gmail.com 

Otroški ArtEko 
Ponedeljek-sobota, 30. julij–4. avgust 2018, 

na domačiji Felicijan v Peklu 

Zavod MUK Qra, TD Šentjanž 
Info: Petra Majcen (041 392 567) 

info@sentjanz.si 

Prevzem vozila GVM-1 in gasilska 
veselica z Ansamblom bratov Poljanšek 

Sobota, 1. september 2018, na parkirišču v 
Šentjanžu 

PGD Šentjanž,  
Info: Boštjan Repovž (031 257 778) 

 

 

ČISTILNA AKCIJA 2018 
 

Za nami je šesta organizirana čistilna akcija v krajevni 

skupnosti Šentjanž. Vreme je poskrbelo, da je zadnji hip pred 
akcijo skopnel sneg, a ponekod so bile smeti še malo 

primrznjene na tla, tako da je bilo delo malce oteženo, vendar 

to ni bila ovira. Kot vsa pretekla leta smo pripravili letake za 

vsa gospodinjstva, poklicali vse predsednike društev, poskrbeli 

za vreče in kontejner. 

Vsako leto znova se neizmerno razveselimo, ko na koncu 

seštejemo vreče in ugotovimo, da jih je manj kot preteklo leto, 

struktura smeti pa je še vedno ista. Prevladujejo pločevinke, 

plastične steklenice in škatlice cigaret, našli pa so se tudi 

odsluženo kolo in odsluženi lonci ter celo nekaj spodnjega 

perila. 

Brez zapletov pa tudi ne gre. Eno društvo se tokrat ni zmoglo 

organizirati in so odpovedali zadnji hip, a so obljubili, da se to 
ne bo ponovilo in bodo naslednje leto zopet z nami. Tako so 

priskočili na pomoč upokojenci, Turistično društvo Šentjanž, 

člani ZVNOB in čebelarji ter poleg svoje relacije počistili še 

to, za kar se jim od srca zahvaljujemo. Z malo napora smo 

zopet naredili nekaj koristnega. 

Akcije se je udeležilo 105 ljudi in učenci OŠ Milana Majcna 

Šentjanž. Nabrali so enainšestdeset 110-litrskih in 6 manjših 

vreč smeti.  
 

Milena Šeško Bregar, Turistično društvo 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. reka skozi Velenje; 5. membrana; 9. Abrahamov sin, 

Mojzesov brat; 10. izraelska političarka, Golda; 11. naš 

narodnozabavni trio (Žiga Podlogar – harmonika, Vid 

Žganjar - bas, vokal, Jernej Erman - kitara, vokal); 13. 

nemški meščanski filozof, Georg; 14. ime novinarke in 

televizijske voditeljica Žnidaršič; 15. podaljšek glave pri 

prašiču; 17. žensko ime - Jasna; 19. jadranski otok pri Zadru; 

22. ženska, ki kaj nabira; 24. azijska država, Teheran; 25. 

francoski modni oblikovalec, Christian; 26. ameriška vesoljska 

agencija; 27. inkovski vladar. 
 
NAVPIČNO 

1. pastirsko delo; 2. grški bog vojne; 3. violončelu podobno 

glasbilo; 4. star Slovan; 5. večji kosi pohištva; 6. antibiotik 

proti vnetju; 7. ameriški igralec, Nolte; 8. operni spev (lat.); 12. 

naš smučarski skakalec, Žiga; 16. ruska drsalka, Rodnina; 17. 

mesto v notranji Dalmaciji; 18. švicarska smučarka, Gut; 20. 

hiter dvig s tal; 21. teža embalaže; 23. kantavtor Smolar.    
                 

Sestavil: Jože Puc 

 
 

Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. maja 2018 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 DEDEK MRAZ. 
Srečna izžrebanka je Cilka Kuselj z Osredka 9. Nagrajenka prejme fen frizuro Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. Nagrado 

prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.  
 

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: LOPA, ROCK, OSOR, OHIO, DEDEK MRAZ, ILL, LEONE, IDIOM, PESEM, ISA, PETSTOTAK, TREN, REKA, 

OKA, OVEN. 
 

Nagradno vprašanje 
         

PRAVILEN ODGOVOR NA OSTRO OKO IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Čedna šentjanška dekleta sestavljajo vokalno skupino Septet Fortuna. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Roziko Bale iz 

Šentjanža 37a. Nagrajenka prejme fen frizuro Frizerstva Zinka, Zinka Žganjar s.p. Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. 

Iskreno čestitamo.  
 

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, katero društvo v KS Šentjanž ima največ članov. 
 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 30. maja 2018 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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Vremenske postaje 

 
 

V preteklih dneh še posebej, zaradi ekstremov, sicer pa 

tedensko, če ne dnevno, spremljam temperature, hitrost vetra, 

padavine in ostale podatke. Včasih zaradi posla, včasih zaradi 

dela zunaj, velikokrat pa kar tako. Že skoraj 10 let na VP Birna 

vas, v zadnjem obdobju pa še VP Šentjanž. Prepričan sem, da 

nisem edini. Ko spremljam, takole čez palec, vidim, da kar 

večina Šentjančanov, starih in mladih. Še posebej zanimivo je 

poslušati starejše, ko se pohvalijo, da kar preko telefona 
spremljajo temperaturo, na spletni strani VP Birna vas.  

Verjetno nas ni malo, ki imamo ti dve spletni strani med 

najbolj obiskanimi na naših napravah. Tako majhen kraj, kot je 

Šentjanž, pa kar dve vremenski postaji. Zelo zanimivo je, kako 

zaradi specifičnih leg posameznih postaj, dajejo zanimivo 

različne rezultate, predvsem ob ekstremnejših vremenskih 

pojavih.  

Pa stvari niso samoumevne.  Za vremensko postajo Birna vas 

stoji Sebastjan Završnik, za vremensko postajo Šentjanž pa 

Aljaž Tominc. Oba sta za postavitev vremenskih postaj 

porabila veliko časa in tudi kar nekaj denarja. In še več  
vlaganja je v vzdrževanje. Seveda tudi zaradi lastnega veselja, 

pa vendar imamo mi vsi veliko od tega. Vse trenutne 

vremenske podatke, podrobne statistične analize in celo 

kamere v živo. Vse na dosegu nekaj klikov. Zato je prav, da jih 

podpremo.  Z malenkostjo, ki jo lahko pogrešamo, z lahkoto 

skupaj pomagamo pri vzdrževanju.  Oba imata na spletnih 

straneh vremenskih postaj na dnu objavljeno povezavo, preko 

katere lahko z nekaj kliki in kreditno kartico nakažete želeno 

vsoto.  Če pa vam to predstavlja težavo, sem siguren, da vam 

bosta z veseljem pomagala, če ju kontaktirate preko njunih e-

naslovov. 

Še tehnični podatki: 
VP Birna Vas:  

birna-vas.zevs.si, ali v iskalnik vpiši: VP Birna vas 

Upravljalec: Sebastjan Završnik,  

email: seba.zavrsnik@gmail.com 

VP Šentjanž 

www.vp-sentjanz.tominc.si, v iskalnik vpiši: VP Šentjanž,  

Upravljalec: Aljaž Tominc,  

email: aljaz.tominc@gmail.com 
 

 

 

Grega Repovž 

 

 
 

 



 
 

 
 


