ŠENTJANŠKI glas
Letnik XXIII, številka 53

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ

april 2022

Uvodnik

Šentjanški glas

Spoštovani bralci in bralke Šentjanškega glasa,
naš in vaš krajevni časopis je ponovno v vašem nabiralniku. Kako lepo je slišati, da se
veselite vsake naše nove izdaje, s katero vas osvestimo in obvestimo o celotnem
dogajanju v pušl'cu Dolenjske. In kaj vse se je pripetilo tokrat? Glede na pretekle
omejitve, ki so še vedno povezane s koronavirusom, je bilo družbeno in kulturno
dogajanje bogato. Nedavno so se odvijali občni zbori krajevnih društev, ponovno smo
čistili naravo in poskrbeli, da Šentjanž zasije v vsej svoji lepoti. Ravno z lepoto in
urejenostjo kraja kažemo sebe in svoj odnos do narave. Pa se sploh zavedamo, kakšen
lep kotiček nam je podarjen? Med epidemijo koronavirusa smo številni odkrivali stare in
nove pohodne poti, na katerih smo srečevali svojega soseda ali prijatelja. Raziskovali
smo še tako skrito gozdno pot, po kateri smo začutili utrip življenja narave. V zavetju
zelenih gozdov in cvetočih travnikov smo poslušali brenčanje čebel in žvrgolenje ptic,
medtem ko se je nekje drugje na toplem asfaltu po tleh valjal mucek. Joj, koliko lepega
smo lahko opazili okoli nas, če smo le odprli svoje oči. Vse to nas ni prav nič stalo, a
globoko v sebi smo bili ravno zaradi drobnih pozornosti, ki smo jih ovekovečili tudi s
fotoaparatom, srečni. Delite te srečne trenutke iz narave in posnetke kulturnih
znamenitosti z nami, saj jih bomo z veseljem objavili kot naslovnico naslednje številke
Šentjanškega glasa.
V naslednjih dneh se bodo vrstile slovesnosti ob državnem prazniku – dnevu upora proti
okupatorju. 27. aprila se spominjamo zgodovinskih dogodkov in ljudi, ki so krojili usodo
našega današnjega svobodnega ozemlja Slovenije. Čeprav preteklosti ne moremo
spreminjati, je treba ohranjati spomin na te prelomne dogodke in se iz njih tudi kaj
naučiti. Pa smo se? Kakor koli, vse napore, ki so bili storjeni na področju dela, pa bomo
praznovali 1. maja, ki je osrednji delavski praznik. Imejmo poseben odnos do praznikov
in praznovanj ter si vzemimo čas zase, za svoje bližnje in hobije. Prijetne prvomajske
praznike vam želiva
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 2022 - 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€

XXIII/53

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, Anže 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.

Drage bralke in bralci Šentjanškega glasa,
ob mednarodnem prazniku dela, s katerim so si delavci izborili
pravice, ki so nam danes samoumevne, vam iskreno čestitamo.
Naj bo 1. maj sproščen in lepo preživet v cvetu vaše mladosti.
Na dan boja proti okupatorju – 27. aprila – pa se spomnimo na
vse, ki so nam s svojo odločnostjo priborili svobodo.
Prijetne in mirne prvomajske praznike vam želi uredniški odbor Šentjanškega glasa.
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SPOŠTOVANE SOKRAJANKE, CENJENI KRAJANI!
Češnjice, Glino. V načrtu je izdelava betonske škarpe v
Češnjicah, nadaljuje pa se tudi projekt izgradnje mrliške vežice
na Velikem Cirniku. Maksimalne napore vlagamo tudi v
začetek projekta modernizacije državne ceste Šentjanž–Glino
in posledično ureditve športnega igrišča ter okolice šole. V
načrtu je tudi posodobitev ceste Kal–Svinjsko z asfaltacijo
strmih delov ceste. Nujno potrebna je tudi sanacija plazišča v
Bržanah. V letošnjem letu bo stekla tudi rušitev hiše v
Podborštu in razširitev ceste z ureditvijo odvodnjavanja
meteorne vode. S krajevnimi svetniki in v sodelovanju z
Občino potekajo tudi intenzivna razmišljanja, kako šoli na
Kalu ponovno vdahniti dušo z dejavnostjo, ki bi bila dodana
vrednost nam krajankam in krajanom, hkrati pa bi zaustavila
zob časa, ki stavbo neusmiljeno najeda. Najbrž na tem mestu
velja tudi povabilo vsem vam, da pri razmišljanjih sodelujete in
nam jih tudi posredujete.
Veliko je želja in tudi načrtov. Dejstvo je, da smo pri realizaciji
le-teh največkrat finančno omejeni. Kljub vsemu se skupaj s
svetniki krajevne skupnosti Šentjanž vedno trudimo, da pri
realizaciji vaših pobud pomagamo po svojih najboljših močeh
in dejstvo je, da smo največkrat pri tem tudi uspešni, kar me
izjemno radosti. Pred kratkim je bil izpeljan razpis za dodelitev
sredstev, ki so na razpolago za delovanje društev v naši
krajevni skupnosti. Veseli nas, da kljub dolgi epidemiji znova
veje nov veter in se vsi skupaj kot feniksi iz pepela dvigamo
po, kot kaže, dobljeni bitki. Veselimo se že, da bo družabno
življenje zopet zaživelo in se bomo lahko spet zbrali na
kakšnem pohodu, ki ga organizira Turistično društvo, ob kresu
s konjeniki in DPM Šentjanž ali pa na trgu v Šentjanžu na
kulturnem večeru.
Želim vam nadvse cvetočo pomlad in ne pretirano vroče
poletje, ker tudi jesen bo pestra.

V deželo je prišla pomlad in se razcvetela v vsej svoji lepoti.
Medtem ko upamo, da bodo letošnji ledeni možje prizanesli v
cvetje odeti naravi, smo prvi teden v aprilu počistili, kar je
zima skrila. Na žalost je opaziti, da so med nami še vedno
posamezniki, ki jim ni mar za naravo, za naše zanamce, za nas
same in brezbrižno odmetavajo odpadke v obcestne jarke,
včasih pa kosovni odpad zapeljejo kar v bližnji gozd. Velika
zahvala vsem, ki vam je mar in ste se tudi letos udeležili
čistilne akcije.
Zadnji Šentjanški glas v lanskem letu je izšel v času krajevnega
praznika. Od takrat večjih investicij nismo izvajali, so pa
potekali številni sestanki, ki so služili kot podlaga za izdelavo
načrta dela za leto 2022. Tako v bližnji prihodnosti Krajevna
skupnost načrtuje izdelavo kamnite zloženke na cesti
Kamnica–Kamenško, asfaltacijo odseka ceste na Svinjskem,
ureditev mulde na Svrževem in v Rovinjah ter modernizacijo
ceste do hiše Leskovec v Podborštu 10. Istočasno potekajo
številni občinski projekti, in sicer se nadaljuje projekt
hidravlične izboljšave vodooskrbe Šentjanž, Veternik,

Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ!
družbenemu povezovanju. Zahvaljujem se, da lahko kamenček
v mozaik glasila z nagovorom o aktualnih projektih in
investicijah Občine Sevnica ob vsakokratni izdaji prispevam
tudi sam.
Občina Sevnica je po svoji površini 12. največja občina v
Sloveniji. Stremi k sorazmernemu razvoju cestne
infrastrukture, vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, ravnanja z odpadki, urejanja javnih površin in vseh
drugih gospodarskih javnih služb. Ključne naloge segajo na
vsa družbena področja, za vse generacije: od otroškega varstva
in šolstva, varstva starejših, zdravstvenega in socialnega
varstva ter širšega društvenega delovanja. Uresničuje
prostorski razvoj, podpira razvoj gospodarstva, kmetijstva in
turizma. Za dobro delo je ključno tudi usklajeno in vzajemno
sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Z veseljem lahko rečem,
da je sodelovanje s Krajevno skupnostjo Šentjanž odlično. Ker
skrbimo za isti prostor, je stalna pretočnost informacij o
potrebah krajev resnično pomembna, kakovostno partnersko
delo pa ključni temelj uresničevanja razvoja.
S preteklimi investicijami je na področju predšolskega varstva
in šolstva v Šentjanžu dosežen kakovosten nivo storitev, ki so
staršem in otrokom blizu, v domačem kraju. Vrtčevsko varstvo
omogoča zadostne kapacitete, stalen je napredek na področju
osnovnega šolstva, pomembna naloga Občine pa je tudi
izboljšanje kakovosti življenja starejših v domačem okolju.

Kakovost bivanja v domačem okolju oblikuje celota dejanj in
odnosov. Najprej med posamezniki v družini, v šoli in v službi,
močno pa tudi na vseh ravneh družbenega življenja. Polnost
bivanja je v vaši krajevni skupnosti močno čutiti na vsakem
koraku, saj z veliko ljubezni do domačih krajev in
odgovornosti do napredka usklajeno tlakujete poti sedanjosti in
prihodnosti.
Skrb za celovito obveščenost o dogajanju, ki jo negujete s
tradicijo izdajanja Šentjanškega glasa, pomembno pripomore k

4

Intervju

Šentjanški glas

XXIII/53

Na področju urejanja javnih objektov se še posebna skrb in
pozornost namenjata urejanju poslovilnih objektov, letos bo tako
v gradnji poslovilna vežica na Velikem Cirniku. Občina
odgovorno upravlja z nepremičnim premoženjem, skrbi za
odmere cest in za druge premoženjsko-pravne zadeve. Za
omogočanje nadaljnjih investicij bo po izvedenem odkupu
odstranjena hiša v Podborštu.
Nadaljnji prostorski razvoj posameznih krajev in občine najbolj
celovito definira občinski prostorski načrt. Občinski svet Občine
Sevnica je pred kratkim sprejel tretje spremembe in dopolnitve,
vnovičen postopek pridobivanja razvojnih pobud gospodarstva in
občanov pa se pričenja še letos.
Izzivov in načrtov je še veliko. Pomembno jih je prepoznati in
dobro uresničevati. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem za
marljivo ustvarjalno delo, s katerim Krajevna skupnost, krajani
in predstavniki raznih društev skrbite za nenehen razvoj in
pristen utrip vsakdana. Verjamem v naše nadaljnje dobro
sodelovanje in naj vas pri tem še naprej tako srčno odlikuje
predanost domačim krajem.

Z letošnjim proračunom se zagotavljajo sredstva za urejanje
športnih površin pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Slednje se povezuje z začetkom rekonstrukcije državne ceste
Šentjanž–Glino. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
po pridobitvi vseh zemljišč razpis za izbor izvajalca za gradnjo
načrtuje še v letošnjem letu. V teku je občinski projekt
hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, sofinanciran z
uspešno pridobljenimi sredstvi Kohezijskega sklada. Projekt, ki
bo povezal levi in desni breg reke Save in bo omogočil
zanesljivo, od vremenskih razmer manj odvisno oskrbo s pitno
vodo, v pomembnem delu sega tudi na območje Šentjanža. V
teku je gradnja črpališča in vodohrana Šentjanž, izgradnja
povezovalnih cevovodov pa bo potekala na osmih odsekih
skupne dolžine 2,3 kilometra.
Vsakoletna proračunska stalnica so posodobitve lokalne cestne
infrastrukture na zelo razvejani cestni mreži. Letošnja investicija
je ureditev lokalne ceste od Kala proti Svinjskem, stalnica so tudi
vzdrževanja cestnih odsekov in sanacije plazov. Ne glede na
spremembo sistema upravljanja javnih poti cilj ostaja enak – to je
kakovostna povezanost vseh krajev in občanov.

S spoštovanjem, župan Srečko Ocvirk

Vanda Gorenjc
Bila sta dan boja proti okupatorju in dan zmage, ki omogočata, da izpostavimo našo preteklost, sedanjost in tudi prihodnost. Tokratni
intervju smo namenili predsednici KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž, Vandi Gorenjc, saj je lansko jesen društvo prejelo krajevno
priznanje za svoje delovanje.
otroci podedujejo imena svojih staršev in sorodnikov, medtem ko
je bilo moje ime v tistih časih sila nenavadno. Moj oče je prebral
neko knjigo, v kateri je bilo zapisano ime Vanda, a z W. Mama
je bila navdušena nad njim in poimenovali so me Vanda. Vsi,
razen nje, so imeli nenavadna imena, kot sta Terezka in Sofija.
Moja starša sta bila oba zaposlena in sta velik poudarek dajala
vzgoji in izobraževanju. Ko sem začela brati, sta mi mojo
ljubezen do branja knjig omogočila ravno z nakupom knjig. Ker
doma nismo imeli velike kmetije, sem si lahko to privoščila,
čeprav sem kot otrok vseeno morala tudi pomagati pri raznih
opravilih: otroci smo barvali lesene obešalnike ali pa pomagali
pri izdelavi predpražnikov.
Nekakšna nenavadnost je bila tudi razlaga rojstva nas otrok.
Doma smo bili rojeni trije – dva bratranca in jaz. Dejali so nam,
da so nas potegnili iz vode, le sestro, ki je bila zelo živahna, pa
niso ujeli vse do Ljubljane, zato se je rodila tam.
Vedno sem govorila, da bom učiteljica, kar sem uresničila, zato
bi pri sebi izpostavila vztrajnost, ki je tudi vzorna lastnost
učitelja.
Poleg staršev je v vašem življenju imela pomembno vlogo
tudi stara mama. Kakšen odnos sta imeli?
Lahko bi dejala, da me je poleg mame zaznamovala tudi ona, ki
je bila izjemno delavna in pridna, gojila je spoštovanje do vseh
ljudi, saj zanjo ni bilo pomembno, ali si bil reven ali pa bogat.
Od nje nisem nikoli slišala tračev.
Po poklicu ste specialna pedagoginja za otroke s posebnimi
potrebami. Čemu takšna odločitev?
Vedno sem vedela, da bom učiteljica, zanimala sta me zgodovina
in geografija. Nekega dne se je v pasjo utico zatekel fantek, ki je
izhajal iz revne družine. Ljudje ga niso marali, jaz pa sem mu
želela pomagati. Kot družina smo poskrbeli zanj. Morda me je
ravno ta dogodek opomnil, da bi rada pomagala takšnim
otrokom. Doma so me prepričevali, da je takšen študij težak, a
mi ni bilo mar. Svoje želje sem uresničila, vesela in hvaležna pa
sem, da sta me tudi starša pri tem podpirala. Če bi se danes

Gospa Vanda, marsikateri bralci Šentjanškega glasa vas ne
poznajo, zato vas prosim za kratko predstavitev. Kako bi se
opisali in katero svojo značajsko lastnost bi izpostavili?
Domačinka nisem, sem pa Dolenjka in bom to za vedno tudi
ostala, čeprav me je en del opredelila tudi Notranjska, kjer sem
obiskovala šolo. Rodila sem se kot prvi otrok v družini in na nek
način je moje življenje zaznamovalo ime. Običajno je bilo, da
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pomagal njen mož, včasih se je našla še kakšna »dobra duša«,
ki je priskočila na pomoč, a zasluge gredo ravno njej. Ko smo
ponovno začeli z delovanjem, pa Rezka vodilne vloge zaradi
zrelih let ni prevzela, zato sem od takrat dalje predsednica.
Leta 2016 smo z obuditvijo našega društva ponovno začeli
izpostavljati pomoč, solidarnost, ohranjanje slovenskega jezika
in slovenskega ozemlja. Ponosna sem, da te vrednote danes
zagovarja kar 36 članov društva.

ponovno odločala o svoji poklicni poti, bi se morda usmerila v
terapevtsko delo.
Čeprav Šentjanž ni vaš rojstni kraj, vas je že zelo zgodaj
ravno vaša poklicna pot pripeljala v pušl'c Dolenjske. Kako
se spominjate teh časov?
Moje takratno mnenje je bilo, da mora učitelj poučevati na
podeželju. Mestni vrvež me ni nikoli privlačil, čeprav je bilo
dovolj razpisov, da bi si lahko našla službo v okolici Ljubljane.
Našla sem razpis v OŠ Šentjanž, se prijavila in bila izbrana.
Čeprav je bilo daleč od mojega domačega kraja, me to ni
motilo. Kot specialna pedagoginja sem v pušl'cu Dolenjske
službovala kar 5 let, vse dokler se nista ukinila oddelka
posebne šole.
Kmalu po prihodu v Šentjanž sem spoznala svojega moža, se z
njim poročila in ustvarila družino. Ker se je moja služba
iztekla, sva se z možem preselila na Mirno, kasneje sem se za
kratek čas zaposlila v posebni osnovni šoli Dragotina Ketteja v
Novem mestu, nato pa sem se ustalila na Dobu.
Ni vas sram omeniti, da vozniškega izpita niste ravno
kmalu opravila. Kako to?
Čeprav smo v naši družini za tisti čas imeli že zelo zgodaj avto
– že leta 1964, me želja po vozniškem izpitu ni nikoli
privlačila. Ko sem bila še otrok, smo imeli prometno nesrečo z
avtomobilom. Na srečo takrat ni bilo nikomur nič. Ker pa so
moji otroci začeli hoditi v šolo in jih je bilo vedno treba nekam
peljati ter je bil mož vse dneve zaradi službe odsoten, sem se
po prepričanju kolegice odločila, da je čas za vozniški izpit.

Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa smo veseli in
hvaležni, da lahko živimo v svobodni državi. Menite, da
potomci dovolj cenimo vrednote NOB?
Pred kratkim je moj vnuk v okviru projekta na srednji šoli
napisal raziskovalno delo Spomeniki v našem kraju. V ta
namen je izvedel intervju s svojo prababico, ki mu je zaupala
marsikatero zanimivo zgodbo, ki danes tone v pozabo. O
pomenu delovanja društev, ki zagovarjajo vrednote NOB, je
povprašal tudi mlajše. Ti so dejali, da jih trenutno omenjena
tema še ne zanima, zaupali pa so, da je potrebno ohranjati
njihove vrednote.
Mislim, da vedenje še vedno ostaja, ker je tudi šola v Šentjanžu
dala pomen herojema Jančiju Mevžlju in Milanu Majcnu.
Starejši si želijo, da se spomeniki ohranjajo kot kulturna
vrednost kraja. Prav je, da smo ponosni na naš kraj in ljudi, ki
so delovali v našem okolju. Ni treba oditi drugam, da bi cenili
svoj kraj.

Veljali ste za pridno in vestno dekle. Pa je to bitjece bilo v
otroštvu tudi nagajivo?
Vedno sem bila bolj priden otrok, medtem ko je bila moja
sestra živahna. Lahko bi jo poimenovala kar »nezgodnik«, saj
se ji je vedno nekaj pripetilo. Mimo naše hiše, v kateri smo
stanovali, je mimo tekla voda, ker je bila mlekarna. Oče je
nekega večera dejal, da je voda umazana. S sestro naju je
zanimalo, kakšna je ta voda. Pogledala je skozi okno, ki ga pa
oče prej ni dobro zahakljal, zato je padla. Sestra je bila moje
čisto nasprotje. Še izbor najinih daril za rojstni dan je bil
drugačen. Sama sem si izbrala knjige, saj sem zelo rada brala,
ona pa si je izbrala smučke, no, kasneje si je zlomila nogo.
Otroških vragolij ni bilo. Edino, kar bi lahko izpostavila, je
moje daljše bivanje v bolnišnici. Hrana je bila ves čas enolična,
pogosto sta bila na jedilniku špinača in pire krompir. Ko sem
bila že sita te hrane, sem jo dala kar pod vzglavnik.

Preteklo leto je bilo za vaše društvo zelo pomembno, saj ste
na prireditvi ob prazniku KS Šentjanž prejeli krajevno
priznanje. Kakšni občutki so vas prevevali ob tem?
Lansko leto smo prejeli kar dve priznanji: za uspešno
delovanje in ohranjanje vrednot so nam podelili Zlato plaketo
Zveze borcev za vrednote NOB, ob lanskem prazniku Krajevne
skupnosti Šentjanž pa so nam podelili še krajevno priznanje.
Za nas to pomeni, da je treba te vrednote spoštovati in še
naprej aktivno delati. Mlajšim je treba na nekakšen pozitiven
način predstaviti naše delovanje, predvsem pa je pomembno,
da se ravno ti zavedajo, da vojne niso rešitev problemov.

Kako dolgo ste že predsednica KO ZZB za vrednote NOB
Šentjanž? Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste se vključili?
Veste, dokler je bil živ moj oče, ki je bil borec, se iz
spoštovanja do njega nisem nikamor vključila. Ob
osamosvojitvi Slovenije, ko so nekateri omadeževali spomin na
omenjeni del naše zgodovine, sva se skupaj z možem pridružila
k društvu v Krmelju. Krajevni odbor za vrednote NOB
Šentjanž je po smrti Cirila Vidmarja prenehal delovati, zato
smo se krajani Šentjanža, ki smo zagovarjali vrednote
tovarištva, vključili v sosednje društvo. Kmalu smo ugotovili,
da nas je kar nekaj Šentjanžanov, ki si želimo ohraniti
spomenike, zato smo se nato tudi na pobudo Vladke Blas iz
Tržišča in Rezke Repovž odločili, da ponovno obudimo
delovanje društva.
Poudariti moram, da je za lepo urejeno okolico vseh pomnikov
dolgo časa skrbela ravno Rezka Repovž, ki ji je bilo
pomembno ohraniti spomine na pogumna dejanja
posameznikov, ki so se borili za svobodo naroda. Pri tem ji je

Kljub omejitvam zaradi epidemije koronavirusa je bilo
delovanje vašega društva še kako aktivno, saj ste izvedli
pohod v Jatno k spomeniku, kjer sta bila pred 76 leti ubita
dva kurija. Kaj vse ste še dosegli?
Ponosni smo na vse dejavnosti, ki jih izvedemo znotraj našega
društva, predvsem pa na uspešno izvedbo lanske proslave v
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Šentjanžu. Na participativnem proračunu smo prejeli nekaj
denarnih sredstev, s katerimi nam je uspelo obnoviti in na novo
zasaditi park v Murncah. Uredili smo spominski prostor v
Kulturni dvorani Šentjanž in informacijske table v Jatni,
obnovili smo informacijsko tablo pri mejnem kamnu, namenili
smo jo tudi v dvorani v čast Juliju Renku. Načrtovali smo, da
postavimo še nekaj informacijskih tabel, a nam čas in
zdravstvene razmere niso dovolile, da bi naš načrt tudi uspešno
izpeljali. Trenutno načrtujemo projekt o kiparju Franciju
Jontezu, ki je živel v Velikih Laščah, a je izhajal iz Šentjanža.
Izvajamo t. i. spominske klepetalnice, na katerih se predstavijo
določeni spomini. Idej je res veliko, saj si želimo, da bi
izpostavili znane Šentjanžane. Ob obletnici smrti Janeza Kosa
bi radi o njem izvedli razstavo, mu namenili informacijsko
tablo, saj je veliko pisal o Šentjanžu in Milanu Majcnu. Kot
vedno pa je težko pridobiti denar, ljudi, ki bi kaj napisali …

energijo. Brez svojih treh vnukov, ki popestrijo moj vsakdan,
pa si svojega življenja ne znam predstavljati.
Trenutno sem članica upravnega odbora Knjižnice Sevnica, kot
članica sem aktivna tudi v drugih društvih. Kot strastna bralka
bi izpostavila aktivnost članic KUD Budna vas, ki veliko
pozornost namenja literarnemu ustvarjanju. Književna dela so
del mojega življenja, zato ni nič čudnega, da sem sedaj
vključena v dva bralna krožka, v Sevnici in Trebnjem.
Medtem ko opravljava intervju, nekje na drugi strani
Evrope bijejo bitko tudi drugi narodi, za svobodo, ki je
nam trenutno še samoumevna. Kaj bi sporočili bralcem
Šentjanškega glasa?
Kot ljudje bi morali gojiti pristne odnose, kot sta iskrenost in
pomoč sočloveku, ki sta danes že skorajda pozabljena. Če se
spomnim, kako je bilo včasih … Drug drugemu smo pomagali,
ni nam bilo težko priskočiti na pomoč. Danes pa vsi hitimo in
hrepenimo po dobrinah. Drži, čas je drugačen, ni takšnega
pomanjkanja dobrin, kot je bilo nekoč, a odnosi niso boljši. Za
sočloveka si je treba vzeti čas.

Dejali ste, da so knjige tiste, ki vas popeljejo v melodijo
mirnosti. Kaj je tisto, s čimer se sproščate?
Drži, knjige so bile vedno del mojega življenja. Ko kupimo
kakšen stroj, vedno najprej preberem vsa navodila, šele nato ga
vključim. Veliko časa preživim na vrtu, rahla prst me preveva z
.
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Z Vando Gorenjc se je pogovarjala Vesna Perko.

Julijana Štih
» Tako lepo skrbijo zame, zato pa sem tako dolgo na svetu …«
Besede ji tečejo kot po maslu in kar ne moreš verjeti, česa
vsega se je spomnila v našem pogovoru. Kot mlada deklica je
jokala, ko so leta 1934 v Marseillu ubili kralja Aleksandra I.
Karadžordževiča. Ob pogledu na takratni denar, ki ga je s seboj
prinesla Nada, je navdušeno komentirala: »O, to je pa tamal,
Petrček, ta je pa pobegnil, ko se je leta 1941 začela vojna.«

Lep, sončen dan, ki je marsikomu privabil nasmeh na obraz;
tudi gospe Julki Štih, ki sva jo obiskali. »Ja, rada imam takšne
dni in vesela sem, ko mi zjutraj skozi okno posije sonce,« so
bile njene besede. Prijetna in nasmejana gospa, ki ji na prvi
pogled ne bi prisodil niti 90 let, kaj šele 100, ki jih je
praznovala 30. novembra 2021. Z gospo Julko sva obudili
nekaj spominov.
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Ob današnjem obilju si kar ne moremo predstavljati, da je
bilo včasih čisto drugače. Vsi so bili na istem in se
enostavno niso zavedali, da je njihovo življenje težko.
Zadovoljni so bili s tistim, kar so imeli. A številne dobrine
so po mnogih letih okusili tudi oni; tako sta danes televizija
in telefon njena stalna spremljevalca in bi težko živela brez
njiju.
Gospa Julka je bila najbolj srečna, če se je po vasi razlegala
pesem in še danes z veseljem prisluhne ubranemu petju
moških, ki se pogosto sliši v hiši na koncu Kamenice.
Življenje sta ji zapolnila in polepšala sin Toni in hčerka
Irena. S svojim zgledom sta ju z možem vzgojila v delavni,
pridni in prijazni osebnosti. Danes jo obkrožajo še vnuki in
pravnuki.
»Tako lepo skrbijo zame; Vida, Toni, Irena in vsi, zato pa
sem tako dolgo na svetu,» so bile njene besede hvaležnosti.
Ura v njeni prijetni sobi je odbila dvanajst in počasi sva se
poslovili. »Hvala za nepozaben pogovor, draga gospa Julka.
Z veseljem vas bova še obiskali. Srečno!»

Ne da bi se kam selila je namreč živela v treh državah; v
kraljevini A. Karadžordževiča, v Jugoslaviji in v Sloveniji.
Zelo lep spomin ima na šolsko knjižnico in knjige, ki jih je
kot pridna učenka lahko brala in mogoče prav zato še danes
zelo rada bere. Ko je beseda tekla o šolskih pripomočkih, je
povedala, da so v njenih osnovnošolskih letih dekleta nosila
platnene torbe in v njih zvezek in svinčnike, fantje pa so v
rolo zvit zvezek nosili kar pod pazduho. » Včasih se je v
torbi razdrobil tudi kruh, ki sem ga nesla s seboj za malico,»
se je nasmehnila.
Poleg pouka v razredu, ni bilo veliko drugih dejavnosti;
takratni ravnatelj Zdešar je fante, njene sošolce, učil
čebelarit, dekleta pa so štikala. Mama ji je kupila blago in je
v šoli delala prte. Rada je to počela in še danes hrani enega
od prtov, ki jih je takrat naštikala.
Leta pa so tekla … Poročila se je v domači cerkvi na
Kamenici s fantom z drugega konca vasi, s Štihovim
Tončetom. Bila sta zadnja, ki sta se poročila v tej prijetni
cerkvici, za katero krajani še danes tako lepo skrbijo. Mož
je bil zelo priden. »Sam je naredil zidake za ogrodje hiše …
ja, bilo je težko, cementa nisi mogel dobiti kar tako.«

Na obisku sva bili Nada Vodišek in Majda P. Repovž.

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ 2021
Krajevna skupnost Šentjanž vsako leto praznuje svoj
praznik v spomin na boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja
v Murncah. V letu 2021 je bilo praznovanje še bolj
veličastno, saj smo obeleževali 80. obletnico boja v Murcah.
Prireditev je bila izvedena na prostem pred Osnovno šolo
Milana Majcna Šentjanž, ker so ukrepi za zajezitev
epidemije narekovali, da prireditev s tako veliko obiskovalci
v zaprtem prostoru ne bi bila odgovorno dejanje. Slavnostni
govornik na prireditvi je bil prvi predsednik republike
Slovenije Milan Kučan. Navzoče je nagovoril tudi
predsednik krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž, ki
je povzel, kaj vse je bilo v minulem letu v naši krajevni
skupnosti postorjenega ter skupaj z županom podelil
priznanje KS Šentjanž za leto 2021. Prejela ga je krajevna
organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Šentjanž,
ki je med delujočimi društvi v KS Šentjanž nedvomno med
najbolj prepoznavnimi. Organizacija ima danes 38 članov.
Za svoje osnovno poslanstvo si je zadala urejanje
spomenikov in spominskih obeležij, pomnikov 2. svetovne
vojne v naši krajevni skupnosti in to poslanstvo vsa ta leta
zgledno izpolnjuje. Poleg skrbi za urejene pomnike NOB v
naši krajevni skupnosti pa je ena od poglavitnih nalog KO
ZB za vrednote NOB Šentjanž nedvomno ohranjanje
spomina na dogajanje v času 2. svetovne vojne in skrb za
izobraževanje naših zanamcev o tem, kakšno žrtev so
darovali naši pradedki in prababice za to, da danes živimo v
svobodni državi in govorimo slovenski jezik.
Po podelitvi priznanja KS Šentjanž je podžupan Občine
Sevnica Janez Kukec v družbi župana Srečka Ocvirka, ki je
navzoče na prireditvi tudi nagovoril, predsednici TD
Šentjanž simbolično predal regijsko priznanje za najbolj
urejen izletniški kraj v Posavju. Na prireditvi sta navzoče
nagovorili še Vanda Gorenjc, predsednica krajevne
organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Šentjanž,
ter Rezi Repovž, predsednica KO-DIS Šentjanž.
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V oblikovanju spremljevalnega kulturnega programa so
sodelovali članice in člani KD Godba Sevnica, učenke in
učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž, Marija Bajt in ženski
pevski zbor Kombinatke. Zveza borcev za vrednote NOB
Sevnica in Šentjanž sta ob 80-letnici smrti Milana Majcna
in Jančija Mevžlja skupaj izdali brošuro, ki jo je pod
naslovom Šentjanž 1941-2021 in s podnaslovom Nemirna
Mirnska dolina in Posavje uredil Milan Gorjanc. Spominu
na žrtve druge svetovne vojne so se poklonile tudi
borčevske organizacije s svojimi praporščaki ter 1.
spominski dolenjski partizanski bataljon. Prireditev je
povezovala Jožica Pelko.
Na oknih šole so si lahko navzoči ogledali razstavo del
likovnega in literarnega natečaja »80-let je minilo, naj se
nikoli ne ponovi!«. K sodelovanju so bili povabljeni učenci
vseh šol v občini Sevnica ter OŠ Marjana Nemca Radeče,
Podružnična šola Bučka in OŠ Mokronog. Ob tej priložnosti
je bila z znatno podporo JSKD OI Sevnica in TD Šentjanž
izdana tudi brošura z vsemi deli, ki so prispela na natečaj.
Petra Majcen
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Turistično društvo Šentjanž
OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ
V torek, 22. februarja, se je odvijal občni zbor Turističnega
društva Šentjanž. Za člane društva je to leto prav posebno in
prepredeno z dvojkami, ki imajo simboličen pomen, saj turistično
društvo praznuje že 22 let svojega delovanja. Predsednica društva
Petra Majcen je v svojem pozdravnem nagovoru dejala, da so bili
začetni koraki težki, a so člani s svojim prostovoljnim delom in
prizadevanji veliko prispevali v dobrobit društva in hkrati
celotnega kraja. Vsako leto so nastajale nove ideje, ki jih je
društvo uspešno izpeljalo in tudi nadgradilo. Kljub vsem
omejitvam, ki jih je povzročila epidemija, je bilo poročilo dela za
preteklo leto obsežno, saj smo izvedli skorajda vse načrtovane
dejavnosti. Še posebej smo ponosni, da smo postavili nove klopi
na priljubljeni t. i. turistični točki – na Leskovcu – ki je obljuden z
obiskovalci, izpeljali pohode, sonaravno ustvarjanje na Tk pavu,
postavili nekatere informacijske točke, ozaveščali krajane o čistem
okolju … Tudi načrt dela za leto 2022 je bil izčrpen in obetaven,
predvsem pa smo veseli, da je v našo sredo zapihal svež veter, saj
so se nam pridružili novi člani, mladi, ki jim je mar, da turistične
dejavnosti v kraju ne zamrejo. Pri vsem tem bo imel velik pomen
tudi sodelovanje društva z osnovno šolo, na kateri že deluje
turistični krožek. Po uspešno predstavljenih in sprejetih poročilih
so lahko gostje le še čestitali vodstvu za uspešno poslovanje
društva. Predstavnik TZ Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije
Jože Prah je poudaril, da brez prostovoljstva ni turizma in da je
pomembno vključevanje mladih in njihovih želja. Druženje je
minilo v prijetnem kramljanju, nastajale so nove ideje in zamisli,
ki jih bomo člani društva razkrili prihodnjič.
Vesna Perko, TD Šentjanž

ČISTILNA AKCIJA 2022
Kot že tradicionalno vrsto let smo se tudi letošnjo pomlad tisti,
ki nam je mar za okolje, odpravili na čistilno akcijo. Tudi
letošnje leto je akcijo koordiniralo in organiziralo Turistično
društvo Šentjanž, ki je konec marca z letaki obvestilo
gospodinjstva o poteku akcije. Letos smo potek zasnovali malo
drugače kot prejšnjih nekaj let, in sicer smo posamezne
ustaljene relacije porazdelili med svetnike KS Šentjanž, ki so
na posamezni relaciji organizirali čiščenje. Prijazno se je
odzvalo tudi nekaj društev (PGD Šentjanž, PGD Veliki Cirnik,

narave pa je bilo odstranjenih tudi nekaj odvrženih
avtomobilskih pnevmatik, salonitnih cevi in veliko folije, ki se
uporablja pri baliranju. Zanimiv je bil tudi pojav na relaciji
Primštal–Kal, kjer ni bilo ovinka, kjer ne bi ob zaščitni ograji
ob cesti našteli tudi do 30 praznih pločevink na enem mestu.
Le kaj razmišlja osebek ali več njih, ki to nemarno vrže skozi
okno avtomobila na poti domov? Razmišljali smo o namestitvi
kamer, ki bi storilca, ki to na tej relaciji, kjer se prevažajo
pretežno domačini, počne že vrsto let, razkrile. Na tem mestu
bi radi pozvali tudi kmetovalce, ki pri baliranju uporabljajo
plastično folijo, da le-to po uporabi ne pustijo zavrženo v
naravi, ampak jo iz nje ustrezno odstranijo in predajo na center
za zbiranje odpadkov. Se spomnite tiste zgodbe o

Društvo vinogradnikov Šentjanž), ki so po konceptu preteklih
let očistili svojo ustaljeno relacijo. Kot lahko ugotavljamo, je
najbolj z odpadki obremenjena relacija Krmelj–Brunk, kjer je
bilo pobranih tudi največ smeti. Pri delu je bilo odkritih tudi
nekaj divjih odlagališč. Udeleženci obljubljajo, da bodo skušali
nekaj teh preko leta tudi počistiti. Največji delež odpadkov
predstavljajo cigaretne škatlice, pločevinke in plastenke, iz
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prispevala vreče, ki smo jih razdelili med zainteresirane
posameznike.
Hvala vsem, ki ste v akciji sodelovali, osveščali najmlajše in
očistili mati Zemljo vsaj kanček nesnage, ki jo bremeni. Vsem
tistim, ki brezvestno mečete odpadke v naravo, pa polagamo na
srce … Zamislite se nad sabo in naj vas bo pošteno sram,
četudi mislite, da ste anonimni. Vsake smeti so podpisane in
tako tudi vaše.

mikroplastiki, o kateri smo pisali že tudi v našem časopisu?
Preberite si jo še enkrat.
Akcije se je udeležilo skupaj 85 posameznikov in učenke,
učenci ter učiteljice in učitelji naše šole. Nabrali smo 6500
litrov smeti in jih tako ustrezno izločili iz narave ter prispevali
kapljico k reševanju svetovne problematike. Tudi letos nam je
Komunala Sevnica cel teden pustila na razpolago kontejner, ki
je stal pri šoli, in v katerega smo lahko odlagali pobrane smeti.
Zahvala gre tudi Turistični zvezi Občine Sevnica, ki je

Petra Majcen

KO za vrednote NOB Šentjanž
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ JE PRAZNOVALA
Ko smo stopili v leto 2021, smo se zavedali, da bomo morali
kljub epidemiji pripraviti spominsko slovesnost ob 80.
obletnici boja v Murncah, kjer sta življenji izgubila Milan
Majcen in Janči Mevželj v neenakopravnem boju z
okupatorjem, ki je želel našo deželo narediti nemško.
Leto pred tem nam je uspelo pridobiti sredstva za obnovo
spominskega parka v Murncah. Spomladi se je začela obnova,
mi pa smo se pripravljali na slovesnost.
V soboto, 30, oktobra 2021, je bila spominska svečanost, na
kateri je bil slavnostni govornik Milan Kučan, prvi predsednik
Republike Slovenije. Pozdravne nagovore so imeli še: Srečko
Ocvirk, župan Občine Sevnica; Rezi Repovž, predsednica KO
izgnancev; Vanda Gorenjc, predsednica KO borcev in Boštjan
Repovž, predsednik KS. Kulturni program je bil raznolik. V
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njem so sodelovali Kombinat, ženski pevski zbor, Kulturno
društvo Godba Sevnica, učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž,
Marija Bajt, praporščaki s prapori in 1. spominski dolenjski
partizanski bataljon. Program je povezovala Jožica Pelko.
Poleg osrednje slovesnosti so bile še spremljajoče prireditve:
spominski pohod Po poteh Milana Majcna, Spominska razstava
o izgnancih iz Šentjanža, razstava likovnih in literarnih del
učencev OŠ, likovna razstava članic likovne sekcije KUD
Budna vas. Organiziran je bil ogled prizorišča boja v Murncah,
ker zaradi spoštovanja pogojev PTC in navodil NIJZ o
preprečevanju širjenja COVID 19 ta svečanost ni mogla biti
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organizirana v Murncah. Izdani sta bili tudi dve publikaciji:
Naj se nikoli ne ponovi, bilten literarnih in likovnih del
učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž, Marjana Nemca Radeče,
OŠ Tržišče, Mokronog, POŠ Trebelno, POŠ Bučka in zgibanka
Šentjanž 1941-2021, ki jo je uredil Milan Gorjanc ter nas je
seznanila z nemirnim časom leta 1941.
Tudi leta 2022, ko pišem o spominski slovesnosti, je nemiren
čas, čeprav vedno znova upamo, da se ne bo ponovil.
Vanda Gorenjc

SPOMINSKA SLOVESNOST V JATNI 2022
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali pohod v Jatno in
spominsko slovesnost 13. februarja.
Pod vtisom še vedno prisotnega covida se je le-tega udeležilo
manj pohodnikov in obiskovalcev. Smo pa zato bili nagrajeni s
čudovitim vremenom.
V Jatni obujamo spomine na ubita kurirja TV5a (DOLFI
ČRNEC - PIKO in EMIL STRNAD - BERAČ).
Letos mineva 100 let od rojstva Karla Destovnika - Kajuha,
zato je bil govor posvečen njemu, pomembnemu pesniku, ki je
padel mlad kot naša kurirja v mesecu februarju blizu rojstnega
kraja v hudi zimi leta 1944. Tudi naša dva kurirja sta morala
tisti februar premagovati zimske razmere, kar je bilo zanju
usodno.
Spomin na kurirja in pesnika pa smo zaključili z recitalom
Kajuhovih pesmi ter pesmijo Franca Kosmača o Kajuhu.
Vanda Gorenjc

DPM Šentjanž
PRAZNIČNI DECEMBER
DPM Šentjanž je tudi v letu 2021 organiziralo prihod dedka
Mraza in obdaritev otrok v čarobnem mesecu decembru.
Najprej je obiskal predšolske otroke. Izvedel je, da redno
pospravljajo igrače in skrbijo za njih, zato jih je razveselil z
novimi, s katerimi se bodo lahko vsak dan igrali v vrtcu. Vsak
je dobil še posebno darilo, ki ga je odnesel domov. Po
dogovoru in v sodelovanju z Osnovno šolo Milana Majcna
Šentjanž je dobri mož obiskal vsak razred posebej. Otroci so
mu za dobrodošlico zapeli, deklamirali, celo zaplesali in mu
podarili prelepe risbe. Dedek Mraz je vsakega obdaril, tako da
ni nihče ostal praznih rok.
Naslednji dan so se v Kulturni dvorani Šentjanž daril dedka
Mraza razveselili še otroci, ki jih prejšnji dan ni srečal v vrtcu
ali šoli.
Leto smo uspešno zaključili, kar smo v marcu potrdili na
občnem zboru. Sprejeli smo nekaj novih idej, za katere se
bomo trudili, da jih tudi uresničimo.
J. K.

KUD Budna vas
OD HITREGA STARTA DO PRVEGA MESTA NA NATEČAJU
Novo leto, nove zaobljube. Vse bo enako ali vse drugače. Biti boljši, biti najboljši! Zmagati! Kakšne so bile pa vaše
zaobljube? Se jih na pomlad še držite?
Člani Kulturno umetniškega društva Budna vas, sekcije Art
Lipa, imamo novega zmagovalca. Slovenia Olympic Team je v
sodelovanju s podjetjem Europlakat Slovenia in Slovenskim

paraolimpijskim komitejem objavila natečaj Beijing 2022
Olympics. Med 760 prispelimi plakati (slikami) so izbrali tri
zmagovalce. V kategoriji osnovnošolski otrok je zmagal član
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Februar je bil v znamenju občnega zbora članov društva. Zbor
je žal potekal preko zaslonov, zato je bila udeležba članov
skromnejša. Pregledali smo delovna poročila vseh treh sekcij,
sprejeli plan dela za letošnje leto za sekcijo Art Lipa, Ljudske
pevke Solzice in KUS, se seznanili s finančnim poročilom, na
srečo pa nobenega posebnega dela nista imeli disciplinska
komisija ter nadzorni odbor. Še naprej bomo sledili
ustaljenemu programu in ciljem, ki so postavljeni visoko.
Želimo si tudi vaših odzivov in udeležbe na otvoritvah razstav,
saj kultura smo mi vsi.
Na temo ob dnevu žena so z mentorico Eleno Sigmund
ustvarjali otroci 7. razreda v OŠ Radeče. Nastale so prekrasne
slike rož v vitrage tehniki. Vse nastale slike si oglejte na FB
strani društva in na strani Mala Akademija.
»Škrjanček poje, žvrgoli« je vsakoletni razpis JSKD OI
Sevnica za literarne ustvarjalce občine Sevnica. In tudi letos so
naši člani društva iz sekcije KUS (Marija Bajt, Eva Keber in
Jožef Žnidarič) spisali izjemne pesmi in kratka besedila, ki so
vredna branja. Vsa dela so objavljena na FB strani društva.

našega društva Marcel Kajtna, sicer učenec 9. razreda OŠ Sava
Kladnika v Sevnici. Čestitamo.

»Razstava s poličke« v pisarni JSKD OI Sevnica in ZKD je
postal reden in zaželen razstavni prostor tudi članov našega
društva. V februarju je imela mesečno razstavo ljubiteljska
likovna ustvarjalka Gordana Dobriha. V marcu je svoje slike
na ogled postavila Marija Oven, ljubiteljska likovna
ustvarjalka. V aprilu si oglejte slike in vitrage Elene Sigmund,
dipl. likovne pedagoginje in vodje likovne sekcije Art Lipa ter
Male Akademije.

Od sredine marca si lahko v prostorih Upravne enote Sevnica
ogledate slike treh članic društva ljubiteljskih likovnih
ustvarjalk, in sicer Marije Oven, Mojce Musar in Irene Zgonc.
Z razstavo, ki si jo je bilo mogoče ogledati od oktobra 2021
dalje, so končale Elena Sigmund, Gordana Dobriha, in
Nevenka Flajs.

Vso pomlad se lahko vsi ljubitelji slikarstva udeležite tečaja
risanja in slikanja z imenom Hitri start. To bo najhitrejša pot od
prvih linij s svinčnikom do učnega tihožitja, a ne po
fotografijah, ampak po opazovanju. Tečaj je namenjen
otrokom, starejšim od 12 let, kandidatom za šole in fakultete,
ki zahtevajo likovni preizkus nadarjenosti, in vsem osebam
brez predhodnega znanja, ki se le želijo naučiti risati. Tečaj
vodi Elena Sigmund, dipl. likovna pedagoginja, vsako nedeljo
vse do poletja. Več informacij dobite na FB strani Male
akademije.
Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas
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Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
OBČNI ZBOR DRUŠTVA REJCEV IN LJUBITELJEV KONJ ŠENTJANŽ
V soboto,19. februarja, smo se člani Društva rejcev in
ljubiteljev konj Šentjanž zbrali v Kulturni dvorani Šentjanž na
zboru članov društva.
Po pozdravu predsednika Boštjana Krmelja smo izvolili
delovno predsedstvo, ki ga je vodil Franci Lipovšek in prešli
na dnevni red.
Najprej smo pozorno prisluhnili poročilom odborov za preteklo
leto, bila so skromna, saj nam je covid močno okrnil delovanje.
V nadaljevanju smo sprejeli nov delovni načrt, ki ga želimo s
skupnimi močmi realizirati. Podelili smo kar nekaj zahvalnih
listin za delovanje članov v društvu in za pomoč pri delovanju
društva. V letu 2021 se vsem, ki so nam kakor koli pomagali,
iskreno zahvaljujemo. Še posebej smo se zahvalili PGD
Šentjanž, ki nam nesebično stoji ob strani že vrsto let. Veseli
smo, da nam je namenili spodbudne in pohvalne besede
predsednik KS Šentjanž Boštjan Repovž.
Društvo je tudi bogatejše za novo članico, ki bo s svojim
znanjem in izkušnjami pripomogla k še boljšemu delovanju.
Po končanem uradnem delu smo svoje misli in izkušnje
izmenjali ob okusni zakuski, naš mladi nadobudni Rene pa se
nam je tokrat predstavil kot harmonikaš in ubrano zaigral nekaj
viž.
Brigita Blas

VELIKONOČNA BUTARA

Po dveh letih premora smo letos konjeniki izdelali in postavili
velikonočna butaro, ki meri štirinajst metrov. Niti dež in
močan veter nas nista odvrnila od že težko pričakovane
tradicionalne izdelave ter postavitve butare. Veseli in
zadovoljni smo, da nam je uspelo vsemu navkljub stopiti v
prazničen velikonočni čas, tako kot smo bili vajeni pretekla
leta preden je covid temeljito premešal naša življenja in
delovanje društva.
Brigita Blas
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MK Junci Šentjanž
OBČNI ZBOR MOTO KLUBA ŠENTJANŠKI JUNCI
hvaležnost, da so bile vse vožnje, v dvanajstih letih delovanja
kluba, varno opravljene. Ker se je zaključilo štiriletno obdobje
delovanja kluba, so organi društva izglasovali novega
predsednika kluba ter preostale organe društva. Novo izvoljeni
predsednik MK šentjanških Juncev, Miloš Ćirić, je predstavil
predlog programa dela za leto 2022, ki je bil soglasno sprejet.
Tako so se člani kluba dogovorili, da v letu 2022 izpeljejo dan
varne vožnje, se udeležijo blagoslova motorjev v Mirni Peči,
kot spremstvo sodelujejo pri srečanju starodobnikov in
kolesarskem maratonu, si preko enodnevnih skupinskih voženj
ogledajo še nepoznane dele Slovenije ter izpeljejo večdnevno
klubsko vožnjo v Srbijo ali Albanijo. Konec novembra bodo
člani kluba predstavili svoje dogodivščine na potopisnem
predavanju, člani MK šentjanških Juncev pa bodo z veseljem
sodelovali tudi na tradicionalnem šentjanškem miklavževanju.
Člani MK Junci in novi predsednik v društvo vabijo vse nove
člane, ki bi želeli z dobro družbo, na dveh kolesih, spoznavati
Slovenijo in tujino. V novo sezono vsi zremo z velikimi
pričakovanji, saj upamo, da bodo dejavnosti potekale po
zastavljenih ciljih. Naj števci vrtijo varne in udobne kilometre,
druženja pa naj bodo prijateljska in polna navdušenja.

Leto je naokrog in v soboto, 26. marca 2022, je v Šentjanžu
potekal občni zbor Moto Kluba šentjanški Junci. Člane kluba je
pozdravila predsednica Vlasta Rupar in predstavila dejavnosti
preteklega leta. Delovanje kluba v letu 2021 je pandemija
Covid-19 močno okrnila, pa vendar so člani društva uspeli
izpeljati enodnevno vožnjo do Tolminskih Korit. Predsednica
Vlasta se je na koncu zahvalila vsem članom in izrazila

Mateja Ćirić Jamnik, MK Junci

DAN VARNE VOŽNJE MOTO KLUBA ŠENTJANŠKI JUNCI
Moto klub šentjanški Junci deluje že dvanajsto leto. Pomladno
sonce kar vabi na sonce, a kot pretekla leta, je nujno obnoviti
znanje vožnje z motocikli. Tako je v nedeljo, 10. aprila 2022,
potekala letošnja preventivna akcija varne vožnja z motocikli.

Dogodka se je udeležilo približno 35 udeležencev, od tega 16
jeklenih konjičkov. K sodelovanju je pristopila tudi Prometna
Policija Novo mesto in ekipa prve pomoči III Sektorja Gasilske
zveze Sevnica. Osrednja dela dneva sta bila poligon varne
vožnje in tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo
defibrilatorja in lutke. Pod budnim očesom izkušenega
policista so vsi vozniki lahko preizkusili svoje praktično znanje
vožnje na skrbno pripravljenem poligonu. Prav tako pa so
udeleženci dogodka z veliko strokovnega znanja ekipe prve
pomoči III Sektorja GZ Sevnica spoznali, kako ravnati v
primeru ponesrečenega motorista. Obnovili so znanje
zaustavljanja krvavitev, postopke pri poškodbah glave in
hrbtenice, ter splošne oskrbe poškodovancev in vadili postopek
oživljanja na lutki z uporabo defibrilatorja. Gasilci/reševalci so
odgovorili na mnoga vprašanja in vsi si le želimo, da njihovih
izkušenj ne bo potrebno preizkušati tudi v pravih nesrečah.

Namen takšnih preventivnih akcij je predvsem izboljšanje
prometne varnosti motoristov preko različnih praktičnih vaj na
poligonu, katere simulirajo cesto z vsemi njenimi pastmi, in
dvigniti samozavest pri reševanju ponesrečencev. Policisti so
praktično in teoretično predstavili tehnike vožnje v različnih
okoliščinah, obnašanje motocikla, ter pravilno ukrepanje v
primeru nenadne ovire. Vsak udeleženec treninga varne
vožnje se je imel priložnost preizkusiti na različnih vajah pri
nizkih hitrostih in na ta način pridobiti oziroma nadgraditi
svoje vozniške sposobnosti. Motoristi smo ugotavljali, da je
pravilen pogled pri vožnji motorja ključen v vseh situacijah.
Ena od pomembnih tem v sklopu izobraževanja je bil tudi
poudarek na obnašanju motoristov v prometu in kultura
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V imenu celotnega Moto kluba šentjanški Junci se iskreno
zahvaljujem policistu iz prometne policije Novo mesto, ker si
je vzel čas ter nam s svojim izjemnim znanjem in opremo
pomagal pri izboljšanju preventivne varnosti v prometu.
Zahvaljujemo se ekipi prve pomoči III Sektorja GZ Sevnica za
izredno strokovno podane praktične ponazoritve in nasvete
ravnanja v primeru nesreč. Zahvaljujemo se tudi podjetjema
Armat in Prehrana pri Marjani, ki nam je odstopilo svoj prostor
za postavitev in izvedbo poligona.

vožnje. V ta namen smo v skupini odpeljali kratek krog po
okoliških krajih. Vsi udeleženci smo z zanimanjem in
navdušenjem vsrkavali znanje, ki smo ga bili deležni.
Zavedamo se, da so tovrstne delavnice koristne in potrebne za
izboljšanje varnosti, tako motoristov kot ostalih udeležencev v
prometu. Zagotavljamo, da bomo še nadaljevali z organizacijo
tovrstnih dogodkov, ter jih programsko v prihodnje še
obogatili.

Ob zavedanju, da lahko za varnost največ naredimo sami
predvsem z odgovorno vožnjo in upoštevanjem vseh
predpisov, si želimo letošnjo motoristično sezono mnogo
varnih in navdihujočih kilometrov.
Mateja Ćirić Jamnik, MK Junci

DVŠ Šentjanž
LETNI OBČNI ZBOR DV ŠENTJANŽ
nadzornega odbora soglasno sprejeta. Predsednik društva,
Simon Šmit, je kot najpomembnejši cilj letošnjega leta
izpostavil ureditev društvenih prostorov, ki jih je društvu
namenila KS Šentjanž.
Zbor so pozdravili predsednik KS Šentjanž Boštjan Repovž in
predstavniki ostalih šentjanških društev. Ob besedi gostov pa
smo vsi prisotni glasno in ubrano zapeli rojstnodnevno pesem,
saj je ravno na ta dan predsednik društva, ki se mu je utrnila
kakšna solzica, praznoval rojstni dan.
V nadaljevanju so bile podeljene diplome društvenega
ocenjevanja vin, ki je bilo letos izpeljano v februarju. Poročilo
o poteku ocenjevanja je na kratko podal član Rudi Bec, ki je
poudaril, da imamo člani kljub vsem naravnim tegobam
resnično kakovostna vina.

V soboto, 26. marca, je potekal letni občni zbor Društva
vinogradnikov Šentjanž. S pesmijo Pesem o trti so ga otvorili
društveni pevci, nato pa je sledilo predavanje o novostih in
napotkih za varno in učinkovito varstvo vinske trte. Svoje
strokovne nasvete in znanje je članom vinogradniškega društva
predal Marjan Kragl iz podjetja Karsia.

Druženje se je ob večerji in dobri rujni kapljici nadaljevalo, za
dobro voljo pa so s svojimi pesmimi poskrbeli društveni pevci.

Po krajšem seminarju je delovno predsedstvo skupščine
zasedlo svoja mesta. Kljub okrnjenemu številu prisotnih članov
so bila tako poročila predsednika društva, blagajnika kot tudi

Vesna Perko
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REZ V DRUŠTVENEM VINOGRADU
Za rez vinske trte je najbolj primerna sredina marca, čeprav
vsak vinogradnik trdi svoje. Tako smo se zbrali 17. marca, da
opravimo to "nalogo", večinoma botri vinskih trt iz našega
učnega vinograda; sploh tisti, ki nekaj damo na redna opravila
v vinogradu.
Po kratkih navodilih smo najprej obrezali vsak svojo trto,
potem pa še tiste, katerih botri so bili odsotni. Vmes, med
delom, je naš predsednik, nam "rezačem" prinesel lanski
pridelek iz našega, društvenega vinograda. Moram reči, da je
bilo vino zelo korektno in dobro. Torej, obrezali smo trte,
pobrali rezino in naredili butarice.
Na koncu pa je sledila še vinogradniška malica, ki smo vsi z
veseljem pričakovali.
M.S.

DU Šentjanž
JULKA ŠTIH - STOLETNICA
Gospa Julka Štih s Kamenice je 30. novembra 2021 praznovala
100. rojstni dan. Poleg vseh ostalih smo jo obiskali tudi
Šentjanški jurjevalci in člani Društva upokojencev Šentjanž.
Bila je vesela našega obiska, še bolj pa ubranega petja pevcev
ljudskih pesmi. S svojim prijetnim glasom se je pridružila
jurjevalcem in med petjem njej znanih melodij je neznansko
uživala ter z nami večkrat nazdravila.
Dneve preživlja v družbi domačih, krajša pa si jih z branjem,
gledanjem televizije in spremljanjem vsega, kar se dogaja okoli
nje. Gospa Julka kljub letom sledi novostim. Pred leti je bila ob
predlogu domačih, da bi imela telefon, najprej mnenja, da to ni
zanjo, sedaj pa je telefon njen stalni spremljevalec in bi bila
težko brez njega, saj jo povezuje z ljudmi, ki jih ima rada.
Po nekaj urah prijetnega druženja smo ji zaželeli zdravja ter
obljubili, da še pridemo in skupaj zapojemo. Gospa Julka,
iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. Srečno!
DU Šentjanž
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PGD Šentjanž
PREGLED DELA ŠENTJANŠKIH GASILCEV
Šentjanški gasilci in gasilke smo se v soboto, 5. marca, zbrali na
članskem občnem zboru in pregledali opravljeno delo v letu 2021.
Zaradi znane situacije smo bili malce omejeni, vendar smo vseeno
izpeljali zastavljene cilje in aktivnosti.
V mesecu marcu smo se prijavili na razpis KS Šentjanž za izvedbo
dodatnih aktivnosti. Načrtovali smo nakup intervencijskih oblek,
čelad in delovnih oblek tipa B. Imeli smo na obisku krojača, ki je
dopolnil oziroma popolnil pionirsko ekipo z novimi delovnimi
oblekami, ki so obvezna oprema za udeležence državnega
tekmovanja, ki se je odvijalo 5. junija 2021 v Celju. Več kot pol
članov ekipe se je zamenjalo, ker so bili prestari, a vseeno smo
uspeli in peljali ekipo pionirjev na državno tekmovanje v Celje. Ob
tej priložnosti hvala mentorjema Jerneju in Žigi ter mladinski
komisiji za ves vložen trud.
Zadnji dan aprila smo postavili mlaj na parkirnem prostoru v
Šentjanžu, ki ga je prispevalo Gozdno gospodarstvo Slovenije in
gospod Jože Prah.
Kljub vsemu smo opravili nekaj nujno potrebnih vaj za vzdrževanje
minimalne operativne kondicije, seveda ob upoštevanju vseh
ukrepov. Žal pa niso zaradi epidemije počivale intervencije. Teh je
bilo v letu 2021 kar sedem.
1. februarja smo intervenirali na požaru stanovanjske hiše v Birni
vasi in jo nato 3. februarja prekrili s folijo in zavarovali nastanek še
večje škode. 17. februarja smo bili poklicani na pomoč PGD
Tržišče pri gašenju požara stanovanjske hiše v Pijavicah. 30. marca
smo se pridružili gasilcem iz Telč in gasili travniško-gozdni požar.
23. junija smo bili poklicani na intervencijo v zaselek Gabrje, kjer
je ob cesti Sevnica–Trebnje gorela prikolica tovornjaka. 16. julija
pa smo bili priča največjemu požaru zadnjih let v našem požarnem
okolišu. Strela je zanetila požar na gospodarskem poslopju družine
Jan na Osredku. Požar se je razširil še na svinjake in stanovanjsko
hišo. Na pomoč smo poklicali tudi sosednja društva, saj je bila
intervencija zelo zahtevna. Na intervenciji je sodelovalo preko 40
gasilcev. V naslednjih dneh pa smo prekrili streho hiše s folijo in
pomagali odpeljati ogorel les s pogorišča. Na omenjenem požaru
smo porabili cca 150 m3 vode. Velik del jo je bilo potrebno
pripeljati iz doline. Žal je gospodarski objekt pogorel, rešiti pa nam
je uspelo del stanovanjske hiše in pomožni objekt. 12. decembra je
v večernih urah izbruhnil požar v kurilnici domačije Repovž. Požar
smo hitro omejili in pogasili ter pogorišče počistili. Na srečo so vse
intervencije minile brez poškodovanih udeležencev intervencij.
Za potrebe oskrbe s pitno vode smo v letu 2021 prepeljali 440 m3
vode, za ostale potrebe (voda za bazene, čiščenje prepustov in
jaškov ...) pa smo prepeljali 96 m3 vode.

V mesecu novembru smo oblikovali in dali v tisk 6-listni koledar,
priložen dopis in položnico za prostovoljni prispevek.
Razdeljevanje koledarjev je potekalo prilagojeno razmeram in
omejitvam. Velikost koledarja smo prilagodili velikosti velike
kuverte, v katero smo ga vstavili skupaj s položnico in spremnim
dopisom ter vložili v nabiralnike gospodinjstev. Akcija je bila
pozitivno sprejeta s strani krajanov, saj smo ravnali odgovorno in v
skladu z veljavnimi priporočili NIJZ.

Veseli smo, da je akcija uspela kljub oviram. Prostovoljni prispevki
nam omogočajo delo in uspehe na vseh področjih delovanja
društva, zato se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem vsem za
izkazano dobrosrčnost. Svoje poslanstvo želimo opravljati
kvalitetno in strokovno, zato se želimo še naprej izobraževati in
posodabljati opremo.
Zastavili smo si tudi program dela za leto 2022. Želimo ga v celoti
izpeljati. Naj naštejem le najpomembnejše aktivnosti: izpeljati
Florijanovo žegnanje v Budni vasi, udeležba mladine, članov,
članic in veteranov na občinskem tekmovanju, v avgustu izpeljati
veselico, nabaviti novo opremo in jo zamenjati z dotrajano, nabaviti
termo-kamero in se dodatno usposabljati oziroma izpopolnjevati na
operativnem področju.
Spoštovane krajanke, krajani, dobrotniki še enkrat najlepša hvala za
vaše prostovoljne prispevke, ki nam omogočajo opravljati naše
poslanstvo.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«,
Boštjan Repovž, predsednik PGD Šentjanž
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Pesmi
BILO JE VČASIH

POMLADNO OBILJE

PREDEN TRAVA OZELENI

Včasih bile so kratke poti
do vseh ljubih domačih ljudi,
da še k prijateljem v vas se je šlo,
nikoli nikomur bilo ni težko.

Veter hiti,
da v razprta jadra vdihne pomlad,
da zapleše v mozaiku barv, vonjev,
svežine.

Mirno in trdno spi ljuba krajina,
v hladno tihoto je zavita,
ptice se še ne dramijo iz molka,
v rjavo lubje so drevesa odeta.

Več časa za vse je bilo,
čeprav se je delalo le na roko,
če se je kaj obljubilo,
to tudi se je izpolnilo.

Skozi tisoče raznobarvnih koščkov cvetov
odsevam v svet;
zavedam se brezmejnosti obilja,
potopljena in očiščena v kopeli
milijona sončnih žarkov.

Na modrem nebu sonce zažari,
sanjavo zemljo poljublja,
turobna sivina se razprši,
čutim - zima se počasi poslavlja.

Najlepše bilo je zvečer,
ko je pesem prinesla nemir;
saj podoknice povsod so se pele,
to bile so res ure vesele.

Odžejana z množico kapelj vode,
obdana z ljubečo milino
in pristnostjo svetlobe.
Marija Bajt

Takrat bile so prijazne poti,
med sabo poznali so se vsi;
osamljen ostal ni nihče,
bili so družabni ljudje.
Včasih bilo je čisto drugače,
saj se zapelo je le po domače;
v plesu vrtel se je svet naokrog,
temu nasmehnil se je še Bog.

Zapihajo južni vetrovi,
topleje je, mraz popušča,
obetajo se lepi dnevi,
sneg se topi, gruda je osušena.
Suho listje pod nogami šumi,
poležena trava se bledo nasmiha,
počešem jo, preden ozeleni,
v čisti svežini učaka pomlad.
Eva Keber

Marija Bajt

Koledar dogodkov
DOGODEK

DATUM
Sreda, 4. maj, ob 18. uri v Domu kulture
Brežice
Nedelja, 8. maj 2022, ob 10. uri v cerkvi v
Budni vasi
Sobota, 21. maj 2022, start ob 9. uri izpred
Gostilne Repovž

VABI VAS

KUD Budna vas
Otroci rišejo 2022
Info: Tadeja (031 355 266)
PGD Šentjanž
Florjanovo žegnanje
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
Turistično društvo Šentjanž
18. Pohod po Krekovih stezicah
Info: Petra Majcen (041 392 567)
Konjeniški pohod po Krekovih stezicah, slovesen
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Sobota, 21. maj 2022
sprejem novih članov v Krekovo konjenico
Info: Franci (031 873 722)
JSKD OI Sevnica
Sobota, 21. maj 2022, ob 16. uri pod
Srečanje pevcev ljudskih pesmi
Info: KUD Budna vas, Tadeja (031 355
Dolinškovim kozolcem na Šmarčni
266)
Tekmovanje v dvorski alki, spretnostno jahanje, met
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Nedelja, 22. maj 2022
podkve
Info: Franci (031 873 722)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Tridnevni pohod po mejah občine Sevnica
Od 3. do5. junija 2022
Info: Franci (031 873 722)
Sobota, 11. junij 2022, start ob 21. uri od
Turistično društvo Šentjanž
Pohod ob polni luni na Tk pav
domačije Grom v Koludrju
Info: Petra Majcen (041 392 567)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
in DPM Šentjanž
Pohod z lučkami in prižig kresa
Četrtek, 23. junij 2022, ob 20. uri
Info: Boštjan Krmelj (041 709 287)
TD Šentjanž in Zavod MUK Qra
Od 5. do 10. julija 2022 na domačiji Felicijan
Info: Jerca Šantej (040 760 870)
12. ArtEko Šentjanž
v Peklu
info@sentjanz.si
Sobota, 16. julij 2022, ob 15. uri na Velikem
PGD Veliki Cirnik
Gasilske igre brez meja
Cirniku
pgd.velikicirnik@gmail.com
Sobota, 27. avgust 2022, ob 20. uri na
PGD Šentjanž
Gasilska veselica
parkirišču v Šentjanžu
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
Otvoritev druge samostojne likovne razstave Gordane
KUD Budna vas
Od 19. do 25. septembra, Galerija Krmelj
Dobriha
Info: Tadeja (031 355 266)
Ponedeljek – nedelja, 19. – 25. september
Turistično društvo Šentjanž
Sonaravno ustvarjanje mladih v pragozdu Tk pav
2022 na rudarski tematski poti Tk pav
Info: Petra Majcen (041 392 567)
12. Šentjanška tržnica z otvoritvijo razstave ArtEko Nedelja, 25. september 2022, ob 9. uri na trgu
Turistično društvo Šentjanž
Šentjanž 2022
v Šentjanžu
Info: Petra Majcen (041 392 567)
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VELES
Začel se je nov dan na Velesu, mrzlo jutro je in vsi se
pripravljajo na dan. In ko rečem vsi, ne mislim samo na družino,
ki jo poznamo, saj so na Veles prišli novi ljudje, a ne smemo
pozabiti na par, ki tu živi od lani, Marina in Jošt. Ja, novi
prostovoljci so tu in sem seveda sodim tudi jaz. Bil sem prvi, ki
je prišel sem letos in moje ime je Iulian, star sem 24 let in
prihajam iz Španije.

naravno gradnjo in permakulturo; od njega se lahko marsikaj
naučiš. Odločil se je, da pride sem nadgraditi svoje znanje, saj
še ni strokovnjak. Želi vedeti in izvedeti vse o tej temi. Biti
prostovoljec je zanj način, da ljudi (predvsem iz svojega kraja in
okolice) spodbuja k tovrstnemu delu, misli, da se to izgublja in
bi s to izkušnjo rad bil vzor drugim.
Nenazadnje imamo tukaj še našo ljubko Erno, ki je prišla zadnja
na kmetijo, a se je odlično prilagodila nam in delu, ki ga tukaj
opravljamo. Prihaja iz Srbije, študirala je francoščino in
italijanščino, njena strast pa je slikanje. Slikanje je način
samoizražanja brez omejitev, spodbuja njeno ustvarjalnost, um
in dušo. Poleg tega uživa v naravi in zdaj raziskuje umetnost
nerecikliranja, ki je proces spreminjanja odpadkov, ki se
pogosto štejejo za nereciklirne, v nekaj, kar je uporabno ali
dragoceno. Mislim, da bi vsi radi slišali več o tej »umetnosti«,
zato upam, da nas bo malo naučila. Zanjo je bil prihod na Veles
neverjetna izkušnja in način učenja za prihajajoče projekte v
domačem kraju. V prihodnosti načrtuje, da bi poiskala prostor
za mlade in prostovoljce, saj takšnega mesta v okolici, kjer živi,
še ni. Prav tako meni, da si vsak zasluži možnost biti
prostovoljec, prevzeti pobudo in biti odgovoren za neverjetne
spremembe v prihodnosti. Zanjo ideja o prostovoljstvu pomeni
izstopiti iz cone udobja, se nenehno učiti in biti sposoben
prevzeti pobudo in spremeniti svet na bolje. Tudi ideja o
življenju v skupnosti in gradnji z materiali, ki jih lahko najdete
v naravi, jo preseneča.

Prvič sem v Sloveniji in razlog, da sem tukaj, ima ime Marina.
Predstavila mi je projekt in tukaj sem, upam, da bom tukaj dal
vse od sebe in ustvaril spomine, ki bodo za vedno ostali v
mojem življenju. Na to izkušnjo sem razmišljal kot na izziv
zase, seveda pa mi je tema permakulture in naravne gradnje
zanimiva, a tudi nova, tako da bo letos veliko novega, novih
znanj in novih izzivov, tudi ker sem prvič prostovoljec.
Rad bi povedal, kaj to pomeni zame. Biti prostovoljec; kot sem
že rekel, to je zame nekaj novega. Nikoli nisem pomislil, da bi
bil tukaj kot prostovoljec, vedno sem to videl kot nekaj
nemogočega, vedno poslušam zgodbe ljudi, ki so bili v tej
situaciji, zdaj pa sem jaz na vrsti.

Zdaj, ko poznamo prostovoljce, je pomembno, da omenimo, kaj
počnemo tukaj in kako smo prišli sem. Sem nas je pripeljalo
tisto, čemur pravimo projekt ESE: Evropska solidarnostna
enota, ki združuje mlade, da bi zgradili bolj vključujočo družbo,
podprli ranljive ljudi in se odzvali na družbene izzive. Ponuja
navdihujočo izkušnjo za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in
razvijati. Tukaj razvijamo permakulturo in naravno gradnjo.
Permakulturo lahko razumemo kot vzpostavitev človeških
naselij na samozadosten in trajnosten način. Ta oblika življenja
črpa navdih iz narave za razvoj sinergijskih sistemov, ki
temeljijo na raznolikosti, odpornosti, naravni produktivnosti in
trajnosti. Nekateri primeri, ki jih najdemo na Velesu,
vključujejo pridelavo hrane, naravno gradnjo in skupnostno
oskrbo. Po uvodu v temo me zanima, ali bi želeli postati del
takšne izkušnje, kaj menite? To leto načrtujemo delavnice
naravne gradnje, tabor za otroke, usposabljanje za mladinske
delavce, raznolike dogodke … in še in še. Se vidimo?
Dobrodošli!

Letos sem dobil priložnost in nisem okleval; od prve minute
sem vedel, da želim to poskusiti, in tukaj sem! Prostovoljstvo je
dajati, ne da bi karkoli pričakovali od drugih, se trudili po svojih
najboljših močeh in nikoli ne obupati, se čim več učiti in uživati
v vsakem trenutku. Svoje srce in um moraš postaviti na mesto in
se preprosto prepustiti.
Po pogovoru o meni pojdimo naprej in poglejmo, kdo so še
ostali prostovoljci. Drugi je prišel Matic, fant, ki prihaja z
majhne kmetije v Cerkljanskem hribovju. Ima nekaj izkušenj z

Iulian Helga, prostovoljec Evropske solidarnostne enote na kmetiji Veles
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KULTURNI DAN
Učenci predmetne stopnje so na kulturnem dnevu zavihali
rokave, se podali v gospodinjsko učilnico in skupaj z mentorico
pripravili slastne Prešernove kroglice.
Po sladkanju so likovno ustvarjali, nekateri na temo kulture,
drugi na temo izbranega literarnega dela, nekateri pa so v
izdelke prelevili svoje asociacije oziroma predstave, ki se jim
porodijo ob poimenovanju našega največjega pesnika.
Jasmina Vodenik

"Kaj želi kultura? Napraviti
neskončnost razumljivo."
Umberto Eco

KULTURNI DAN
V sredo, 23. februarja, smo na naši šoli pripravili proslavo v
spomin na Franceta Prešerna, našega največjega pesnika, in
njegovo literarno zapuščino. Obeležili pa smo tudi celoten
mesec februar; mesec kulture.
Kulturni dogodek smo začeli s himno, ki jo je odpel mladinski
pevski zbor. Sledile so plesne in glasbene točke vrtca, recitacije
Prešernovih umetnin in pevske točke že prej omenjenega,
mladinskega pevskega zbora in otroškega pevskega zbora.
Sledila je gledališka točka … Prisotni so kar obnemeli, ko je v
prostor stopil France Prešeren. Novinarka Zala ga je povabila za
mizo in mu zastavila kar nekaj zanimivih vprašanj. Dr Prešeren
je z veseljem povedal veliko o sebi, svoji poklicni poti in o
svojih mojstrovinah, na koncu pa vse navzoče presenetil še s
suhimi figami.
Vse nastopajoče smo nagradili z močnim aplavzom, saj vemo,
da se je za vsak nastop potrebno potruditi in da s svojim
vedenjem tako kažemo odnos do nastopajočih in kulture.

Jasmina Vodenik

TEKMOVANJA V NAMIZNEM TENISU
Tekmovanje se je nato nadaljevalo z igrami posamezno v štirih
kategorijah:
Mlajše učenke: 2. mesto: Ana Vozel, 3. mesto: Neva Hočevar;
Mlajši učenci: 2. mesto: Luka Repovž, 3. mesto: Matic Felser;
Starejše učenke: 2. mesto: Laura Kramžar, 4. mesto: Neja
Podlogar, 5. mesto: Tadeja Rozman, 6. mesto: Hana Z.
Lamovšek;
Starejši učenci: 1. mesto: Noel Ajnihar, 3. mesto: Jaka
Hočevar, 4. mesto: Staš Ajnihar;
V Radečah je 23. marca potekalo področno tekmovanje, kjer so
učenci in učenke prav tako osvojili pokal za 1. mesto ekipno
(Noel Ajnihar, Jaka Hočevar, Neja Podlogar, Laura Kramžar).
Posamezno je pri mlajših učenkah osvojila 2. mesto Ana Vozel,
3. mesto pa Neva Hočevar; pri starejših učencih je srebrno
medaljo osvojil Noel Ajnihar.
Na četrtfinalno tekmovanje na državni ravni so se uvrstili Ana
in Noel ter mešana ekipa. Tekmovanje bo izvedeno v mesecu
aprilu.

V mesecu februarju smo na šoli organizirali občinsko
tekmovanje. Učenci in učenke so postali občinski prvaki ekipno.

Dragan Tominc

PREBUJA SE POMLAD V VRTCU
materialov naredili barčico, jo okrasili, nanjo položili kamenček
in jo spustili po vodi. Tako smo simbolično sporočili, da se
dnevi daljšajo, noči krajšajo, zato ne potrebujemo več luči.
Na sprehodih po gozdu in travnikih smo opazovali znanilce
pomladi, zvončke, trobentice, mačice, vijolice in brstenje

Čeprav je bilo še zelo hladno in nas zima kar ni hotela spustiti iz
svojega objema, smo se v vrtcu spomnili starega ljudskega
praznika gregorjevo, saj naj bi se po starem izročilu takrat
začela prebujati pomlad. Na kamenčke smo narisali lučke in jih
odnesli s seboj k potočku. Tam so si otroci iz naravnih
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dreves. Našli smo naravno rastišče velikega zvončka in si
pobliže ogledali celotno rastlino. Likovno smo jo upodabljali, se
naučili pesmico in poslušali zgodbico o belem zvončku, ki je
snegu posodil malo svoje barve.
Na prvi pomladni dan nas je v vrtcu obiskala Vesna, gospodična
pomladi. Otrokom je prinesla cvetočo vejico, se z njimi
pogovarjala o značilnostih pomladi in prebrala pravljico o
deklici Marjetici, ki je rešila pomlad iz krempljev gozdnega
moža. Podarila nam je rožice, s katerimi smo ob inštrumentalni
glasbi in zvokih narave izvedli pomladni ples. Otrokom je
naročila, naj s pomočjo rožic, ki so jih dobili, ponesejo pomlad
v svet.
Vzgojiteljice

PUSTNI ČAS V VRTCU V ŠENTJANŽU
obojestransko, čeprav sumimo, da je bilo naše večje, za kar se
vsem lepo zahvaljujemo.

Poznate Piko Nogavičko, najmočnejšo deklico na svetu? Ta
mala, pogumna deklica nas je obiskala v vrtcu ter s seboj
pripeljala gospoda Ficka in konja. Ker ji je bilo pri nas všeč, nas
je cel teden razveseljevala in navduševala s svojimi zgodbami iz
potovanj in vile Čira čara. Srečanja s Piko so nas spodbudila k
ustvarjanju – naredili smo gospode Ficke, se naučili Pikino
pesem, se gibali kot ona. Deklice so dobile kitke in pegice na
obraz, fantje pa so postali strašni gusarji južnih morij z gusarsko
kapo in mečem v rokah. Tako napravljeni smo na pustni
ponedeljek v kraju napovedali prihod pustnih šem za naslednji
dan, ko so kljub počitnicam vrtec in šolo zavzele maškare. Ob
plesni glasbi so v telovadnici zarajale in se predstavile v
mimohodu. Ogledali smo si lahko navihane Pike Nogavičke z
gospodom Fickom, brenčeče žužke, neverjetne superjunake,
nežne princese in pogumne viteze, požrtvovalne gasilce,
sposobno kuharico in zvestega psa dalmatinca.
Tudi krajani so nas lahko občudovali v povorki. Vsem smo
zaželeli bogato leto in debelo repo. V zameno pa so nam
napolnili malhe s sladkimi dobrotami. Zadovoljstvo je bilo

Vzgojiteljice

»RASTEM S KNJIGO«

V četrtek, 24. marca, so se učenci 7. razreda odpravili v
Sevnico. Tam so v okviru nacionalnega projekta spodbujanja
bralne kulture »Rastem s knjigo« obiskali Knjižnico Sevnica.
Sprejeli sta jih nadvse prijazni in strokovno podkovani
knjižničarki. Učenci so se razdelili v dve skupini, si ogledali
prostore knjižnice in spoznali različne načine izposoje.
Seznanili so se s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS
in si ogledali predstavitev knjige Jaz sem Andrej (Vinko
Möderndorfer). Ob koncu je vsak sedmošolec prejel tudi darilo,
in sicer prej omenjeno knjigo.
Jasmina Vodenik

"Kdor bere knjige, živi tisoč življenj."
G.R.R. Martin

VESELI DECEMBER NA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Mesec december je čas radosti, veselja, druženj, obdarovanj …
Naši učenci so pokazali veliko veselja in izvirnosti pri praznični
okrasitvi šole, družili so se ob peki piškotov in izdelavi
voščilnic, poskrbeli so za medsebojno obdaritev in skupaj z
učitelji pripravili proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Tako smo najprej prisluhnili himni, kasneje pevskemu zboru in
recitacijam ter bili priča izvrstnim plesnim nastopom. Učenci so
bili za ves trud in zanos skozi celotno leto tudi nagrajeni,
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obiskal jih je dedek Mraz in jih prijazno nagovoril ter jim izročil
darila. Sledilo pa je še glasbeno presenečenje, in sicer koncert
Eve Boto. Učenci so skupaj z Evo in njeno spremljevalno
skupino zapeli, zaplesali, na koncu pa so se s priljubljeno pevko
lahko tudi fotografirali. Z nasmehom na licih in žarom v očeh so
tako odšli na počitnice in novemu letu naproti.
Jasmina Vodenik

Življenje naj ne bo roman, ki so nam ga
podarili, marveč roman, ki ga pišemo.
Novalis

STRIP

pridobljeno znanje povezali z izdelavo stripa. Jurčičeva
Kozlovska sodba v Višnji Gori je tako dobila novo obliko.
Učenci so v izdelavi nadvse uživali in se na koncu ponosno
podpisali pod svoje umetnine.

V 7. razredu smo ob zaključku učnega sklopa na novo

Jasmina Vodenik

ŠENTJANŽ NA DLANI
V četrtek, 24. marca, je učence turistične vzgoje popeljala po Šentjanžu lokalna turistična vodnica, gospa Cveta Jazbec. Učencem je
približala preteklost kraja in jo povezala s sedanjostjo. V toplem popoldnevu pa so učenci uživali tudi v čudovitih pogledih
prebujanja narave.
Učenci turistične vzgoje so se v torek, 29. marca, in v torek, 4. aprila, popeljali po KS Šentjanž. Turistični vodnik, gospod Zdravko
Remar, jim je na poti opisal in prikazal številne znamenitosti. Ogledali so si Leskovec in se povzpeli do razgledne točke. Ena od
zanimivosti je bila tudi nekdaj delujoča šola na Kalu ter ročna brizgalka z vasi Cirnik, nekoč prevozna s konjsko vprego. Učenci so
se tako preizkusili v gasilskih spretnostih, na poti so si lahko ogledali številne kapelice ter podoživeli marsikatero zgodbo iz
preteklosti.
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NAGRADNA KRIŽANKA
VODORAVNO:

A
C

Č

B

1
D

E

F

G

H

2
3

NAVPIČNO:

5
I

4

7
J

6
K

8
L

M
10
O

9
11

1-Tinkara Kovač, 2-babica, 3-kar se rabi za
vrednotenje, 4-Ivan Cankar, 5-brenkalo, 6-obrat
telesa, 7-Ančka Mlinar, 8-grško pleme, 9-del
gledališča, 10-enota električne napetosti, 11gostija, pirovanje, 12-oseba, ki suši seno, 13-igra,
pri kateri se kaj išče, 14-večji kamen, 15-krajša
oblika imena Jimmy;

Pripravil: Milan Sotlar
Geslo v rumenem polju vodoravno napišite na
dopisnico in jo pošljite do 15. junija 2022 na
naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, Šentjanž
22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na
info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi
odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca.

12
P

13
14

N

A-vlečni stroj v kmetijstvu, B-tovornjak, Cpismeni izdelek učenca, Č-živalska noga, D-100
m2, E-lučaj, F-eden od staršev, G-enota za
merjenje, H-skladatelj Hačaturjan, I-igralka
Belak, J-izotop Torija, K-predstavitev stvari z
besedami, L-atletsko orodje, M-igralec Cigoj, Nlesena nosilna greda, O-velika želja, P-aluminij.
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Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je: SPET NOVA CESTA.
Srečna izžrebanka je Zdenka Karlič z Velikega Cirnika. 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: SN, KOMPONIST, OKREVANKA, TRATAR, OC, LAK, CEVKA, AS, PEKA, IRIS, SOK, ATEIST, EDO,
NESTALNEŽ, IVKA, GORA.

Nagradno vprašanje
V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje: Kako se imenuje tematska pohodna pot v Jatni, katere skrbnik je KO ZB za vrednote
NOB Šentjanž? Pravilnega odgovora nismo prejeli. Tokrat vas sprašujemo: Kje v naši krajevni skupnosti se nahaja pohodna pot z
imenom TV5?
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 15. junija 2022 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.

Vse, kar se moramo odločiti, je, kaj storiti s časom, ki nam je dan.
R. R. Tolkien
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