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Uvodnik

Šentjanški glas

Spoštovane bralke in bralci Šentjanškega glasa,
ko se tiho zdi, da je vse skupaj končno za nami, nam je vsem jasno, da še zdaleč ni tako.
Prišlo je poletje in obdaja nas toplina narave, virus se je potuhnil in čaka na novo
priložnost, mi pa iz dneva v dan ugibamo, kaj nam bo prinesel čas. Zelo hitro bo tu
jesen, ki bo jasno pokazala, kako uspešni smo v boju z epidemijo. Ravno pričakovanje je
eden od čarov, ki nam življenje navadno naredi bolj pestro, zanimivo, smiselno. V tem
primeru najverjetneje ni vedno tako. Pričakovanje rojeva strah, optimizem pa pravi, da
bo vse v redu. In svet se vrti …
Nedvomno so se s strahovi borili tudi naši očetje, dedje in pradedje pred natanko 80 leti.
Letos namreč obeležujemo okroglo obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte, obletnico,
ko so bili naši predniki kruto iztrgani iz svoje sredine in izgnani v neznano, obletnico
boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja v Murncah. V polnem teku priprav je velika
slovesnost, ki bo jeseni v Šentjanžu, s katero organizatorji med drugim želijo opozoriti
na krutost takratnega časa in veliko žrtev, ki jo je tudi naša skupnost plačala za to, da
danes živimo bolj ali manj svobodno in govorimo slovenski jezik. Naj bo tokratna
številka Šentjanškega glasa uvod v letošnje spominjanje. »V spomin in opomin«, vedno
znova ponavljamo. Pa to tudi zares mislimo in živimo? Dandanašnji zagotovo ne. Padajo
glave, kariere, vrši se vsakodnevni medijski linč tistih, ki tako in drugače glasno izražajo
svoje mnenje. Mnenje, ki ni v skladu z mnenjem, ki si ga želimo in ga pričakujemo.
Močneje, kot doni glas enih, še bolj odmeva glas drugih, prepad pa je vedno večji.
Nesmisel in beda današnje dobe se poglablja in zdi se, da smo ravno kleni Slovenci tisti,
ki bomo vsak trenutek padli ravno v ta isti, samo naš prepad. Tudi danes obstajajo talci,
velika večina malih ljudi, ki si želi samo živeti, delati, ustvarjati in ji ni mar za večne
razprtije, ki jih živimo že okroglih 30 let. Ti mali ljudje so tako opevano in željeno
spravo že zdavnaj dosegli in presegli, pa se jim z njo ne pusti živeti. Ja, ravno v teh dneh
praznujemo 30-letnico razglasitve lastne države. Bodimo ponosni v pravem pomenu
besede in praznujmo, kot se spodobi, s spominom na žrtve, ki jih je terjala
osamosvojitev in z roko v roki brez delitev.
Jasno kot beli dan je, da vedno in povsod obstajajo različna mnenja, različna hotenja in
interesi. Edina prava umetnost in modrost je s to različnostjo, drugačnostjo živeti,
soobstajati pod eno streho. Tudi z virusom se učimo živeti in še kar dobro nam uspeva,
se zdi. Postanimo odprti še do tega, da se naučimo kulturno soobstajati tudi s
sočlovekom, pa čeprav je drugačen bodisi v pogledu na preteklo zgodovino, današnjo
politiko, je druge veroizpovedi, spolne usmerjenosti ali barve kože. Pa smo spet na
začetku. In svet se vrti …
Iskreno lepo in zdravo poletje želimo ter čestitamo ob 30-tem rojstnem dnevu Slovenije!
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Šentjanški glas
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž
Uredniški odbor:
Petra Majcen (odgovorna urednica),
Vesna Perko (glavna urednica),
Simona Razpet (lektoriranje),
Boštjan Repovž, Milan Sotlar
(oblikovanje).
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.

Petra in Vesna

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Objava Vašega oglasa v posameznem
izvodu − eni številki
Zadnja stran, barvna
1/1………………………………..250€
1/2………………………………..150€
1/4………………………………..100€
1/8…………………………...…….80€
Notranja stran, barvna
1/1……………..........…….….….200€
1/2……………..........……..…….150€
1/4…………….........…….…..….100€
1/8…………..…........…….….…...60€
Prva stran, barvna
1/8………………………….…….150€

Objava Vašega oglasa v vseh treh
številkah ŠG letnika 2021 - POPUST!
Zadnja stran, barvna
1/1………………………………..650€
1/2………………………………..400€
1/4………………………………..250€
1/8…………………………....…..180€
Notranja stran, barvna
1/1……………..........……..…….500€
1/2……………..........………..….400€
1/4……………..........…….…..…250€
1/8……………...........…….….....150€
Prva stran, barvna
1/8………………………....…….400€

Vsak dan preberi kaj, česar ne bere nihče drug. Vsak dan
razmišljaj o nečem, o čemer ne razmišlja nihče drug.
Umu škoduje, če vedno soglašaš z drugimi.
(Christopher Morley)
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SPOŠTOVANE BRALKE IN CENJENI BRALCI ŠENTJANŠKEGA GLASA,
DRAGE KRAJANKE IN DRAGI KRAJANI,
projekta smo sanirali nekaj poškodb na cestišču od Gradca do
Kladja ter muldo in prepust na Svrževem.
V začetku leta je bil izveden in tudi uspešno zaključen javni
razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo v naši krajevni
skupnosti, in izveden je bil tudi že podpis pogodb. V
sodelovanju s KUD Budna vas se načrtuje izid pesniške zbirke
Odsevi srca, ki se pripravlja za tisk ter izdajo in jo že težko
pričakujemo.
Z veliko skrbnostjo pa se v sodelovanju s Krajevnim odborom
ZZB NOB Šentjanž in KO-DIS Šentjanž pripravljamo na
slovesno obeležitev 80-letnice boja Milana Majcna in Jančija
Mevžlja v Murncah, v spomin na katerega vsako leto
praznujemo tudi krajevni praznik. Ker je še kako prav, da
spomin na takratne dogodke ne zbledi in ostane večen opomin,
da se kaj podobnega ne sme nikoli ponoviti, Krajevna skupnost
z vso vnemo sodeluje pri organizaciji velike proslave, ki se bo,
če bo le epidemiološka slika to dopuščala, zgodila 30. oktobra
na trgu v Šentjanžu. Dogodek bo v kraj privabil veliko ljudi od
blizu in daleč, zato je prav, da do takrat Šentjanž zažari v vsej
svoji lepoti. V sklopu priprav je tako tudi obnova obzidja na
spominskem obeležju v Murncah v okviru projektov, ki so
financirana iz participativnega proračuna in ureditev zelene
površine pri spomeniku v Šentjanžu. Načrtuje se tudi
obnovitev fasade stavbe krajevne skupnosti, kjer so vidne
poškodbe lanskega neurja s točo. V okviru tega pa že poteka
obnova spominske plošče s pročelja stavbe.
Kot vidite, so kljub neugodnemu času načrti ambiciozni in
dogajanje ves čas v teku. Kot je zelo opaziti, je epidemija
globoko zarezala v dogajanje v naši sredini in na splošno. To je
še posebej opazno v delovanju društev. Nekatera društva se
trudijo po najboljših močeh in skušajo realizirati zadano, spet
druga je apatičnost časa dodobra zavrla v svojem delovanju in
nedvomno bo preteklo kar nekaj časa, da bo spet vse po
starem. Kot kaže, bomo tudi letošnje poletje nekoliko več časa
preživeli doma, se manj ali nič družili na gasilskih veselicah in
drugih dogodkih, saj so ukrepi in navodila za izvedbo tako
kompleksni, da jim nismo kos. Vendar pa se vedno znova z
veseljem obračamo v prihodnost in upamo na vse najboljše.
Želim, da preživite karseda lepo poletje, se veselite življenja in
ostanete zdravi.

na pragu poletja smo in kaže, da nam je vsaj do neke mere
uspelo zajeziti epidemijo, ki že leto in pol prinaša spremembe
v družbi in zdravju na celotni zemeljski obli. Verjamem, da ste
kot odgovorni državljani in zemljani tudi sami prispevali velik
del k temu, da nevarnost čim prej zajezimo, med drugim tudi
na ta način, da ste se odločili, da se cepite. Nedvomno dejstvo
je tudi, da je pravica vsakega posameznika, da se sam odloči,
kako bo ravnal in da nikogar ne moremo prisiliti v nič, kaj šele
v to, da se cepi. Seveda pa je tudi prav, da potem vsak sam za
svoja dejanja prevzame odgovornost in nosi morebitne
posledice. Vsem in vsakemu posebej želim, da se odloči prav.
Kljub temu da je življenje v času širjenja virusa v veliki meri
zastalo, smo v krajevni skupnosti Šentjanž med tem časom
postorili marsikaj. Tako sta bili v sodelovanju z Občino
Sevnica odkupljeni zgradbi v Podborštu in na Velikem
Cirniku. Zgradba na Velikem Cirniku je že porušena. V
izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev ceste skozi vas
in križišče pri gasilskem domu. Zbrana so soglasja za
rekonstrukcijo ceste na Brunku (od kmetije Bregar proti
Kocutni v dolžini 400 m) in za razširitev ceste od Kala do
Svinjskega. V zaključni fazi je tudi sanacija ceste pri
Oblakovih na Kalu. V pripravi je razpis za sanacijo ceste na
Zdevnem. Čakamo še soglasja lastnikov zemlje, popis del pa je
že pripravljen. Končali smo z urejanjem meteornih voda na
križišču na Tratah in na odseku proti Gradcu. V sklopu tega

Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠENTJANŽ!
Vesel sem, da nas je z izboljšanjem stanja na področju javnega
zdravja znova obkrožil žar večjega optimizma. Odsotnost
pristnih stikov, ki nas je spremljala več kot leto dni, je
zagotovo močno vplivala na vse segmente življenja in dela.
Izkušnje, ki smo jim priča zadnje leto in pol, nas sproščanju
omejitev navkljub postavljajo v stanje stalne odgovornosti do
lastnega zdravja in zdravja soljudi. Pa vendar verjamem v moč
trajne družbene povezanosti, ki jo skrbno negujemo na
društvenih, krajevnih in širših občinskih nivojih. Verjamem
tudi, da bomo skupaj, odgovorno in preudarno, še naprej
korakali v smeri dobrega obvladovanja korona-krize.
Z družbeno odgovornostjo in povezanostjo je tesno prepletena
stalna želja po napredku, ki jo skupaj udejanjamo tudi na
območju vaše krajevne skupnosti. Investicijska dejavnost bo v
prihodnje usmerjena predvsem v nadgradnjo vodovodnega
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omrežja v okviru projekta hidravličnih izboljšav. Stalna je in
bo še naprej skrb za ceste, ki so prav tako pogoj za kakovostno
vpetost v bivanjsko okolje. Pomembni koraki nas še čakajo na
področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po
izvedbi prestavitve kapele pričakujemo nadaljnje korake
direkcije za infrastrukturo za izvedbo rekonstrukcije državne
povezave Šentjanž–Glino. Zadovoljen sem, da kljub
zahtevnosti in drugačnosti časa ob dobrem sodelovanju s
Krajevno skupnostjo načrtujemo in udejanjamo različne cilje.

XXII/51

Letošnje leto je jubilejno leto. Praznujemo častitljivih 30 let
samostojnosti Slovenije. Ob dnevu državnosti, 25. juniju, vam
želim obilo državljanskega ponosa, medsebojne povezanosti in
veselja. Dopustniški dnevi naj izpolnijo vaša pričakovanja in
vas napolnijo z novo energijo.
Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam.
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica

Jože Lazar
V skupnosti pušča pečat človeka, ki je za dobro drugih
pripravljen vse spustiti iz rok, jim nameniti svoj čas, znanje ter
ne nazadnje tudi pomoč v obliki dela, popravila, za katerega je
pošteno in zanj najlepše plačilo zadovoljen sokrajan, vesel
pogled, topel stisk roke, zahvala.
Jože Lazar je poln življenjske energije. S svojim neomajnim
hrepenenjem po napredku in izboljšavah je neprestano aktiven
v razvoju kraja. Ni samo pobudnik in snovalec idej. Jože je
predvsem človek dejanj in vedno aktivno pomaga tudi z
organizacijo dela, svojim lastnim delom, tudi finančnimi
prispevki in si tako venomer prizadeva za izboljšanje pogojev
življenja v odmaknjenih vaseh. Tako posredno skuša mirno,
neokrnjeno podeželsko okolje narediti prijazno za mlade
generacije. Jože je nedvomno zaslužen za marsikatero
pridobitev v KS Šentjanž, v vasi, kjer ima dom, ter tudi bližnji
in daljni okolici.

V prejšnji številki časopisa smo že poročali, da je Srebrno
plaketo Občine Sevnica za leto 2020 prejel naš sokrajan Jože
Lazar. Z Jožetom smo želeli opraviti intervju in ga objaviti v
tokratni številki, pa je, kot veste tisti, ki ga dobro poznate,
zaposlen od ranega jutra do pozne noči, hkrati pa je skromen
človek, ki se ne želi izpostavljati. Iz vseh teh razlogov nam
intervjuja z Jožetom ni uspelo izvesti. Ker pa si omenjeno
priznanje zagotovo zasluži pozornost, tokrat objavljamo
obrazložitev priznanja in Jožetu Lazarju še enkrat iz srca
čestitamo ter mu sporočamo, da smo ponosni, da je del naše
sredine.
Obrazložitev:
Svet KS Šentjanž je na svoji 9. redni seji sprejel sklep, da se
krajana, poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž
in samostojnega podjetnika Jožeta Lazarja, predlaga za
prejemnika Srebrne plakete Občine Sevnica.
Jože Lazar je rojen 27. 7. 1969. Na Kalu pri Krmelju je za
svojo družino ustvaril dom. Je aktiven gasilec PGD Šentjanž s
srcem, dušo in dejanji. Že vrsto let s svojo neomajno energijo,
voljo in željo nesebično pomaga posameznikom, društvom,
organizacijam v domačem kraju in izven njega. Ceni poštenost,
iskrenost in delo pridnih rok.

Jože Lazar je od leta 2013 tudi poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Šentjanž. S svojo strokovnostjo,
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gasilske tehnike v društvu, saj je s svojim prostovoljnim
prispevkom sodeloval kot boter pri nabavi avtocisterne in tudi
gasilskega kombija.
Poleg navedenega je Jože Lazar tudi uspešen podjetnik, ki
trenutno zaposluje 13 redno zaposlenih, ob večjih remontih v
podjetjih, kjer nudi svoje usluge, pa nudi zaposlitev še
priložnostno zaposlenim.
Jože Lazar je vsakodnevno vpet v življenje v KS Šentjanž in
občini Sevnica. S svojimi dejanji nedvomno prispeva k
boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ter razvoju
Šentjanža na vseh področjih. Predvsem iz tega razloga in pa
tudi zato, ker je Jože človek velikih dejanj, mož beseda,
skratka človek z veliko začetnico, ga Svet KS Šentjanž
predlaga za dobitnika Srebrne plakete Občine Sevnica za leto
2020.
Predlog podpira tudi upravni odbor PGD Šentjanž in poveljnik
Gasilske zveze Sevnica tovariš Gašper Janežič.

prizadevnostjo in vztrajnostjo je prav gotovo vzor mladim
članom društva. Posebej ga odlikuje njegova požrtvovalnost in
nudenje pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Še posebej je
potrebno omeniti njegove pomembne zasluge pri modernizaciji

Turistično društvo Šentjanž
ČISTILNA AKCIJA V ŠENTJANŽU
V tednu od 10. do 18. aprila je v krajevni skupnosti Šentjanž
potekala čistilna akcija. Akcijo je, kot običajno, organiziralo in
koordiniralo Turistično društvo Šentjanž, ki je tudi z letaki, ki
jih je prejelo vsako gospodinjstvo, pozvalo krajanke in krajane
k čiščenju.

poteh. Nekdo pa je opazil celo navoz salonitne kritine v gozdu
ob poti, čeprav je bil po ujmi s točo odvoz tega nevarnega
odpadka urejen, za vse zamudnike pa se bo možnost odvoza
ponovila. Tudi na tem mestu bi vas spomnili, da lahko vsako
gospodinjstvo brezplačno enkrat letno na Komunali Sevnica
naroči kontejner in na ta način poskrbi za odvoz kosovnega
odpada. Za odvažanje odpadkov v gozd in odlaganje le-teh v
razna brezna tako ni nikakršnega izgovora.

V akciji so sodelovala vsa delujoča društva. Ob upoštevanju
ukrepov za zajezitev epidemije so počistila obcestne brežine na
sedemnajstih relacijah, pohodne poti in spominska obeležja.
Akciji se je pridružila tudi skupina sveta krajevne skupnosti
Šentjanž in učenci ter učitelji osnovne šole Milana Majcna
Šentjanž. Pobranih je bilo 60 110-litrskih vreč smeti, akcije pa
se je skupaj udeležilo 129 oseb in učenci ter učitelji naše šole.
Smeti smo pobrali malenkost več kot prejšnja leta, smo pa
zaskrbljeno ugotavljali, da je ob zelo prometnih cestah v času
epidemije odvrženih smeti neprimerljivo več. Pločevinke,
steklenice alkoholnih pijač, cigaretne škatlice, razna embalaža,
zaščitne maske, vse to konča v obcestnih jarkih. Kje je vest
ljudi, ki te odpadke brezbrižno odvržejo iz avtomobila ali s
kolesa, se lahko vprašamo. Očitno nekateri res živijo v drugem
svetu in samo želimo si lahko, da tako ne vzgajajo tudi svoje
otroke. Dve društvi sta tudi poročali o divjih odlagališčih ob

Na tem mestu gre zahvala tudi Komunali Sevnica, ki je
priskrbela kontejner in nam ga pustila na razpolago kar cel
teden. Tako so društva lahko pobrane smeti pripeljala na
skupno mesto k šoli v Šentjanžu. Hvala tudi Turistični zvezi
Občine Sevnica, ki je priskrbela vreče, ki smo jih razdelili
zainteresiranim. Seveda pa gre glavna zahvala vsem
sodelujočim v akciji. Hvala, ker ste in ker vam je mar!
Petra Majcen

"V naravi ni plačila ali kazni: so le
posledice."
Horace Annesley Vachel
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Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
KONJENIŠKI POHOD PO KREKOVIH STEZICAH
Po letu premora so se, tretjo soboto v mesecu maju,
Krekovi konjeniki odpravili na pohod po Krekovih
stezicah. Pot jih je vodila skozi Leskovec, Močilno,
Brunk do Nežnic, od tu naprej pa po dolini Pekel vse do
Šentjanža. Željni druženja, skupne ježe in širokih
nasmehov so se vrnili nazaj k društvenem kozolcu, v
upanju, da nam uspe izpeljati še Tridnevni pohod po
mejah občine Sevnica.

.

Čebelarsko društvo Šentjanž
DOGODKI V IN OB UČNEM ČEBELNJAKU ČD ŠENTJANŽ
usposabljanja učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž skozi
čebelarski krožek. Tako je čebelnjak letos že gostil otroke vrtca
in učence višjih razredov, ko so z mentorji pri predmetu
naravoslovje spoznavali življenje in delo čebele, njen razvoj in
njeno gospodarsko pomembnost.
V mesecu do konca šolskega leta se bodo mentorji trudili kar
najbolje sodelovati z osnovno šolo tudi pri izvedbi lani
izostalega tradicionalnega slovenskega zajtrka 11. junija in se
kar najbolje pripravili za naslednje šolsko leto, ko bo po
pričakovanju čebelarski krožek aktivno deloval.

Tokrat se bomo usmerili v Učni čebelnjak Čebelarskega
društva Šentjanž, ki so ga požrtvovalni člani postavili spomladi
2016. Torej je za njim 5 sezon, v glavnem slabih, z izjemo
enega leta. Letošnje leto pa je katastrofalno. Naše čebelice
dejansko trpijo in bijejo boj za obstanek s kruto naravo, ki se je
z letošnjo totalno pozebo zarotila proti njim. V naravi medičine
do sedaj ni bilo, zato so čebele odvisne od stalne pomoči
čebelarja. Redki cvetovi komaj zagotavljajo nujen razvoj
čebelje zalege in s tem ohranitev vrste. Zato je apel, da s
košnjo počakamo do odcvetenja trav in rožic na njem, ki dajejo
nujno beljakovinsko hrano novim čebelicam, zelo na mestu.
Ker upanje umira zadnje, čebelarji vztrajamo in čebele
krmimo, zavedajoč se, da sladkor še zdaleč ne nudi tako
kvalitetne hrane, kot je to naravni nektar. Bojimo se razvoja
dogodkov.
Kljub tem tegobam, ki jih dodatno krepi pandemija korona
virusa, pa društvo izvaja začrtane cilje, seveda prilagojene
situaciji v pandemiji. Čebelnjak smo uredili že v prvem letu,
okolica pa počasi dobiva želeno podobo. Posajenih je nekaj
dreves in grmovnic ter skalnjak, nedavno pa smo prvič odprli
pipo na vrtnem umivalniku, sicer postavljenem že v lanskem
letu. Prostor, opremljen s tremi klopmi, v prijetni senci nudi
prijeten počitek naključnemu ali namenskemu obiskovalcu. Ob
obiskovalcih so klopi namenjene za izvajanje učnega programa

Čebelarji vedno upamo, da bomo v naslednji čebelarski sezoni
deležni več »naklonjenosti« narave. Za zadnjih šest let, z
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izjemo enega, 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 nam bo samo skrb za
naravo oziroma Zemljo omogočila eksistenco naslednjim
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rodovom. Sadimo in sejmo medovite rastline in tako
pomagajmo čebelicam pri njihovi ohranitvi.
Naj medi!
Čebelarsko društvo Šentjanž

KUD Budna vas
NAVDIH TRITONA
oba uspešno opravljena izpita likovnih nadarjenosti dveh učenk
9. razreda, potrebnih za vpis v srednjo šolo. Prva je opravljala
preizkus likovne nadarjenosti za vpis na Srednjo šolo za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Njena naloga je bila
risanje po modelu in prostorsko-konstrukcijska naloga.
Kandidatka je imela na voljo le štiri ure. Hkrati je morala
oddati še štiri risbe po opazovanem modelu ali domišljiji in
štiri barvna dela v katerikoli barvni tehniki. Druga kandidatka
je preizkus likovne nadarjenosti uspešno opravila za vpis na
Gimnazijo Center v Celju.
Novo učenko v Mali Akademiji pa smo dobili z nagradno igro,
ki je na Facebook strani potekala v začetku marca. Nagrada je
bila slikanje ali risanje z mentorico Eleno Sigmund skupno 3x
po dve uri. Nagrajenka je bila Petra Majcen. Čestitke!
Kako otroci znajo risati, stari med 6 in 14 let, si oglejte na
razstavi Otroci rišejo v prostorih Upravne enote v Sevnici.
Stene krasijo številne slike in risbe, mnoge med njimi so bile
nagrajene na mednarodnih natečajih ali natečajih v Sloveniji,
kjer so avtorji zasedli najvišja mesta! Razstava je odprta v
delovnem času Upravne enote do oktobra 2021.
Če vas pot zanese v Krško, si v starem delu mesta v Galeriji v
parku oglejte tudi razstavo Brezmejna ustvarjalnost mladih.
Dogodek organizira JSKD OI Krško. Težko nalogo izbrati
najboljša dela za razstavo pa je imela Elena Sigmund.

Kaj je lepšega kot pogled na sliko, ki ti vzbudi spomin ali
prebudi domišljijo. Ko je ena slika tista prava, katero želiš
gledati dneve in leta. Ko bi te zabolelo srce, če jo izgubiš.
Bi lahko rekli, da je bila Sevnica za 14 dni v maju prestolnica
slikarske kulture. Na Grad Sevnica so prihajali številni
radovedni obiskovalci, da bi si ogledali tisto eno sliko. Seveda
smo si Prekletstvo Tritona, ki jo je naslikal Nik Anikis,
ogledali tudi člani društva. Predsednica društva je imela čast in
na srečo je imel Nik Anikis tudi čas za klepet, kjer mu je bilo
predstavljeno delovanje društva in nekateri rezultati del. Ostali
člani društva so si sliko ogledali samostojno ali v družbi
mentorice Elene Sigmund, da so strokovno »podebatirali« o
tehniki, motivu in še čem. Takšen uspeh omenjene slike je
dobra motivacija za vse učence likovne sekcije Art Lipa, da
rišejo, slikajo in morda bo svetovna slava pripadla tudi komu
od njih.
V programu Mala Akademija, ki poteka v okviru Kulturno
umetniškega društva Budna vas, se učenci učijo različnih
slikarskih tehnik pod mentorstvom Elene Sigmund, dipl.
likovne pedagoginje. Da je program dobro zastavljen, pričata

V začetku julija napovedujemo izid in predstavitev pesniške
zbirke Odsevi srca, štirih avtoric iz šentjanške krajevne
skupnosti, opremljenih s slikami članov društva. Več
informacij bo znanih v juniju, zato spremljajte Facebook stran
Kulturno umetniško društvo Budna vas.
Tadeja Dobriha, predsednica Kulturno umetniškega društva Budna vas

"Stori, kar moreš - s tem, kar imaš, in
tam, kjer si."
Theodore Roosevelt
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PGD Šentjanž
DRŽAVNO MLADINSKO TEKMOVANJE
V soboto, 5. junija, se je ekipa pionirjev udeležila državnega
gasilskega tekmovanja v Celju, na katerega so se uvrstili z 2.
mestom na občinskem in 2. mestom na regijskem mladinskem
tekmovanju v Krmelju v letu 2019. Tekmovanje bi moralo biti
že v lanskem letu, a zaradi znanih razlogov je bilo prestavljeno
na letošnje leto. Ker pa se je letnica med tem dvakrat obrnila, so
nekateri člani ekipe bili že prestari in smo jih morali zamenjati.
Z vajami za državno tekmovanje smo začeli dober mesec pred
samim tekmovanjem. Z velikim veseljem in zanosom so se vsi
povabljeni odzvali vabilu na vaje. Začeli smo in glej ga zlomka,
vaje in načrte nam je malce zagrenila karantena otrok iz ekipe.
Iskali smo nove člane oziroma članice, uskladili potrebno
dokumentacijo in gasilske delovne obleke ter se pripravili. Zelo
moram pohvaliti zagretost otrok, ki so v zelo kratkem času
obnovili in še izboljšali svoje veščine kljub daljšemu premoru
zaradi koronavirusa. S trdim delom so na tekmovanju dosegli
35. mesto. Ta rezultat je zelo lep, kajti do medalje nam je
zmanjkalo malce tekmovalne sreče in hitrosti. Biti na državnem
tekmovanju je za nas velik uspeh in ponos.
Najlepše se moram zahvaliti staršem za vzpodbude in izkazano
pripravljenost. Ekipo so sestavljali: Maj Zajec, Eva Urbančič,
David Renko, Nika Marolt, Lovro Repše, Luka Repovž, Gašper

Pikelj, Matic Felser in David Felser. Z nami pa sta se
pripravljala tudi Tit Knez Majcen in Alja Erman, ki sta zaradi
predpisane karantene morala ostati doma. Vsem iskrene čestitke
in lepa hvala.

Mentorja: Jernej Erman in Žiga Podlogar

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
10. POHOD KREKOVE KONJENICE PO MEJAH OBČINE SEVNICA
Tretje jutro smo se že rahlo utrujeni poslovili od prijaznih
gostiteljev in se po spustu v dolino za nekaj minut ustavili v
Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu,
kjer so nas pričakali navdušeni, veseli in vidno ganjeni
oskrbovanci, upamo, da smo jim vsaj malo popestrili
nedeljski dopoldan. Pot nas je vodila skozi laneno polje,
Brunk, Leskovec in v popoldanskih urah smo zaključili
pohod.
Krekova konjenica se zahvaljuje vsem, ki so nas nočili,
pogostili ali pa le pomahali ob poti. Lepo je, če si dobrodošel
in lepo sprejet kjer koli ob poti in vse to nam vliva voljo in
nove moči.

Minuli vikend se je Krekova konjenica podala na 10. Pohod
po mejah občine Sevnica. Trinajst konjenikov in konjenic se
nas je v petkovem jutru zbralo pri društvenem kozolcu in
komaj smo čakali na začetek pohoda. Pot nas je vodila iz
Šentjanža skozi Malkovec do družine Zgonc, kjer so za naše
lačne želodčke poskrbeli s slastno obaro, sledil je spust do
Rovišč, kjer so nas že pričakovali Mlakarjevi z bogato
pogrnjeno mizo in pa seveda že legendarnim »štrudeljnom«!
Pot smo nadaljevali do Blance,
domačije našega
konjeniškega prijatelja Ivka Radkoviča, kjer smo prvič
nočili. Po obilni večerji so nas gostitelji presenetili s tortico
ob deseti obletnici ježe.
Naslednji dan smo nadaljevali z Blance proti Zabukovju,
krajši postanek smo imeli pri družini Žibert, se malo
okrepčali in nadaljevali do Podskalce, prostor za kosilo pa
nam je velikodušno že desetič ponudil Štefan Božič. Ježo
smo nadaljevali do Gostišča Močivnik, kjer smo prenočili.

Hvala tudi gostujočima konjenikoma Andreji in Stanku,
fotografu, ki nas je spremljal, Jožetu Hvali ter Smiljani Radi
za obširen članek o pohodu.
B. B.
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DPM Šentjanž
KRESOVANJE V ŠENTJANŽU

Na kresni večer smo DPM Šentjanž v sodelovanju z DRLK
Šentjanž vabili na pohod z lučkami in kresovanje. Zbrali smo se
na igrišču pred osnovno šolo. Prižgali smo si lučke in se peš
odpravili skozi Češnjice proti Potoku do konjeniškega kozolca.
Tam so nas že čakali konjeniki. Stotnik je s pomočjo lučk
prižgal kres, s katerim smo simbolično podaljšali dan, ki se
takrat začne krajšati.

Večer je bil topel, jasen, brez vetra in skorajšnja polna luna nam
je osvetljevala pot. Lahko smo opazili oddaljene kresove, ki so s
svojo svetlobo in toploto dan vlekli v noč. Otroci pa so si večer
popestrili z iskanjem kresničk, se skrivali in lovili.
Vsem otrokom želimo prijetne, dogodivščin polne poletne
počitnice.
JK

Športni dan
V torek, 30. marca, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda športni
dan. Okrog osmih zjutraj smo se z nekaj minutnimi razmaki
med razredi odpravili na pohod na Kamenško, kasneje smo se
spustili v Kamenico in v Križišče, kjer smo zavili v Pekel. V
Peklu smo prehodili kakšne 3 kilometre ter zavili proti
Šentjanžu. Vse skupaj smo prehodili približno 10 kilometrov,
med tem pa smo seveda ohranjali varnostno razdaljo med
razredi.
Iza K. Majcen, 7. razred
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Nekoč je bilo …
»Babica, dedek, pokažita mi najstarejšo stvar v hiši.« Otroci
skupine Sončki iz Vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž so
domačo nalogo opravili s pomočjo starih staršev. Doma so
skupaj poiskali najstarejšo stvar, ki so jo otroci v vrtcu
predstavili svojim vrstnikom. Predmeti so otrokom postali
likovni in celo plesni izziv. Risali so z ogljem, se urili v pisanju
s peresom in plesali na nežno hreščavo glasbo več kot sto let
starega gramofona. V šolski knjižnici smo pripravili pravo
muzejsko razstavo, s starimi imeni ter razlago uporabnosti
predmetov. Vse skupaj pa smo obogatili z otroškimi likovnimi
izdelki. Razstavo so si lahko ogledali otroci, učenci, učitelji ter
ostali delavci šole. Vi pa si lahko njene utrinke ogledate na
poslovni FB strani naše šole, kjer se nahajajo fotografije in
video posnetek.
Hvala vsem, ki ste prispevali k raznovrstnosti razstave.
Stanka Gaši in Jožica Krmelj
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Jurjevanje v skupini sončki
V skupini Sončki smo tudi letos prenočili v vrtcu. V povezavi s
prednostno nalogo »Ljudsko izročilo v pesmi, besedi, igri in
stari običaji« se je dogodek odvijal v »duhu starih časov« na
predvečer Jurjevega, 22. 4. 2021. Otroci, starejši od treh let, so
prišli v vrtec ob 19.30. Za večerjo so nas čakali ajdovi in beli
žganci ter polenta z mlekom ali ocvirki. Igrali smo se stare
namizne igre - Domine, Mikado, Človek, ne jezi se, Črni Peter.

Med igro so nas s svojim obiskom presenetili Šentjanški
jurjevalci. Odprli smo okna in poslušali ubrano petje
priložnostne
jurjevske
pesmi.
Za
dobre
želje
smo pevce nagradili po starem običaju - z jajci in klobaso.
Vodja skupine, gospod Metod, jih je predstavil in nam povedal,
kako poteka običaj jurjevanja. Tudi mi smo jih presenetili s
poznavanjem tega lepega običaja in jih preizkusili v jurjevem
kvizu. Za uspešno rešen kviz so pevci seveda prejeli diplomo
skupine Sončki. Poslovili smo se s skupno otroško ljudsko
pesmijo Ob bistrem potočku. Jurjevalcem smo ob tej priložnosti
za spomin na nepozabno doživetje podarili knjižice z otroškimi
ljudskimi igrami, ki so jih naredili otroci. Mi pa smo v dar
dobili nalepke za Jurjevanje 2021 in CD pesmi Šentjanških
jurjevalcev. Pred spanjem smo se v telovadnici igrali s
časopisnim papirjem. Izdelali smo kepe in se preizkusili v
streljanju s fračo. Utrujeni in polni doživetij so otroci ob pesmih
jurjevalcev hitro zaspali na ležalnikih.

Hvala, Šentjanški jurjevalci za sodelovanje, vpogled v običaj
jurjevanja in pozornost, ki ste nam jo namenili. Bilo je
nepozabno.
Stanka Gaši in Jožica Krmelj

V vrtcu se dogaja …

Po dolgem času »karantene« smo se februarja zopet vrnili v
vrtec in nadaljevali z vsebino, ki smo si jo v letošnjem šolskem

letu zadali. Projekt VODA smo ga poimenovali. Tako smo se
seznanili z lastnostmi vode, z njeno uporabo v vsakodnevnem
življenju, s kroženjem vode na našem planetu in z vodo v
različnih oblikah. Začeli smo s snegom in ledom, nadaljevali z
vodno paro, nato pa še z nam najbolj znano vodo v tekočem
stanju. V okviru ledu smo se seznanili, kako nastane led,
ustvarjali z ledenimi barvnimi kockami, »reševali« igrače iz
ledu ter spoznali Arktiko in Antarktiko. Kot vodno paro, otroci
najbolj poznajo meglo ter paro pri kuhanju. Tekoča voda nas
obkroža v vsakodnevnem življenju, zato smo se podrobneje
seznanili z dežjem, potokom in rekami (tekoče vode), lužo,
mlako, ribnikom in jezerom (stoječe vode) ter spoznali nekatere
njihove živalske prebivalce. V živo smo si ogledovali potoke,
luže, mlako in seveda dež. Za konec šolskega leta pa nam
ostanejo še morja in oceani. Nato pa počitnice in skok v morje
ali bazen ter na zaslužen dopust! Želimo vam lepo poletje in
veliko namakanja v čistih slanih ali sladkih vodah.
Poleg našega letnega projekta smo se priključili tudi čistilni
akciji in očistili del poti proti konjeniškemu kozolcu. Ob
svetovnem dnevu čebel v maju, pa smo obiskali učni čebelnjak

11

Iz šolskih klopi

Šentjanški glas

XXII/51

Otroci iz skupine Račke z vzgojiteljicami

ČD Šentjanž, kjer sta nas čebelarja seznanila o pomenu čebel
za naše življenje. Tam smo si v živo ogledali čebele v
opazovalnem panju in imeli smo lahko v rokah pravega
trota. Super doživetje za vse nas.

Izdelava animacije s ploskimi silhuetami
V četrtek, 13. maja, smo imeli učenci 7. razreda tehniški dan.
Učitelja iz produkcije Lija Media iz Krškega sta nam pokazala
tehniko animacije s silhuetami. Razdelili smo se v skupine po
štiri, vsaka skupina je pripravila svojo krajšo animacijo na
temo narave oziroma varovanja narave. Na koncu smo izdelali
še eno animacijo z mislimi o naravi. Nastali so zanimivi
izdelki, ki smo si jih na koncu tudi ogledali. Dekleta, ki
hodimo na likovno snovanje, smo zatem poskusile narediti
animacijo z naravnimi materiali.
Neža Urbančič, 7. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž

"Ali se bo nekaj zgodilo, je odvisno od
mene."
Robert H. Schuller
Velikonočno obarvana kulturni in tehniški dan
Učenci predmetne stopnje OŠ Milana Majcna Šentjanž so
ponovno začeli s poukom na daljavo. Da bi bil prehod nekoliko
lažji, smo v četrtek in petek pred veliko nočjo izvedli kulturni
in tehniški dan. V sklopu kulturnega dne so učenci spoznavali
običaje na Slovenskem in jih primerjali z običaji drugih
narodov, ogledali so si več videoposnetkov o izdelovanju
butaric, velikonočnih simbolih in zajčku, ugotavljali so, ali
slovenski pregovori še držijo. Na koncu so rešili spletni kviz in
se preizkusili v peki potica kolačkov. Na tehniškem dnevu se je
velikonočno vzdušje še stopnjevalo, najprej so morali učenci
pospraviti stanovanje, nato so se lotili izdelovanja stojala za
velikonočna jajčka, ki so jih na koncu tudi pobarvali, pripravili
so velikonočni pogrinjek in okrasili stanovanje. Tako je bilo
vse pripravljeno za praznovanje velike noči.
Sara Gačnik
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Projekt Rastem s knjigo
Končno! Po dolgem času smo sedmošolci spet odšli na izlet.
Že zjutraj smo se odpravili v Sevnico v knjižnico. Ko smo
prispeli, sta se nam prijazni knjižničarki predstavili in takoj za
tem smo se razdelili v dve skupini. V prvi skupini smo si
ogledali knjižnico in se seznanili z njeno zgodovino.
Knjižničarka nam je pokazala, kaj vse knjižnica ponuja.
Seznanili smo se z delovanjem spletne strani Cobiss, na kateri
si lahko rezerviraš običajne knjige ali izposodiš elektronske kar
z računalnika. Na koncu smo si ogledali še kratek
videoposnetek o knjigi. Pred slovesom nam je knjižničarka v
imenu Knjižnice Sevnica in projekta Rastem s knjigo podarila
knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal pisatelj Mate Dolenc.
Poslovili smo se in odšli nazaj v šolo.
Noel Ajnihar, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

"Besede so palčki, dejanja velikani".
Švicarski pregovor

Obisk pisateljice Dese Muck
Četrtek, 20. maj, je bil na OŠ Milana Majcna Šentjanž nekoliko
drugačen, saj smo izvedli še zadnji kulturni dan v tem šolskem
letu. Učiteljici slovenščine in likovne umetnosti sva pripravili
dejavnosti na temo pisateljice Dese Muck. Učenci od 6. do 9.
razreda so preko posnetkov spoznavali njeno življenje in dela,
prebrali so nekaj odlomkov iz knjige Blazno resno o šoli in
razmišljali o njej. Nato so izdelali plakate, ki so krasili
najpomembnejši dogodek – obisk pisateljice. Pri tem so se
pridružili tudi ostali učenci šole in prisluhnili intervjuju, ki ga
je vodila učenka Zala Krmelj. S šentjanško Anico smo se Desi
zahvalili za čas in zanimive prigode, nato pa so učenci z
risanjem in pantomimo tekmovali v ugotavljanju naslovov
njenih del, pri čemer so se precej nasmejali.
Sara Gačnik

Učilnica na prostem
dejavnostih, v prostem času pa bodo lahko posedeli, se
pogovarjali in opazovali spreminjanje narave.

Otroci vrtca in učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž so bogatejši
za novo učilnico. S prostovoljnim delom devetošolcev, staršev
in delavcev šole, nam je uspelo dotrajan peskovnik pri šoli
spremeniti v učilnico na prostem. Z njo so učenci pridobili
inovativni izkustveni učni prostor, v katerem bodo spoznavali
in utrjevali različne vsebine, sodelovali v raznovrstnih

Hvala devetošolcem, ki so z veliko delovno vnemo in
požrtvovalnostjo pokazali, da so čudoviti odraščajoči ljudje, ki
se zavedajo, da je skupnost – družba – dobra le toliko, kolikor
so v njej doma dobri posamezniki.
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Hvala staršem in delavcem šole, ki ste svoj prosti čas namenili
naši skupni »zgodbi«, ki se bo še nadaljevala …
Zahvaljujemo se lokalnim podjetjem in obrtnikom, ki so
donirali material za učilnico na prostem in nam omogočili
izvedbo. Na našo prošnjo so se odzvali: Špan les Martin Zupan
s. p., Armat d. o. o., Kmečka zadruga Sevnica, AGM Pungerčar
d.o.o., Chemcolor Sevnica d. o. o., Inpos d. o. o., Direkt2invest
d. o. o., Janez Imperl s. p., Avtoprevozništvo in Bar Majcen.
Nataša Kreže, ravnateljica

"Drobna dejanja, ki jih naredimo, so
boljša kot velika, ki jih samo
načrtujemo."
George Marshall
Barvanje igral in nove učilnice na prostem
Učenci 6. razreda smo v četrtek, 3. junija, imeli tehniški dan,
ko smo polepšali okolico šole. Najprej smo brusili igrala in
učilnico, ki smo jo kasneje zaščitili pred zunanjimi vplivi, da
bo še dolgo služila svojemu namenu. Učenci smo pokazali
veliko pridnosti in delavnosti ter se pri tem tudi zabavali.
Ajda Vozelj, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

"Kar je treba narediti, naredi odločno,
svojo odločitev pa izpelji brezhibno."
Benjamin Franklin

Aktivno učenje na prostem
V petek, 4. junija, smo imeli učenci višje stopnje naravoslovni
dan, ki smo ga izvedli večinoma na prostem. V fizikalni
delavnici smo s pomočjo sence ugotavljali višino drevesa,
merili smo ploščino šolskega igrišča, dolžino koraka … V
kemijskem delu smo ločevali snovi s filtriranjem, izparevanjem
ter lijem ločnikom. Nato smo se podali na travnik v okolici šole
in iskali različne rastline, ki smo jim s pomočjo aplikacije
PlantNet ali s slikovnimi rastlinskimi ključi določili imena in
značilnosti. V biološki delavnici smo izvedli mikroskopiranje
vodnega preparata, ki smo ga izdelali sami. Raznolik
naravoslovni dan smo zaključili z gibanjem na prostem.
Kaja Zore, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Obisk župana
V četrtek, 10. 6. 2021, nas je obiskal župan g. Srečko Ocvirk.
Devetošolci smo ga uvodoma nagovorili, nato pa je prijeten
pogovor tekel o spremembah v šolstvu v času našega šolanja, o
naši prihodnosti, nadaljnjem izobraževanju, o šolanju na
daljavo idr. Podaril nam je simbolično darilo, ki ga bomo
izkoristili v času poletnih počitnic.
Urban Gaši, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

"Ne verjemite besedam, niti svojim niti
tujim, verjemite samo dejanjem, svojim
in tujim."
Lev Nikolajevič Tolstoj
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»PROJEKT VARNO NA KOLESU«
UČENCI 5. RAZREDA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ SO OSVOJILI
ODLIČNO 1. MESTO
Z učenci 5. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž smo bili tudi v
letošnjem šolskem letu vključeni v projekt VARNO NA
KOLESU. Opraviti smo morali dve projektni nalogi z
naslovom POSTAJAM KOLESAR in KOLESARSKA
PRAVILA V ZGODBI.
Pri prvi nalogi smo izdelali videoposnetek, v katerem smo
predstavili analizo prometnih poti v okolici šole, varnih in
nevarnih križišč, ki nas obkrožajo, učenci so predstavili varne
in nevarne cestne odseke v okolici njihovega doma, obvezno
opremo kolesa, pripraviti in predstaviti pa smo morali tudi
promocijsko gradivo z naslovom »Zakaj čelada da in telefon
ne?«.
Pri drugi nalogi smo izdelali »e-knjigo«, v kateri smo
predstavili najpomembnejša prometna pravila, s katerimi se
srečujemo kolesarji, opredeliti smo morali možne nevarnosti,
ki nas lahko doletijo v prometu, v knjigi smo opozorili, na kaj
je treba biti med kolesarjenjem pozoren, izpostavili pa smo tudi
vidik trajnostne mobilnosti.
Z odlično opravljenimi nalogami smo zbrali toliko točk, da
smo se uvrstili na 1. mesto in šoli prislužili denarno nagrado

700 evrov ter kolo. Vsak učenec pa si je prislužil še
kolesarsko čelado.

Zelo smo se trudili in vesela sem, da je bil naš trud poplačan.
Mentorica Alja Felser, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Pisanje konstruktivističnih pesmi

Učenci 9. razreda so pri urah slovenščine spoznali življenje in
delo Srečka Kosovela, ki je znan po svojih konstruktivističnih
pesmih. Nato so v šolo prinesli stare časopise in reklame in iz
njih poskusili izdelati lasten kons na poljubno temo. Ugotovili
so, da ustvarjanje tovrstnih pesmi ni lahko početje. Kljub temu
je nastalo nekaj dobrih izdelkov.
Sara Gačnik
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Obisk Vzorčnega mesta Velenje
V ponedeljek, 14. 6. 2021, smo učenci 7. in 8. razreda odšli v
Velenje, kjer smo si ogledali delovne prostore vzorčnega
mesta. Sledili sta okusna malica in delitev v skupine.
Preizkusili smo se v napeljevanju elektrike, polaganju
keramike, izdelovanju mozaika z našimi začetnicami,
odklepanju vrat z ugankami, polaganju tapet in pleskanju.
Nadeli smo si virtualna očala in si ogledali predstavitve
različnih poklicev.
Ugotovili smo, da smo veliki mojstri v različnih opravilih in
bomo še naprej razvijali veščine, ki nam bodo pomagale v
življenju.

Učenci 7. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž

"Z NAMI TEŽKO, A BREZ NAS NEMOGOČE"
V ponedeljek, 14. 6. 2021, je samooklicana šentjanška
mafija proslavila zaključek osnovnošolskega izobraževanja.
Pripravili so zelo dinamičen program, ki se je začel s pravim
spektaklom. Pokazali so veliko plesnega znanja, kljub temu
da so imeli zelo malo časa za vaje. Zanimivi skeči o šolskem

dogajanju in utrinki preteklih let so nas popeljali skozi vseh
devet let, v katerih so se izoblikovali v izjemno srčno,
prijazno in povezano generacijo.
Dragi devetošolci, uspešno stopajte po poti življenja.
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Spoštovanemu Janezu Kosu ob slovesu …
Po vojni je doma zopet začel šolanje. Od začetka. Dva razreda
je opravil v Šentjanžu. K nadaljnjemu šolanju ga je
vzpodbudila mati, ki sama kot nezakonska hči ni imela te
možnosti. Tako je bil sprejet v dijaški dom Ivana Cankarja v
Ljubljani in vpisan v gimnazijo na Poljanah. Sledilo je petletno
šolanje na ljubljanskem učiteljišču in nato vrnitev v domače
kraje kot učitelj. Svojo prvo zaposlitev je dobil kot učitelj
zgodovine in zemljepisa na nižji gimnaziji v Tržišču. Po letu
dni poučevanja so ga vpoklicali k vojakom. Po enem letu se je
jeseni 1958 vrnil domov iz vojske, kjer ga je čakal dekret, da
mora na službovanje na šolo na Studencu. Dekret je strgal in se
odpravil v Ljubljano na študij zgodovine. Med študijem je
deloval kot vzgojitelj v Domu Malči Beličeve za socialno in
moralno ogroženo mladino. Poleg zgodovine ga je zanimala
tudi arheologija in do leta 1963 je deloval na arheoloških
izkopavanjih v Ljubljani. Novembra 1963 je sprejel službo v
Državnem arhivu Slovenije, kjer je delal do leta 1979. Nato pa
je dobil priložnost in nalogo, da pripravi predlog za ustanovitev
muzejskega oddelka NOB. Leta 1980 je tako postal vodja
Oddelka za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana in
tam ostal do upokojitve. V letu svojega službovanja kot
arhivski in muzejski delavec je pripravil mnogo razstav in je
avtor in soavtor ali urednik več knjig in publikacij o zgodovini
Ljubljane in svojem rojstnem Šentjanžu. Bil je med začetniki
dveh arhivskih strokovnih revij, sourednik dveh zvezkov
Vodnika po matičnih knjigah Slovenije in dveh zvezkov
Vodnika po župnijskih arhivih Slovenije. Je soavtor knjige
Pomniki NOB območja Občine Sevnica in knjige Pomlad in
svoboda v Ljubljani. Napisal je štiri vodiče po kulturnih
spomenikih in knjigo Poglejte ga, to je naš Prešeren. Objavil je
dokumente o železničarski in splošni stavki 1920, pripravil in
deloma spisal zbornik Šentjanž 700 let ter dva zbornika
spominov izgnancev in beguncev Še pomnimo ter Huda leta.
Ob 70-letnici boja v Murncah pred desetimi leti je izdal
zbornik Šentjanž – pušeljc Dolenjske med vojno 1941-1945 ni
ovenel. Pripravil je tudi več razstav v Šentjanžu, Krmelju in
Sevnici, kjer je na gradu uredil tudi muzejsko zbirko o
izgnancih in beguncih iz sevniškega območja. Šentjančani pa
smo med drugim še posebej hvaležni in ponosni na stalno
razstavo Šentjanško zbirko Tomanovih slik v Kulturni dvorani
Šentjanž, ki jo je ravno Janez Kos podaril Krajevni skupnosti
Šentjanž.

Konec najlepšega meseca v letu je v Šentjanžu odjeknila vest,
da je za vedno odšel častni krajan krajevne skupnosti Šentjanž,
predvsem pa človek z veliko začetnico, Janez Kos.
Rodil se je leta 1935 na stari kovačiji na Potoku. Bil je prvi od
štirih otrok Jožefa Štefana Kosa in Marije, rojene Repovž.
Njegovo življenje in delo so globoko zaznamovale težke
izkušnje iz druge svetovne vojne. Najbrž so ga ravno te
oblikovale v človeka, kot smo ga poznali. Bil je pošten,
odgovoren, zelo izobražen in razumen mož, predvsem pa z
dušo in srcem Šentjančan. Ko je bil star 6 let, so nosečo mamo
s tremi fantiči izgnali v taborišče Neresheim v Nemčijo. Deset
dni pred izgonom je bil kot posledica izdajstva v Mariboru
ustreljen njegov oče. Ravno ti dogodki so ga zaznamovali za
celo življenje in ga usmerjali tudi v njegovo življenjsko
poslanstvo in poklic. V izgnanstvu je obiskoval nemško šolo.
Nekoč je dejal, da je že takrat zelo dobro vedel, da je Slovenec,
ko je s prijateljem Tinčkom v gozdu iz paličic in mahu gradil
hišice in jih krasil z na roko narisanimi slovenskimi
zastavicami. Kot je tudi sam dejal, so izgnanci zanj ostali
velikanska družina. Z zapisovanjem in objavljanjem njihovih
spominov je želel ohraniti spomin na težke čase druge
svetovne vojne in ves čas opominjati, da se vojna nikoli več ne
sme ponoviti. Držal se je očetovega zadnjega sporočila mami,
ki je danes še posebej pomenljivo: »Otrokom povej, kaj je z
menoj, da bodo vedeli…« in ga širil na povojne generacije vse
do danes.
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Za svoje delo si je prislužil kar nekaj nagrad in častnih
nazivov. Med najpomembnejšimi je Valvasorjeva nagrada, ki
jo je leta 1997 prejel za svoje zbirateljsko delo v Mestnem
muzeju Ljubljana in Župančičeva nagrada Mestne občine
Ljubljana iz leta 1989. Zelo ponosen je bil tudi na bronasto in
zlato priznanje Dušana Kvedra Tomaža, ki mu ju je podelila
sevniška občina. Zanj še posebej dragocen pa mu je bil naziv
častnega krajana Krajevne skupnosti Šentjanž ter naziva
častnega člana Krajevne organizacije Društva izgnancev
Slovenije v Šentjanžu in Zaslužni član Društva izgnancev
Slovenije.
Janez Kos je pisal in ustvarjal do zadnjega diha. Tudi v pokoju
je delal z enako vnemo kot prej in idej ter gradiva mu ni nikoli
zmanjkalo. Tako je bil tudi eden od pobudnikov in članov
prvega uredniškega odbora Šentjanškega glasa, ki ga je za svoj
Šentjanž in za nas pomagal snovati v začetnem obdobju
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njegovega izhajanja. Šentjančani smo mu lahko in mu moramo
biti hvaležni za marsikaj …
Na slovesnosti ob sedemdesetletnici boja v Murncah je bil
ravno Janez Kos slavnostni govornik. Letos mineva osemdeset
let od boja in življenjski boj Janeza Kosa je končan. Nešteto
misli je ostalo neizrečenih, nešteto spominov neprenesenih in
ogromno zahval nepodanih. Veseli bi bili, da bi jo lahko Janez
danes slišal. Janez, iskrena hvala!
Za nek intervju je povedal: Moja stara mati mi je tisto noč pred
smrtjo, ko sem bdel pri njej, povedala: »Vse življenje sem
pridno delala, bila sem poštena, nikomer nisem škodila in
ljudje so me imeli radi.« To je vse!
V slovo lahko dodamo le: In to je bil Janez Kos …
Vsem sorodnikom ob nenadomestljivi izgubi tudi uredniški
odbor Šentjanškega glasa izreka iskreno sožalje.
Zapisala Petra Majcen.

CVETA JAZBEC, PREJEMNICA DRŽAVNEGA PRIZNANJA NA PODROČJU
PROSTOVOLJSTVA ZA LETO 2020
19. maja je predsednik republike Borut Pahor podelil državna
priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020. Med
prejemniki je bila tudi Cveta Jazbec, dolgoletna predsednica
Turistične zveze Občine Sevnica in zelo aktivna članica
Turističnega društva Šentjanž, Društva upokojencev Šentjanž
in Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž. Na spletni strani
Turistične zveze Slovenije, ki je Cveto tudi predlagala za to
visoko priznanje, so zapisali:

knapovsko pot »Tk Pav« ter pot kurirjev Jatna TV5A. Brez nje
ne bi bilo niti spominske sobe »Po sledeh časa«, ki so jo uredili
v tamkajšnji kulturni dvorani. Kot prostovoljka se je najprej
izkazala z organizacijo spomladanskih čistilnih akcij, ki so
vsakoletni uvod v projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, v
okviru katere Turistična zveza Slovenije izbira najlepše in
najgostoljubnejše slovenske kraje, mesta in vasi in bo letos
potekal že 30. leto zapored. V okviru spomladanskih čistilnih
akcij v občini Sevnica je celo desetletje tekel tudi projekt
zasaditve občinske lipe, njena zapuščina pa je tudi projekt
zasaditve avtohtone drevesne vrste – sevniške voščenke, ki jih
vsako leto sadijo pri eni od občinskih osnovnih šol. Dala je tudi
idejo za postavitev gozdnih oken, kar je predhodnica
»Zelenega okna«, vseslovenske akcije ob Svetovnem dnevu
turizma.
»Najljubše mi je zagotovo prostovoljstvo v turizmu in to od
prvih korakov naprej. Velik potencial vidim tudi v sodelovanju
s šolami,« je priznanje pospremila Cveta Jazbec, ki je med
letoma 2007 in 2011 na osnovni in srednji šoli v občini
Sevnica izvajala projekt Moj kraj, moja občina, v okviru
katerega so osnovnošolci in srednješolci raziskovali dediščino
prednikov, šege, navade, recepte, ljudske pesmi, predvsem pa
so se med seboj povezovali in sodelovanje kronali z
Almanahom. Dejavna je tudi na področju kulture in na stičišču
dveh potokov, Pekel in Mrzli potok, že vrsto let poteka likovna
akademija ArtEko Šentjanž, na kateri teden dni ustvarjajo
likovniki iz Slovenije, Italije in Hrvaške, vzporedno pa poteka
tudi kolonija za otroke.
Kot aktivna članica društva Ajda Posavje na druge prenaša
skrivnosti biodinamičnega kmetovanja in peke kruha z drožmi,
kar pri njej ni stvar najnovejše mode, pač pa gre za oživljanje
tradicije, ki jo želi prenesti na mlajše rodove. Vsestransko
aktivna članica Društva upokojencev Šentjanž, ki svoje znanje,
sposobnost povezovanja in nalezljivo dobro voljo širi v
domačem kraju in širše, pravi: »Bistvo prostovoljstva je, da si
aktiven državljan, ne pa nekdo, ki samo kritizira, kar vidi okoli
sebe. Treba je nekaj narediti. Dobri zgledi vlečejo.«
Vsekakor se strinjamo, da je priznanje prišlo v prave roke in
smo zelo ponosni, da je Cveta del naše sredine ter se ji najlepše
zahvaljujemo za vse, kar je v vseh teh letih doprinesla v dobro
naše skupnosti. Iskrene čestitke!

Cveta Jazbec si prizadeva za trajnostni razvoj turizma.
Njenemu domačemu kraju Šentjanžu tudi po njeni zaslugi še
vedno upravičeno pravijo kar Pušeljc Dolenjske, kot ga je
poimenoval Janez Evangelist Krek. Posvetili so mu tematsko
pot, ki jo trenutno opremljajo, po zaslugi Cvete Jazbec pa
imajo v tem kraju tudi pot narodnega heroja Milana Majcna,

P. M.
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Letos mineva 80 let od junaškega boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja v Murncah, od ustanovitve Osvobodilne fronte in
začetka nečesa, kar je močno oblikovalo in zaznamovalo zgodovino časa in prostora, v katerem živimo. Kot uvod v spominsko leto
v tokratni številki objavljamo prispevek Milana Gorjanca o dogodkih tistega leta v naših krajih.

NEMIRNA MIRNSKA DOLINA IN POSAVJE 1941
je samostojno delovala. Tako je poveljnik Dušan Kveder Tomaž s tremi partizani osvobodil iz gestapovskega zapora v
Sevnici 3 aktiviste OF. Poleg tega so izvedli več akcij:
pomagali so domačinom skriti imetje, rekvirirali so živila in
drugo blago, uničili nemško lastnino in odstranili
gestapovskega agenta. 28. novembra so jih v Kunejevem
hramu na Gorjanah pri Podsredi presenetili nemški policisti.
Bili so izdani. V kratkem boju so padli štirje borci, zajetih pa je
bilo 11 partizanov, od tega 6 ranjenih. Vsi zajeti borci so bili
27. decembra ustreljeni v Mariboru brez sojenja in po osebni
odločitvi šefa pokrajinske uprave Ueberreitherja.
28. oktobra je bila na Brezovi rebri v Suhi krajini oblikovana
Novomeška partizanska četa. Vanjo so vstopili mladi fantje iz
Novega mesta in Temeniške doline. Poveljnik je bil Niko Šilih
iz Novega mesta, politkomisar pa Jože Slak - Silvo iz
Gorenjega vrha pri Dobrniču.
V oktobru so Nemci začeli izseljevati Slovence iz Posavja in
Obsotelja in na njihove domove naseljevati kočevske Nemce.
Prvotno so Nemci hoteli preseliti iz Štajerske in Gorenjske
220.000 Slovencev. Iz Posavja in Obsotelja so izgnali prek
15.000 ljudi v Nemčijo in okupirano Šlezijo. Zbirno središče
za izgnance je bilo v rajhenburškem gradu, od koder so jih v
zaprtih živinskih vagonih odpeljali v izgnanstvo. Tam so
morali delati v tovarnah ali pri kmetih. Okoli 18.000 pa jih je
prebegnilo v italijansko okupacijsko območje k sorodnikom ali
prijateljem.
Zadnje dni oktobra je poveljnik Mokronoške čete Milan
Majcen je s spremljevalcem Jančijem Mevžljem odšel na
Šentjanško pomagati domačinom, da se izognejo izgonu s
preselitvijo na italijansko zasedbeno območje. 28. oktobra sta
se oba ustavila v Murncah. Bila sta izdana in obkolili so ju
obmejni stražarji. Kasneje so prišli nemški policisti iz Krškega
in Trbovelj. Janči je bil okoli polnoči smrtno ranjen, Milan pa
se je boril vse do jutra. Nemci so ju dan kasneje pokopali z
vojaškimi častmi za njuno junaštvo.

Letos mineva 80 let od usodnih dogajanj za Slovenijo in
slovenski narod. V Mirnski dolini in Posavju so ti dogodki bili
izrazitejši od podobnih dogodkov drugod po Sloveniji oziroma
v drugih deželah Evrope, ki so jih okupirali nemški nacisti in
italijanski fašisti.
Obe okupacijski sili (nacistični Veliki nemški rajh in fašistična
Kraljevina Italija) sta se srečali v Mirnski dolini in zasedeno
območje priključili svojim državam. V širšem območju
Mirnske doline se je razpadel brez boja Triglavski polk
Dravske divizije starojugoslovanske vojske. Vojaki so odvrgli
orožje in zapustili vozove z strelivom in opremo ter se napotili
domov. Domačini so hitro razgrabili zapuščeno opremo,
nekateri bolj zavedni pa so načrtno zbirali in skrivali orožje in
strelivo. Prvi so že 12. aprila pridrveli nemški vojaki. Konec
aprila so le vzpostavili nekakšno mejo med italijansko in
nemško vojsko, kjer je območje severno od proge Grosuplje –
Novo mesto pripadlo Nemcem, južno pa Italijanom. V
Trebnjem sta bili obe posadki, ki sta si nagajali s snemanjem
zastav. Dokončno je meja vzpostavljena šele 9. junija in
Nemcem je pripadel dobršen del Dolenjske v Zasavju in
Posavju. Obe okupacijski sili sta na mejo napotili posebne
obmejne enote, okrepili večje kraje s policijo in orožniki.
Nemci so mejo obdali s široko ogrado iz bodeče žice in z
minami. Tako okrepljene meje med okupatorji ni bilo nikjer v
okupirani Evropi, kot je to bilo v Zasavju in na Dolenjskem
oziroma v Posavju.
Konec junija je oblikovan Okrožni odbor OF za Dolenjsko in
že do konca julija so ustanovili Rajonski odbor OF za Trebnje
in takoj za tem terenske odbore v Veliki Loki, Mokronogu,
Dobrniču, Tržišču in na Trebelnem. Aktivisti OF so v začetku
med ljudmi delovali predvsem na razkrinkavanju propagande
obeh okupatorjev in na zbiranju orožja, streliva in vojaške
opreme. Po oblikovanju prvih odporniških skupin na Frati pri
Žužemberku in pri Mokronogu pa so jih oskrbeli z orožjem in
drugimi potrebami za boj in preživetje v gozdovih.
Prva odporniška skupina so bili bodoči partizani iz Krškega, ki
so se umaknili iz mesta 29. julija zgodaj zjutraj. Bili so še
istega dne izdani in zajeti, 9 mladih fantov in eno dekle,
kurirka iz Celja. V taboru so nemški policisti našli dve puški,
nekaj pištol in dve bombi. Do jutra so jih zasliševali z
mučenjem. Iz Gradca sta prispela šef pokrajinske uprave za
Štajersko SS General Siegfrid Ueberreither in vodja policije SS
polkovnik Otto Lurker. Ueberreither je odločil brez sojenja in
brez sodnega zaslišanja, da vseh deset zajetih zjutraj ustrelijo v
gozdu Dobrava blizu Brežic.
12. septembra je iz Mokrške čete z Mokrca nad Ljubljano
odšla skupina petih partizanov na Dolenjsko. Vodil jih je Milan
Majcen iz Šentjanža. Ustavili so se nad Mokronogom, kjer so
18. septembra ustanovili Mokronoško partizansko četo, ko se
jim je pridružilo več domačih fantov. Tako je del Mokronoške
čete sodeloval v napadu na nemško postojanko na Bučki 2.
novembra.
28. oktobra je v železniški čuvajnici v Brezini pri Brežicah
ustanovljena Brežiška partizanska četa. Po zamisli Glavnega
štaba bi se morala pridružiti 1. štajerskemu partizanskemu
bataljonu na Bohorju in skupaj z njim preprečevati izgon
Slovencev in zavarovati njihovo premoženje. Zaradi visokega
in mokrega snega se ni uspela srečati s štajerskimi partizani in

Glavni štab slovenskih partizanskih čet je napotil vse
partizanske sile na Štajerskem in Dolenjskem proti Posavju
oziroma Obsotelju, da bi preprečili izgon Slovencev in
spodbudili odpor domačinov. Tako se je 1. štajerski partizanski
bataljon po zmagi na Čreti podal na 160 km dolg Brežiški

19

Po sledeh časa / Pisali so nam

Šentjanški glas

XXII/51

V Brežiški četi so poleg očeta Franca bili še trije sinovi iz
družine Milavčevih iz Brezine pri Brežicah. Ivan je padel v
boju na Gorjanah, medtem ko sta bila Albin in Marjan zajeta
in 27. decembra ustreljena v mariborskih zaporih. Oče Franc se
je rešil, ker je tistega dne šel po hrano. Na povratku je nemo in
v globoki žalosti opazoval boj čete z nasprotnega hriba.

pohod po visokem snegu prek treh rek, treh glavnih cest in
dveh železniških prog, da bi se na Bohorju sestal s komaj
ustanovljeno Brežiško četo. Na Dolenjskem so načrtovali
angažiranje šest čet (Mokronoška, Novomeška, Stiška,
Grosupeljska, Belokranjska in Pugledška). Nepričakovan in
visok sneg je preprečil zbiranje čet na Otavniku pri Slančjem
vrhu. Prišla je Novomeška in del Mokronoške čete. 2.
novembra so borci napadli nemško postojanko na Bučki.
Vojaške zmage – uničenja posadke in postojanke nista četi
dosegli, vendar je bil politični uspeh zelo velik. Nemci so celo
v Berlinu bili presenečeni nad tolikšno oboroženo odporniško
skupino na tleh Velikega nemškega rajha. Predvsem pa je ta
boj spodbudil Dolenjce, da so že zgodaj spomladi 1942 vstopili
med partizane in je bila že v juniju skoraj cela Dolenjska
svobodna in Italijanski vojščaki pregnani v večje kraje in mesta
vzdolž železniških prog in glavnih cest.
Žrtev resda ni bilo še veliko, toda nemški okupator je takoj
pokazal svoj zločinski obraz. Toda dve družini iz naših krajev
sta že v prvem letu vojne izgubili mlade sinove. Iz družine
Majcnovih iz Šentjanža je padel poleg Milana že v avgustu v
Ljubljani pod streli italijanskih karabinjerjev brat Marjan.
Jožko je padel oktobra 1944 pred Beogradom, Peter je izgubil
življenje spomladi 1944 v Rogu. Niko je bil težko ranjen v
Rogu in je umrl decembra 1944. Med narodnimi borci sta bila
še brata Ivan in Ciril, ki sta vojno preživela. Ivan je bil
Milanov namestnik v Mokronoški četi. Mati Marija je bila
delegatka na prvem kongresu Slovenske protifašistične ženske
zveze v Dobrniču. Oktobra so šentruperški domobranci vdrli v
hišo in očeta Franca bolnega ubili kar na postelji, mater Marijo
pa so odgnali, jo zverinsko mučili in jo ubili novembra 1943 v
gozdu pri Mirni. Družina Majcnovih je svobodi domovine
dala sedem življenj.

Ti dogodki so zaznamovali Posavje in Mirnsko dolino pred 80
leti. Zato se jih bomo spomnili skozi celo leto in jih obeležili s
spominskimi proslavami, pisano in govorjeno besedo prek
javnih lokalnih medijev, s pogovori s krajani, z učnimi urami
in drugimi izobraževalnimi dejavnostmi po šolah in še in še.
To dolgujemo ljudem, ki so se uprli okupatorju in pri tem
izgubili življenje.
Milan Gorjanc

Odprto pismo županu Srečku Ocvirku
Vprašanje oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica dobiva nove
razsežnosti ob spoznanju, da ste v Državnem svetu glasovali za
spremembo zakonodaje, ki odpira vrata privatizaciji in
onemogoča absolutno prepoved gradnje industrijskih objektov
na vodovarstvenih območjih. Zagotovo ni bil razlog vašega
glasovanja oteženo pridobivanje dovoljenj za gradnjo objektov
ob vodotokih in jezerih v obstoječi pravni ureditvi. Sicer pa ni
namen mojega pisanja iskanje razlage za vaš oddan glas, pač
pa osvetlitev nenavadnih praks Občine, ki se dogajajo pri
širitvi javnega vodovodnega omrežja s prevzemanjem vaških
vodovodov.
Vse daljša sušna obdobja povzročajo presihanje vodnih virov
vaških vodovodov. Predvsem so razmere kritične na območjih
višje ležečih vasi, ki najprej občutijo posledice suhih zim in
daljša obdobja brez padavin. Tako ste s pomočjo evropskih
sredstev uspeli zagotoviti črpanje vode iz vodne vrtine v dolini
na višje ležeči vodohran Osredek v krajevni skupnosti Šentjanž
in s primarnim vodom pripeljati vodo tudi do vasi Leskovec.
Stiska vaščanov je bila velika, saj so jim morali vodo s
cisternami dnevno dovažati gasilci. Boleč je način, kako ste
pristopili domačinom in jih postavili pred dejstvo: ali nam
prepustite vaše vodovodno omrežje ali pa blindiramo primarni
vod in vode ne dobite. Prepričan sem bil, da so postopki
»nacionalizacije« stvar preteklosti, ampak sem se očitno motil.
Grdo ste izkoristili njihovo stisko, bili so nekako prisiljeni v
prenos lastništva, brez centa odškodnine. Rotili so vas, da jim
omogočite uporabo lastne vode vsaj za napajanje živali v
hlevih, zalivanje vrtov, napajanje hidrantov. Niste jih uslišali.
Enako ste izkoristili stisko domačije na Kocutni pod

Leskovcem. Vodovod z vodohranom, ki so ga zgradili z
lastnimi finančnimi sredstvi, ste prevzeli ravno tako brez centa
odškodnine. In pred časom na enak način nadaljevali v zaselkih
okoli Šentjanža.
Celotna »izgradnja« javnega vodovodnega omrežja je sporna
tudi zaradi vodovodne infrastrukture, ki je postala
neizkoriščena in je sedaj prepuščena propadanju. Večina vasi
je namreč pred vzpostavitvijo javnega omrežja imela lastne
vodovodne sisteme z vodnimi zajetji, črpališči, vodohrani in
vodovodnim omrežjem. Vodna zajetja so sedaj postala
neizkoriščena, čeprav vemo, da se odpornost prebivalstva na
podnebne spremembe in s tem čedalje daljša sušna obdobja
zagotavlja ravno z gospodarnim izkoriščanjem vseh vodnih
virov, ki so na voljo. Črpalke in vodohrani, ki vam ne koristijo,
se ne vzdržujejo in bodo kmalu postali neuporabni.
Na seji Krajevne skupnosti ste z direktorjem Občinske uprave
povedali, da zaradi pomanjkanja vode in visokih stroškov
prečrpavanja načrtujete izgradnjo nove vodne vrtine, za katero
pa obstajajo tveganja, da ne bo prinesla želenih rezultatov.
Strošek vrtine seže do zneska 100.000 evrov, nam je bilo
razloženo. Oprostite, ampak s tako visokim zneskom lahko
vzpostavite dobršen del sekundarnega vodovodnega omrežja v
krajevni skupnosti, s katerim boste pitno vodo dejansko
namenili le gospodinjstvom. Za oskrbo živali v hlevih,
zalivanje vrtov, pranje, napajanje hidrantov in ostala mokra
dela bi morali ostati funkcionalni vaški vodovodi.
Zaradi vse višje cene storitve oskrbe s pitno vodo se ljudje
poslužujejo zbiranja deževnice na različne načine, tudi s
plastičnimi cisternami, postavljenimi ob stavbah. Tovrsten
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način shranjevanja vode pa ne pripomore k estetskemu izgledu
urbanega okolja in zagotovo negativno vpliva na vtise turistov,
ki počitnikujejo v naši občini.
Zato vas, spoštovani župan, pozivam k ponovnem premisleku o
strategiji zagotavljanja oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica,
katere cilj ne bo na javno vodovodno omrežje priključiti čim
več odjemalcev, ampak zagotoviti oskrbo z njo izključno
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gospodinjstvom, ostalim porabnikom vode pa omogočiti
oskrbo iz drugih vodnih virov. Kljub ustavnemu dopolnilu iz
leta 2016, ki prepoveduje privatizacijo vodnih virov, se to
dopolnilo lahko hitro spremeni in podleže interesu kapitala, kar
dokazuje tudi sedanja sprememba zakona o vodah.
S spoštovanjem, Franci Ajnihar

Intro
To pomlad nas je spremljal dež, le nekaj sončnih žarkov nas je
pobožalo. Sedaj, prihaja poletje, le kaj nam prinaša?
Na kmetiji Veles nadaljujemo svojo pot. Ta nas vodi v
življenje v naravi. To ne pomeni, da ovržemo vse, kar sodobni
svet nudi, ampak da delujemo pametno in odgovorno. Seveda
si želimo delovati v dobro vseh nas in okolja, a delati napake je
človeško, mar ne?

preizkusijo tudi bolj trajnostne prakse življenja na našem
planetu.
Marina, Španija
Zdravo, dragi bralec! Moje ime je Lana in sem kot Marina in
Juana ena izmed treh prostovoljk na Kmetiji Veles. Na Kmetijo
Veles so me pripeljale sanje in želja po njihovem uresničevanju
- v svojem bistvu: življenje z naravo na samooskrben in
regenerativni način. Vso hitenje, ki ga prinaša sodobni svet,
nas kar odmakne od tega, da bi se spomnili, kako polni
postanejo trenutki, ko čas preživimo v naravi, z bosimi nogami,
skuštranimi lasmi zaradi vetra in rdečimi lički od sonca.
Velikokrat v življenju sem slišala: “Na mladih svet stoji!” S
spoštovanjem in ljubeznijo do matere Zemlje, drug do drugega
in do samih sebe. To je sporočilo, ki bi vam ga želela podati v
tem sestavku. In hkrati je to tudi sporočilo in sta vrednoti, ki
kreirajo prostor imenovan Veles. Hvala Veles!
Lana, Slovenija

V letu 2021 so se nam pridružile ponovno prostovoljke iz
tujine in Slovenije, ki korakajo od postaje do postaje po
sonaravni poti na Velesu.
Tokrat vam pripovedujejo, kaj so njihove iskrice delovanja in
kako doživljajo Veles.
Z nami ostajajo preko programa Evropska solidarnostna enota
od začetka marca do konca novembra. Čas teče dalje in mi z
njim.
Na Veles sem prišla, da bi nadaljevala s prizadevanjem za
življenje v sožitju z naravo, se naučila trajnostnih praks in
življenja v skupini. Po skoraj treh mesecih sem uživala v
ravnovesju med služenjem kraju, prispevanjem lastnih izkušenj
in znanja ter iskanjem časa za delo v svoji osebni rasti. Čutim,
da je vzdušje, ki obkroža Veles, v podporo prostovoljcem pa
tudi delavcem, da najdejo veselje na svoji poti. Hvaležni smo in
cenimo "majhne" podrobnosti, kot so stalno ptičje petje in
akrobatske predstave, sončni žarki, ki nas poljubljajo na kožo
... da o dihanju na čistem zraku (brez mask) niti ne govorimo.
Veselim se deljenja znanja, ki ga pridobivam, zlasti s prijatelji
in družino; proslaviti proces dela in upam, navdihniti ljudi, da

Sem Juana in sem radovedna duša, ki živi že nekaj mesecev na
Kmetiji Veles. Prispela sem v iskanju izkušnje, kako živeti na
samooskrben in kreativen način, v stiku in harmoniji z našo
Zemljo in vsemi bitji, ki sobivajo z nami, v kontekstu
evropskega trajnostnega projekta, ki poteka že z nekaj
izkušnjami. Predvsem v dnevni rutini in ritmu vsakdanjega
življenja tukaj. Ugotavljam, da sem lahko pomemben dejavnik
na kmetiji in da se vse valovi v krogih. Veles in ESC Program
sta moje zatočišče, moje varno mesto za osebno rast: kot
rastlinjak za majhna semena.
Juana, Argentina

Intervju s Petro Jazbec
V tokratni številki predstavljamo sokrajanko, članico sveta KS Šentjanž, Petro Jazbec, ki s svojo družino živi svoje sanjsko
življenje na kmetiji Veles na Svinjskem. S Petro se je pogovarjala Freja Kladnik, prostovoljka, ki je živela na kmetiji Veles 7
mesecev v prejšnjem letu znotraj programa Evropska solidarnostna enota.
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Česa se držim pri teh načelih? Celostna slika, bi rekla.
Permakulturna načela so kar močna v meni. Permakultura je
trajnostna kultura in Zavod Veles je zavod za trajnostni način
življenja, to dvoje se zelo lepo poklaplja. Predvsem je tukaj
skrb za ljudi, vsi so vključeni in iščemo ravnotežje, da je
pravičen delež vsega, pravična delitev in da je prijazno do
okolja. To so glavna načela.
F: Kaj tebi pomeni trajnostno bivanje?
P: Sem mislila, da me boš vprašala travnostno bivanje (smeh).
Sem videla travnik. Ampak verjetno je to dvoje zelo podobno.
Ravno to ...Vidim praznino, vidim sonce, vidim zeleno ... Sam
travnik, če ga pustimo, je trajnosten. Ampak dobro, se ne bom
spustila v filozofiranje o travniku in harmoniji v flori in favni,
ki lahko zelo dobro sobiva. Trajnostno bivanje je torej bivanje,
ki ne uničuje, ampak ohranja oziroma razvija v boljše. To je
nekaj, kar jaz čutim, da je. Področja tega delovanja pa so
veliko širša; karkoli, kar se človek spomni, je lahko. Lahko so
obleke, ki jih nosimo, hrana, ki jo jemo, kako pridelujemo
hrano, hiše, v katerih živimo, kakšne odnose imamo z ljudmi,
kako vodimo podjetje, kako razpolagamo z denarjem, presežki,
vse ... Dejansko je vse. V bistvu je to upravljanje z viri na
takšen način, da je skladno z etikami permakulture: da je dobro
za ljudi, dobro za naravo in da je pravična delitev. To je zame
trajnostno delovanje. V vsaki stvari, ki jo počnem. Tega ne
moreš izključiti. Ni zdaj sedem ur delujem tako, potem mi je
pa vseeno. Vem pa, da ekstremi niso dobri, ker sem jih parkrat
v življenju doživela oz. sem jih izvajala na različnih področjih,
tudi na trajnostnem, in te omejujejo. V bistvu, če greš v
ekstrem, greš v čisto enak koncept proti tistemu, za kar se
boriš, samo da je drug konec palice, palica je pa enaka.
Dejansko sem zmogla zelo močno spustiti te stvari. Največji
problem oz. izziv imam pa še vedno z embalažo. Kljub temu
da dosti stvari delamo sami ali pa kupujemo v rinfuzi …
Vrečke z embalažo se polnijo. Neverjetno, res. To mi je
trenutno še največja packa v srcu, v tem delovanju. Ena izmed,
ki jo močno čutim.
F: Kaj misliš, da so koraki, ki jih lahko vsak naredi, da bo
naše sobivanje na planetu lepše za vse? Koraki k
trajnostnemu bivanju, trajnostnemu sobivanju.
P: Zelo dobro si rekla ‘ki jih lahko vsak naredi’ - začneš pri
sebi, definitivno, si malo pogledaš, kaj je tisto, kar lahko z
lahkoto malo zreduciraš, npr. začneš izdelovati del naravne
kozmetike zase, kot so deodorant, zobna pasta, mazilo,
mimogrede, in ni nobene embalaže potem, ker vse delaš v
steklo in dobivaš iz stekla vse te sestavine. Kaj kupimo? Kje
kupimo? Vse. S tem, da so tukaj zelo v ospredju obleke, a niso
le obleke, kar kupujemo. Sama zelo rada podpiram projekt
Stara šola tukaj lokalno pri nas v Sevnici, ki ni samo second
hand shop, kjer odkupijo in prodajajo naprej, ampak bazira na
principu, da ljudje donirajo uporabne stvari brez pričakovanj,
da karkoli za njih dobijo, zaposlene so ranljive skupine, ki iz
tega doniranega, kar prodajo, dobijo plačo. Dejansko to
prodajo naprej, za neko še vedno ugodno ceno. Trenutno sem
najbolj ponosna, da tudi svojemu starejšemu sinu, ki je ravno v
tem obdobju, da si je treba delati frizurco pa imeti kakšne lepe
stvari, tudi če se po kmetiji po tleh meče za žogo, da zaenkrat
zelo dobro uspeva ta princip rabljenih stvari, da mu ni v
podčast, kakor sem jaz zmeraj imela kot otrok, ko sem dobila
neke vreče rabljenih stvari in zmeraj imela tisti občutek ‘oh, to
pa ni, to je pa že nekdo imel, to je zato, ker nimamo dovolj
denarja, da bi nove dobili’. Ker mi moji starši niso znali tega
drugače prikazati in tudi ni bilo tega 30 let nazaj. Zdaj znamo

F: Živjo, Petra!
P: Živjo, Freja! Dobro jutro.
F: Dobro jutro. Pa začniva z vklopom: “Kaj je živo v tebi?”
P: Živo v meni je, da imam čas to jutro (smeh), pa da ogenj
gori. Zelo sem si želela, da se ta intervju zgodi, nisem si ga pa
želela nekam stlačiti, ker vem, da pod prisilo izpadejo stvari
drugače in da jim je pomembno dati čas ter energijo, da se
lahko v svoji celosti zgodijo. Pa v tebi?
F: V meni je tudi živo, da imava intervju! Nam lahko na
kratko predstaviš Zavod Veles, njegovo zgodbo, kako se
spreminja od svojega rojstva do danes?
P: Jaz bi si dovolila še majčkeno bolj nazaj iti ... Zavod Veles
je organizacija, ki se je rodila iz potreb, ki so se začele
ustvarjati na kmetiji Veles. Tisti žar je v bistvu kmetija Veles,
kar se je začelo 11 let nazaj, z nakupom te parcele, z nakupom
dveh let in potem najti ... Evri so se do zadnjega poklopili, da
je lahko mlad par, z mislimi na romantiko, z življenjem na
osamljenem hribu začel to zgodbo. Spontano je zrasla družina,
primanjkovalo je rok za obnovo, za pridelavo, za vse ideje, ki
sva jih že sama imela z Janezom ... In na neki točki sva odprla
vrata za prostovoljce. Najprej so bili to mednarodni
prostovoljci, prek platform WWOOF, Helpx, ipd. Kmalu sva
ugotovila, da rabiva organizacijo, če se hočeva prijaviti še na
kakšen razpis, delati z mladimi na različnih nivojih, in zato se
je rodil Zavod Veles, ker smo rabili formalno obliko.
Delovanje je bilo zelo podobno, razvijamo enake strasti, enake
interese kot prej, ko je bil samo fizični prostor, kmetija.

F: Kako se ti počutiš kot vodja in kakšna načela uporabljaš
pri svojem vodenju projektov, Zavoda, skupnosti …?
P: Meni je bilo na začetku zelo težko sprejeti to vlogo. Ko
prideš v neko kmečko okolje, je vodja v vseh pogledih
domačinov moški; se pravi v najinem primeru bi bil to Janez.
Takrat sem bila zelo v materinski vlogi, niti slučajno ne še v
neki direktorski ali vlogi vodje. Nisem se zavedala, da sem
mogoče gonilna sila za določena področja. To se je zgodilo
čisto naključno, zato ker je imel Janez že odprto dopolnilno
dejavnost na kmetiji, ni mogel biti istočasno še direktor – to je
bil glavni povod, zakaj sem postala direktorica Zavoda Veles.
Seveda se ti kot vodji odpirajo določene energije in prostor za
izražanje. Definitivno ti ta rang da neke možnosti, kot pa če ga
nimaš. Kljub temu da sem zelo zagovarjala to, da smo si enaki,
enakopravni, sem skozi leta ugotovila, da smo si enaki, vseeno
pa je odvisno, kdo je na katerem mestu in kako se odločamo.
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Tehtala sem obisk staršev, kaj je bolj pomembno: da jih grem
obiskat, se peljem, porabim toliko nafte in spustim toliko
plinov, emisij in ostalih snovi v zrak ... Premočno je že bilo to
tehtanje. Na neki točki sem izstopila iz začaranega kroga, in
sem si samo dovolila začutiti, kaj mi je najpomembnejše v
tistem trenutku. Predvsem pa da poskrbiš na vseh ravneh –
tako fizični kot psihični zase, za ljudi okrog sebe, s katerimi
deluješ ožje in širše, ter za Zemljo, za naš planet, na katerem
živimo. Imamo samo enega, ne glede na to, kako bo možno
kdaj živeti. Včasih me šokira, kaj vse dovolimo in delujemo pa
ne mislimo za naprej, kakšne bojo dejansko posledice.

prikazati, da v bistvu ni to samo zato, ampak da uporabimo
tiste stvari, ki so še dobre do konca in s tem prihranimo veliko
energije in odpadkov.
F: Ja, gre za kroženje …
P: Ja.
F: Tukaj na kmetiji mi je to zelo všeč, se mi zdi, da je to res
zelo prisotno, stvari se uporabijo, kolikor se le da, na
različne načine. Tudi stara oblačila, če se ne uporabijo kot
obleke, se uporabijo npr. za čiščenje. Karkoli. Najdeš
uporabno vrednost vedno. Tako kot se v naravi vedno vse
uporabi, razgradi …
P: Ja. Pa da ima en element več funkcij, se pravi, da ga lahko
uporabiš na različne načine, to je odlično. Pri trajnostnih
praktičnih stvareh sem omenila izdelovanje naravne kozmetike
in kupovanje stvari iz druge roke, ne glede na to, katero
platformo se uporabi, je pa tudi ta osebnostna, socialna nota
trajnostnega delovanja: kako deluješ do sočloveka. Tukaj lahko
zelo veliko naredimo, na kakšen način odreagiramo. Pa to ne
pomeni, da moramo sedaj postati Marija Terezija in biti dobri
za vse in vsakogar, ampak samo ene delčke premisliti, kako
odreagiramo, kaj nam kdo sporoča in kako lahko mi sporočimo
temu človeku določene stvari, da je kvalitetno, da je
konstruktivno, predvsem to. Da uporabljamo neko nenasilno
komunikacijo oz. elemente.
F: Kakšni bi pa bili, vsaj na kratko, ti elementi nenasilne
komunikacije? Verjamem, da vsak ne ve.
P: Nisem ekspert, nisem trener tega področja. Sigurno je, kako
sporočamo stvari. Ponavadi, če je vse lepo in prav, znamo vsi
pohvaliti človeka, oz. lepo rečemo ‘tole je pa fajn narejeno’,
nekaj v tem smislu. Problem je, ko so tu izzivi, ko se ne
počutimo ob nekom prijetno, takrat je pomembno, da res
govorimo iz osebe jaz: ‘Jaz se počutim tako in tako, ko delaš ti
to in to’. Ne, da od človeka že nekaj pričakuješ, da imaš
predloge zanj, kako bi spremenil, ampak da znaš izraziti svoja
občutja, kako je. En korak naprej od tega pa je, da znaš pri sebi
že analizirati, kaj so bile potrebe tega človeka, da je tako
odreagiral: ‘Česa on nima? Katere njegove potrebe niso bile
zadovoljene, da je tako odreagiral?’ To je kontra. Toliko časa
sem delala jaz se tako počutim ... In potem je bil en preobrat,
ko mi je moj sotrener predstavil še ta vidik, da se postaviš v
potrebe, v tega človeka in ugotoviš, katere njegove potrebe
niso bile zadovoljene, da je tako odreagiral. Ti veš, katere tvoje
potrebe niso bile naslovljene, da si tako začutil to. Tako boljše
razumeš druge. Če to razumeš, je tu potem tretji korak, da
lahko mogoče tega človeka nekako vprašaš stvari, če želi in je
pripravljen, lahko začne razmišljati o njih.
F: Kaj tebi pomeni permakultura?
P: To, da bom zdaj poskrbela za sebe in dala poleno na ogenj
(smeh). Mogoče sem o sami permakulturi že čisto na začetku
nekaj povedala, bom pa šla sedaj na osebni vidik, kaj to meni
pomeni.
F: Ja, in kako jo živiš ...Vem, da se prepleta s trajnostnim
bivanjem, a je drug pojem, pa se dotakniva še tega.
P: Permakultura je trajnostna kultura. Meni pomeni čim manj
škode narediti na tem svetu s svojim življenjem, in če le uspe,
narediti še kakšen plus. S škodo mislim predvsem okolje, vse
smeti, ki jih puščam za sabo, škodo se seveda lahko naredi tudi
na osebnem nivoju. Trudim se na področju komunikacije z
ljudmi okoli sebe ne glede na to, kakšen je moj odnos z njimi.
To je način življenja, ni gumba vklop-izklop. Določen čas me
je res omejevala predvsem uporaba avta, ni šans, da bi imeli
dva avtomobila pri hiši ... To sem morala močno spustiti.

F: Kaj so pa osnove pri vrtnarjenju po permakulturnih in
biodinamičnih načelih, ki jih uporabljate na kmetiji?
P: Del permakulture je sigurno tudi pridelava hrane, je pa
permakultura veliko več kot to, z vsemi etikami, ki jih ima.
Rekla bi, da sva oba z Janezom naredila tako biodinamični
tečaj pri Društvu Ajda Posavje, kot tečaj permakulturnega
načrtovanja pri Društvu za permakulturo Slovenije. Če bi šla v
neke stvari, kaj eni zagovarjajo in kaj drugi, se na določeni
točki izključujejo. Definitivno. Zastirka je tak primer, ki je
nekje da, nekje bolj ne. Kaj je tisto, kar je za posameznika
pomembno, je, da prepozna, da mu njegov prostor govori in
kaj ta prostor potrebuje. Kaj je za obdržati in kaj ne. Je pa
sigurno to, da ne zastrupljaš zemlje, skupno obema, tudi
deljenje presežkov je zelo močno v obeh društvih, obeh
načelih. Pri permakulturi gre še toliko bolj za vključevanje
vseh organizmov, vseh elementov v vsako opravilo. Ni samo
človek, kako bo pridelal hrano, ampak kako boš vključil
kokoši, konje, krave, da bojo sodelovale s tabo za najboljši
izkupiček. To je bilo tisto, kar me je pri permakulturi še malo
bolj potegnilo, pa tudi zelo praktična mi je, biodinamika pa ima
zelo veliko filozofskih ozadij, povezanih z Rudolfom
Steinerjem, Waldorfsko pedagogiko ... Osebno mi ni tako blizu
ta del kot pa nekaj, kar lahko praktično takoj preizkusim. Me
podpre tudi to astrološko razmišljanje, to preučevanje in vpliv
lune in vsega, kar ni v permakulturi nikjer zapisano, in ta del
uporabljamo: kdaj so kateri dnevi primerni, kaj pomeni, če
luna raste, če pada...Ker čutim že sama nase vpliv lune, saj je
močan na vsak živ organizem, v katerem je prisotna tekočina.
F: Samooskrba. Vedno je bila aktualna, zdaj pa je še bolj.
Tukaj jo živimo v veliki meri. Kaj pomeni samooskrba
tebi? Zakaj je pomembna? Kaj prinaša tebi, družini,
prostoru, planetu?
P: Kaj mi pomeni? Jaz sem začela čisto s tega vidika s
samooskrbo, da hočem čim več stvari znati sama narediti, ker
nikoli ne veš, kaj ti življenje ponudi in prinaša. Znanje je res
edino, ki ti ga nihče ne more vzeti. Vse ostalo lahko gre, znanje
ostane. Iz tega sva z Janezom zelo močno, se mi zdi, oba imela
ta poziv, da res ‘kar znaš, znaš!’ To je to in poznati čim več
ljudi. Ko sva kot prostovoljca hodila okoli, sva se predvsem
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učila naravno gradnjo pri drugih, kako gradijo z naravnimi
materiali, preko raznih tečajev za neko trajnostno pridelavo
hrane; ne samo to, kar smo bili vajeni od prej, kako so prej
pridelovali hrano, na našem področju, in na tak način se je
začelo. Raziskovanje. Res čim več stvari poskušati znati sam
narediti. Je pa na neki točki to postala obremenitev, z majhnim
otrokom je bila to obremenitev, ko sem imela v glavi: ‘Zdaj
bomo pa gradili vse sami, obnavljali bomo vse sami, pa se
seveda učili zraven, potem semena bomo sami pridelovali,
večino hrane, še več kakor za nas, pa dajmo poskusiti še
različne stročnice, žito, najeti njivo 30 km stran od kmetije, ker
na hribovski kmetiji sredi gozda je zelo težko pridelovati
kakšno žito, še težje najeti kombajn ... Pa smo imeli tudi tukaj
žito in smo ga ročno poželi, mlatili in vse skupaj poskusili tudi
ta postopek, da vemo, kako gre. Pridelava lastnega rastlinskega
mleka, namazov, kuhanje marmelad, vlaganje kompotov ...
Nešteto stvari. (smeh) Plus ozimnica, seveda brez krompirja,
kislega zelja in kisle repe ne gre. Na neki točki se mi zdi, da v
trenutku, ko sva se odločila, da odpreva kmetijo malo bolj za
ljudi, je bilo treba fokus dajati tudi v ljudi, ki prihajajo. Ne
samo obdržati količino dela, pa določenih stvari je bilo treba
pridelati več, pa naravne kreme, pa pralni prašek, pa vse to je
bilo že vse prej, preden je kdo prišel, pa naravna zdravila – od
smrekovih vršičkov, trpotčevih sirupov, zelišča, čaji ... To je
bilo zmeraj živo v meni. Na neki točki je bilo vsega polno,
počela sem samo to in je zmanjkalo časa za praznino, za
praznovanje, za prosto igro z otrokoma, da nisem samo gledala
na uro, kje bo tista ura, ko lahko še to in to naredim, zmanjkalo
je časa za stik s prijatelji, stik sama s sabo, stik s partnerjem ...
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stran. Bilo je le tisto: ‘Okej, znam jih pridelati, če bo spet treba,
vemo, kako.’ Kljub temu da določen del semen pridelamo
sami, ampak to še vedno ni vse. Energija je šla v ljudi. V
predajanje znanja in v možnosti dajanja izkušnje, doživetja.
Skupaj z njimi potem ustvarjamo določene elemente znotraj
tega.
F: Kaj pa, če primerjaš svoje življenje prej, pred Velesom,
sploh v mestih, in odkar si tukaj? Kako se razlikuje v
kvaliteti?
P: Tisto, kar ta prostor dela bolj kvaliteten, mi je nekako
samoumevno: svež zrak; to, da iz pisarne ven gledam v
rastlinjak; v pisarni sem lahko uro in pol, potem pa stopim ven
in sem takoj na njivi, vrtu, travniku, soncu, dežju, karkoli je
zunaj, to je izredna kvaliteta; tudi ta raznolikost iz trenutka v
trenutek, ki smo jo ustvarili in ki jo sam prostor ponuja, ker
sem tak človek, da imam rada fokus, ampak na parih stvareh;
to je zelo močno, in hrana, kvaliteta hrane, tukaj sploh ni
debate; kvalitetna voda, vaški vodovod je, izvir v bližini ...
Neverjetna kvaliteta mi je, da se otroka valjata po blatu (smeh).
Ampak v hlačah za doma, ne v hlačah za šolo! Vztrajam
(smeh). Tišina! Voda, potok v bližini. Zvezde! Ogenj na
prostem ... To so stvari, ki mi jih res močno daje. V mestu je
bilo pa veliko lažje najti neke koncerte, alternativne dogodke,
vsebine, dodatna izobraževanja ... Z ljudmi, ki so živeli v
podobni regiji, mestu, ohranjati stike je bilo veliko lažje. Ne
morem reči, da je bilo bolj kvalitetno, za nekaj časa ja, potem
sem pa začela na kmetijo vnašati ta element. V bistvu smo
videli, da ljudje, ki jih gostimo v tistem letu, nadomeščajo vse
to, prinesejo s sabo glasbo, petje, ples, prijateljstvo ... Samo da
je ta razlika, da odidejo in pridejo naslednje leto drugi ljudje, ki
prinesejo podobne, a različne stvari. Zalotila sem se, kaj sem
delala par let: da sem tistih nekaj par prijateljev, ki so mi bili
res dragi, kar tako pustila nekje na strani, ker so mi ljudje, s
katerimi sem živela, nudili vse. Je neverjetno ... Takrat tudi daš
vse; nimaš še dodatnega časa in energije za ljudi izven kmetije.
En del sem pa pokrila s tem, da delam tudi po terenu kot
trenerka ali pa da grem na kakšna izobraževanja za mehke
veščine ali veščine vodenja, nadgrajevanja in tam doživim tudi
ta utrip. Sem pa zelo izbirčna, kar se tega tiče. Prostor, ki ga
imam tukaj, mi zelo veliko pomeni – se ne udeležim več vsake
pasje procesije (smeh)! Je veliko bolj strukturirano, kam grem
in kam me pokliče v celoti. Veliko stvari me pritegne, ampak
... Stvar, ki mi pomaga pri izbiri, je: ‘Kaj me res podpre pri
tem, kako želim živeti? Ali me ta dogodek, ta odhod, podpre
pri tem?’ Tako je bila odločitev tokrat zelo jasna. Morala sem
si iskreno odgovoriti in spustiti neke stvari ter ljudi iz svojega
življenja.
F: Imaš kakšen aha trenutek, ki bi ga rada delila?
P: Aha trenutek …
F: Kaj je to “aha trenutek” (smeh)?
P: (smeh) Aha trenutki so tisti trenutki, ko nekaj spoznamo pa
sploh nismo vedeli, da to že vemo. Zgodijo se takole (tleskne s
prsti) in tudi tako izginejo (tlesk), če jih ne zapišemo, če jih ne
ozavestimo. Trenuten aha trenutek je praznina. Praznina
prihaja in je močna in je nujna. Z njo pa neka mirnost in
zaključenost. Dovolimo si praznino.
F: Zdaj pa, kot sva na začetku imeli vklop, imava izklop:
“Za kaj si hvaležna danes ... Letos ... V svojem življenju?”
P: Danes sem kar hvaležna za tale intervju, da se je zgodil
(smeh), in ta način, kako si ga lepo izpeljala, tako da ti hvala za
to zaokroženost, ki si jo tudi prek vprašanj dosegla, vsaj jaz
imam tak občutek. Hvaležna za vsak dan. Zelo težko je včasih

In to je tista past, ko sam lahko padeš v nek sistem, ki si ga
postaviš. Res potem na neki točki nisem bila več srečna, ker je
bilo preveč vsega, enostavno preveč. Glavno spoznanje je bilo
ravno to: ‘Jaz sem želela to znati, ne pa da bom vse to delala
vse življenje.’ Ampak vem, kako se naredijo osnove vsega
tega; nobeno stvar ne vem v profesionalnost ali detajle. To je
bilo potem treba sprejeti ... Osnove ... Pa spustiti, ne sprejeti,
da ni treba vsega. Takrat so mi manjkali ljudje, stik z ljudmi.
Jaz sem po izobrazbi učiteljica, vedno sem bila naravnana na
neke stike, skupine. Zelo pomemben mi je čas zase, a tudi čas
za druženje, za predajanja, prenos znanja. Se spomnim, ko mi
je Janez rekel: ‘Daj, naredi nekaj! Nekaj drugega še. Ne bo šlo
samo to.’ Videl je, da ni bilo energije v meni, da ni bilo več
žara, da sem ga počasi izgubljala. Takrat sem del svoje energije
preusmerila v delo z ljudmi, da lahko ljudje pridejo na kmetijo
kot prostovoljci za krajši ali daljši čas, ali so to projekti ali je
samo prostovoljstvo brez projektov ali so to neki treningi,
delavnice, karkoli ... Treba je bilo spustiti marsikaj drugega, ni
se dalo v taki polnosti več. Ne vem, npr. pira je odletela prva
(smeh). Semena, ki so bila bolj zakomplicirana, so tudi šla
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biti hvaležen za stvari, ki niso fajn, ampak zelo velikokrat mi
uspe najti to hvaležnost tudi za stvari, ki so težke, ki se
dogajajo. Na splošno sem za to leto hvaležna za neko
povezanost, pa neizmerno sem hvaležna za prostor, ki smo ga
imeli in da je bilo toliko ljudi pri nas v istem gospodinjstvu
(smeh) ... Sploh si ne znam predstavljati, kako je drugje.
Oziroma si predstavljam, vem pa res ne. Se mi zdi, da z vsemi
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izzivi in darovi, ki smo si jih podarjali, nam je ta prostor dal
zelo velik dar, zmožnosti sobivanja. Hvaležna za prostor.
F: Hvala (smeh).
P: Hvala!
F: Jaz sem pa hvaležna za ta intervju, za čas, ki si si ga
vzela, za tvojo energijo in za celotno izkušnjo tukaj na
Velesu.
P: Hvala. Mahava (smeh)!

Mikroplastika
Pomlad se je umaknila poletju in končane so spomladanske
čistilne akcije. Veliko smo prepešačili, pobrali ogromno
odpadkov in zemljo olajšali za nano-delec nesnage, ki »zaljša«
naš planet. Udeleženci akcije smo čistili razpršene odpadke ob
cestah, na poteh.

na to, da se lahko prenaša po prehranjevalni verigi navzgor.
Problem pa ni le plastika kot taka, ampak tudi kemijske
substance, ki se sproščajo iz nje. Plastičnim masam so dodani
aditivi, ki so lahko zelo toksični. Najbolj problematični so
plastifikatorji, kamor spadajo ftalati, adipati in bisfenol A, ki se
lahko sproščajo iz končnih plastičnih produktov. Uporaba
ftalatov je zaradi toksičnosti že omejena in za določene tipe
proizvodov prepovedana. Naslednja skupina kemikalij, ki so
potencialno nevarne, so alkilfenoli. Zgoraj naštete skupine
kemikalij spadajo med hormonske motilce. Dokazano je bilo,
da se ti sproščajo iz polistirena in so potencialno rakotvorni.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da je vinil klorid, ki se uporablja
pri proizvodnji PVC, rakotvoren. Zaradi tovrstnih spoznanj v
znanstvenih krogih že potekajo pogovori o tem, da bi plastiko
pravzaprav morali uvrstiti na seznam nevarnih odpadkov.
In kako lahko sami pripomoremo k manjšemu onesnaženju s
plastiko in posledično mikroplastiko?
Kupujmo čim manj plastične embalaže.
Plastično embalažo skrbno mečimo v koš za plastiko.
Ne odlagajmo odpadkov v naravi.
Ne mečimo paličic za ušesa in drugih drobnih plastičnih
toaletnih odpadkov v toaletno školjko.
Izogibajmo se kozmetičnim izdelkom, ki vsebujejo
mikroplastiko.
Izogibajmo se uporabi sintetičnih oblačil.
Ozaveščajmo ljudi okoli sebe o posledicah uporabe
plastike za okolje in ljudi.
In ravno to, slednje, smo želeli opraviti s tem člankom. Nemalo
takšnih prizorov, kot je ta na sliki, se nahaja v naši krajevni
skupnosti. Zanj so odgovorni lastniki plastike in zemljišča, kjer
se le-ta nahaja. Upamo, da smo vsaj v tebi, ki to bereš,
prebudili vest, da začneš o tem razmišljati, opozarjati,
pospravljati za seboj, za dobro sebe in vseh nas ter tistih, ki še
pridejo za nami.

Na svojem popotovanju pa smo se nemalokrat počutili
popolnoma nemočno, saj smo tam v gozdu naleteli na divje
odlagališče salonitne kritine zasute z zemljo, spet na drugem
koncu na preluknjane odpadne bale sena, ovite v plastiko, ki so
pozabljene, zaraščene z mlado travo in koprivami, ležale na
sicer zasebnem zemljišču. Nedaleč stran je odvržena plastična
ovojnina bal, že deloma pokrita z zemljo čakala, da jo le-ta
naredi nevidno. Samo nevidno, a še vedno prisotno … Le kako
dolgo bo še čakala? Vsa ta nesnaga je nesnaga lastnikov
zemljišč, kjer se nesnaga nahaja. Morda celo propagirajo svoje
domače eko izdelke, hkrati so pa tako brezbrižni in naduti do
narave, da jim ni vredno izgubiti ure časa, razrezati balo,
pobrati plastično ovojnino, jo naložiti v avto in odpeljati na
zbirni center za odpadke. Seveda, čas je dragocen, ker moramo
hiteti opraviti še tisto, kar nam v dneh, ki nam ostanejo, ne bo
uspelo, ker nas prej ne bo več … Ne bo nas več, ker nas bo v
svoj plastičen ovoj ovila ravno ta ista plastika, ki jo po zaslugi
zgoraj opisanih jemo, pijemo in dihamo.
Ali veste, da smo v zadnjih desetletjih proizvedli več plastike
kot v vsem prejšnjem stoletju? Ali veste, da jo najdemo povsod
okoli nas? Ali veste, da se plastika v naravi ne razgradi, temveč
le razpada na vedno manjše delce?
Delce plastike velikosti 300 mikrometrov do 5 milimetrov
imenujemo mikroplastika. Le-ta je postalo sodobno
onesnaževalo. Sledi mikroplastike so našli v hrani in pijači,
med drugim v pivu, medu in vodi. Delce plastike so zasledili
tudi v človeškem blatu. Mikroplastiko lahko zaradi svoje
majhne velikosti pojedo najrazličnejše živali, od velikih
sesalcev do najmanjših nematodov (morskih glist) in školjk.
Prisotnost mikroplastike na dnu prehranjevalne verige nakazuje
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Pesmi
SPOKOJNOST VEČERA

DOMOVINA V SRCU
ZA SLOVENIJO

Utrujena obstojim.
Gledam, kako odhaja dan,
zadovoljna z narejenim.
Semena so položena v zemljo.
Na polju vsepovsod veje vonj
nove rasti,
prebujenje življenja opaja.
Za griči lebdi zarja.
Vasi se zavijajo v mrak.
Lahne sapice ližejo telo.
Ptice so odletele v zavetje.
Nebo se temni.
Spokojnost večera seda
v dušo.
Marija Bajt

SREČNA DOMA
Nekaj dragocenih trenutkov
z vrtiljaka časa
mi je odpadlo v naročje.
Zamaknjena ždim
brez svetlobe.
Ritem dežja
po oknu škreblja.
Srečna sem doma.

Za slovensko domovino
v prsih bije mi srce;
za mojo ljubljeno edino,
ki vse bolj spreminja se.
Naši dedje so gotovo
slovesno pisali ime,
naznanjalo je novo dobo,
bili pokončni so ljudje.
Zdaj pa vleče vsak po svoje,
za pripadnost nič ne ve;
tujih pil je čaš napoje,
mu za to vseeno je.
Vem, da tebi sonce zasije,
moja draga Slovenija;
mladi rod že tukaj klije
in ponosno dalje gre.
Marija Bajt

V času, ko se pomlad preliva v poletje,
sonce izliva na zeleno obarvano krajino
tople žarke,
južni veter prinaša pozdrave morja,
lepota planin vabi v goste,
vesoljni svet se lesketa v kaplji rose,
trava si brunda najljubšo mojo pesem,
prijeten vonj cvetočih vrtnic se dviga,
tja, na višave, k Božjim nosnicam,
Slovenija praznuje svoj rojstni dan.
Radost je, če ljubo domovino imaš rad.
Spominjam se,
preplavijo me ista občutja kot takrat,
v upanju in mukah se je porajala
nova, samostojna in neodvisna država.
Po mnogih letih hrepenenja
je slovenski narod dočakal svoj izsanjani
dan.
Složni, z vzneseno mislijo v srcu,
smo zakorakali v negotovo obdobje.
Pogumni, neustrašni osvoboditelji
so se dvignili v bran dežele.
Začutila sem, dogodil se je čudež,
ubranili so jo pred mogočnim napadalcem.
Eva Keber

Marija Bajt

26

Razvedrilo

Šentjanški glas

XXII/51

NAGRADNA KRIŽANKA
A

B

C

Č

D

E

F

G

1
2
4
3

H
6

5

I
8

7

J

Pripravil: Milan Sotlar

10
9

1-urejanje nohtov; 2-kdor dela z napravami, ali jih
nadzira; 3-Stopnja intenzivnosti barve v slikarstvu;
zvok; 4-mera za ritem; 5-del kolesarske dirke; 6rimska šest: 7-nikalnica; 8-orlov mladič; 9-slonov
čekan; 10-grška pijača; 11-priprava za sajenje rastlin;
12-Verdijeva opera;
A-oviranost pri delu, početju; B-delavec v lekarni; Cnekdanje nemška pevka; Č-znak za iridij; D-država v
perzijskem zalivu (Doha); E-nekdanja slovenska
igralka Rina; F-pripomoček; G-bodikasta rastlina z
užitnim cvetom; H-omaka, marinada; I-zemljin satelit;
J-Rusjanovo letalo; K-kemijski znak za litij.

Geslo pod številko 1 vodoravno napišite na dopisnico
in jo pošljite do 15. avgusta 2021 na naslov:
Uredništvo Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297
Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med
prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali
srečnega nagrajenca.

K

11
12

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je: GLAVOBOL.
Srečna izžrebanka je Vida Lamovšek, Osredek 41, 8297 Šentjanž. Nagrajenka prejme frizuro Frizerstva Zinka Žganjar s.p.,
Krmelj 21a. Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno:GRAMATIK, LEPOTILO, ATEK, PEŠ, VOLAN, GA, OR, RAKAR, BIK, VOLK, OKOVANKA, LASULJAR.

Nagradno vprašanje
V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje: Katero številko Šentjanškega glasa držite v roki? Prejšnja številka je bila seveda
petdeseta številka vašega najljubšega časopisa. Srečna izžrebanka je Klavdija Krmelj, ki nam je odgovor poslala po elektronski
pošti. Nagrajenka prejme frizuro Frizerstva Zinka Žganjar s.p., Krmelj 21a. Nagrado prevzame v salonu v Krmelju. Iskreno
čestitamo.
V tokratni številki vam zastavljamo naslednje vprašanje: Kateri tradicionalni dogodek je letos junija že desetič organizirala
Krekova konjenica?
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 15. avgusta 2021 na naslov: Uredništvo
Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na info@sentjanz.si. Med prispelimi
odgovori bomo izžrebali srečno nagrajenko ali nagrajenca.
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