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Juhuhu, pomlad je tu! Vse je vzbrstelo, vse je zacvetelo, prinesla je veliko lepega pa
tudi nemalo manj lepega … Ena od tistih dobrih stvari, ki nam jih je prinesla, je
nedvomno že deveta številka najbolj branega časopisa v naši krajevni skupnosti.
Uredniškemu odboru je v nepopisno veselje vsakokrat, ko se rodi nov izvod. V
današnjih časih, ko že vrabci na drevesu čivkajo o krizi in zategovanju pasu, pa smo
najbrž lahko še prav posebej veseli, da imamo svoj časopis. Na tem mestu lepa hvala
vsem, ki nam finančno pomagate. Hvala tudi KS Šentjanž, ki doda tisto, kar
zmanjka, in nas podpira.
Drugače pa pravijo, da za vsakim dežjem vedno posije sonce in tako je najbrž vsaka
kriza priložnost za nov začetek in kaj lepšega, ki sledi. Če bi nam bilo vedno lepo, bi
kaj težko razumeli, kakšno srečo imamo. Da nam življenje včasih postreže z manj
prijaznimi trenutki, je torej nujnost. In kje najti motivacijo za nov zagon in izhod iz
težkih trenutkov? Nedvomno je časopis, ki ga držite v roki, eno od zelo dobrih
pomagal. Koliko smo postorili v prvih štirih mesecih letošnjega leta, koliko lepega se
je zgodilo, naši otroci pišejo, kaj vse so doživeli in česa vse so se naučili, preberite,
kam jo lahko mahnete, ko boste imeli vsega dovolj … Skratka, vedno obstaja
možnost in skorajda ni razloga, da si ne bi znali polepšati vsakdan. Ob tolikšni
dejavnosti društev v naši krajevni skupnosti in ob vseh dogodkih, ki se nam
ponujajo, si moramo le vzeti čas zase in slediti svojemu srcu ter se odpraviti med
ljudi, sokrajanke, sokrajane ter poiskati nekaj zase.
Hodimo po svetu odprtih src in z nasmehom na licu! Lepo pomlad in poletje vam
želiva!
Vesna in Petra
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Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž
Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž
Uredniški odbor:
Petra Majcen (odgovorna urednica),
Vesna Perko (glavna urednica),
Simona Razpet (lektoriranje),
Jože Puc (oblikovanje), Boštjan Repovž
(oblikovanje), Milan Sotlar (oblikovanje)
in Jože Repovž.
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Jože Puc
Naslov:
Šentjanški glas – uredništvo,
Šentjanž 22,
8297 Šentjanž
E-mail: info@sentjanz.si,
www.sentjanz.si
Šentjanški glas je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo
RS pod zap. št. 1557.
Oglasno trženje:
Turistično društvo Šentjanž
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče
Naklada: 500 izvodov
Cena: 0,01 EUR
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za
vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Pridržujemo si pravico do krajšanja in
oblikovanja gradiva. Fotografij in
rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki
niso del člankov, so iz arhiva TD
Šentjanž.
______________________________
Zahvaljujemo se Mladinskemu društvu
Šentjanž za dodatno tehnično pomoč in
uporabo njihovih prostorov.
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POZDRAVLJENI VSI, KRAJANKE
KRAJANKE IN KRAJANI!
Poslovili smo se od mrzlih
zimskih dni in odprtih rok
sprejeli nam dobrodošlo
pomlad, ki nas je bogato
nagradila s sončnimi dnevi.
Na obrazih so se nam
izrisali nasmehi, pa tudi
utrujenost ter zaskrbljenost,
kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti. Vsaj ena velika
skrb je za nami, in sicer v
celoti plačan trg v Šentjanžu.
Čistilna akcija je bila zelo
dobrodošla v Šentjanžu in okolici.
Čeprav se
je delo zunaj že pokazalo, so si nekateri
Šentjančani vzeli čas in se pridružili čiščenju okolja, kar je
zelo pohvalno. Res pa je, da se tisti, ki smeti nemarno mečejo v
naravo, te akcije zagotovo niso udeležili. Ob glavni cesti proti
Kalu, skozi Gradec in Kladje, kjer smo čistili konjeniki, smo se
zgražali ob 30-tih
tih vrečah napolnjenih s praznimi pločevinkami
piva. Vsi plačujemo komunalne prispevke. Zakaj torej ne bi
smetii odlagali v za to namenjene kontejnerje? Spoštujmo
naravo, saj brez nje tudi nas ne bi bilo. Za Šentjanž in okolico
pa redno skrbi tudi naš krajevni delavec g. Gorenc. Čisti ceste
ter bankine, ob cestah pa kosi travo ter obsekuje veje.
Morebitna potrebna dela ob določenih cestiščih lahko krajani
sporočajo na KS in v najkrajšem možnem času bodo težave
odpravljene.
Komunali Sevnica smo posredovali lokacije za ekološke otoke,
a na žalost so dostavili le enega, v križišču Koludrje - Birna
vas. Za druge bo potrebno
ebno počakati, predvidevam, da do jeseni.
Prav je, da pravilno ločujemo odpadke, saj niso odpadki le naš,
temveč svetovni problem.
Začela se je izgradnja optičnega omrežja. Vse krajane
naprošam, da pomagajo izkop pravilno usmeriti, da ne bi prišlo
do večjih
ih zapletov. Izvajalce sem zaprosil, naj najprej
pristopijo k lastnikom zemljišč, da skupaj poiščejo najboljšo

funkcionalno rešitev, zakoličijo ter potem pričnejo z izvedbo.
Pogovor in soglasje lahko rešita marsikateri problem.
Pred kratkim pa nas je razočarala
arala vest o zapiranju Upravnih
enot v občini Sevnica zaradi varčevalnih ukrepov. KS Šentjanž
se je na to že pritožila in upamo na pozitiven odgovor glede
naše upravne enote, da le-ta
ta ostane v Šentjanžu.
Tu je že mesec april, pravijo, da najbolj muhast mes
mesec, ko je
lahko vreme zelo nepredvidljivo. Močno upam na nežen
pomladanski dež, ki nas bo rešil skrbi s pitno vodo. Pri čistem
okolju, pa bo voda vsekakor bolj zdrava.
Lep spomladanski pozdrav!

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž

Poziv k sajenju buč
Spoštovane krajanke in krajani,
kljub temu da je bila Bučariada 2012 sprva pod vprašajem, je
po izdatni podpori mnogih društev delujočih
deluj
v naši krajevni
skupnosti padla odločitev,
tev, da tudi letos Bučariada bo. Še bolj
pestra in še bolj barvita kot do sedaj! Na tem mestu bi vas
želeli spomniti, da je napočil primeren čas za sajenje buč.
Poskrbite že danes, da
boste imeli jeseni na
zalogi
dovolj
najrazličnejših buč in
bučk, kajti tudi tokrat
bomo
razpisali
natečaj za najlepši bučni aranžma ter najtežjo in najizvirnejšo bučo.
Nagrade bodo lepe in doživetij polne.
Lepo povabljeni, da z nami polepšate jesen sebi, sosedu,
mimoidočemu …
Turistično društvo Šentjanž
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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ!
Prehajanje letnih časov in
potovanje iz meseca v
mesec nas opominja, kako
hitro
mineva
čas.
Zakorakali smo globoko v
pomlad, topli in sončni
dnevi pa nas vabijo na
vrtove, njive, v vinograde
in sadovnjake, katerih
darovi
nas
bodo
razveseljevali skozi vse
leto.
eto. Kljub številnim
obveznostim in nalogam
si je potrebno vzeti čas
tudi
zase.
To
je
priložnost, da v roke
zopet
vzamete
novo
številko Šentjanškega glasa, ki v domove prinaša nabor
dogodkov preteklih mesecev.
Poleg vašega bogatega kulturnega, turističnega
turističneg in širšega
družbenega ustvarjanja je območje krajevne skupnosti v
zadnjih mesecih zaznamovalo tudi nekaj pomembnih
projektov. Po tem, ko je v lanskem juliju veliko škodo
povzročilo močno neurje, je Občina Sevnica s pomočjo
državnih sredstev pristopila k ureditvi poškodovane
povezovalne ceste Kal–Podkal–Svinjsko,
Svinjsko, sočasno pa je bil
celovito obnovljen most na lokalni cesti. Tako kot po celotni
sevniški občini se tudi na območju vaše krajevne skupnosti
nadaljuje gradnja optičnega omrežja, ki bo zaključena do
konca letošnjega leta, v sklopu projekta Remedisanus pa je bilo
očiščeno črno odlagališče na Brunku.
V letošnjem letu bo težišče investicij usmerjeno v celovito
urejanje vodovodnih sistemov. Prvi meseci leta s količinami
padavin niso bili prijazni, kar je močno vplivalo na vodnatost
vodnih virov in nas hkrati opomnilo, kako pomemben je
konstanten dostop do zadostnih količin pitne vode. Te potrebe
so na območju krajevne skupnosti Šentjanž večje od
pričakovanj, vendar pa je koncept urejanja vodooskrbe
zastavljen
ljen celovito in na podlagi tega načrtujemo do letošnjega
poletja z zadostnimi količinami vode urediti najbolj
problematična območja. Občina Sevnica se v sklopu gradnje

vodovodov trudi za čim boljšo koordinacijo in časovno
sovpadanje del z izgradnjo optičn
optičnega omrežja.
Potrebam sledimo tudi na področju predšolskega varstva, tako
z investicijami v novogradnje kot tudi z adaptacijami
obstoječih prostorov predšolske in šolske vzgoje. S postopki za
odprtje novega oddelka je Občina dolžna pričeti, ko se za to
pojavi
javi potreba, in da smo temu sledili, dokazujeta tudi dva
odprta oddelka vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Pri izvajanju vseh projektov in investicij je potrebno izpostaviti
in pohvaliti dobro in redno sodelovanje s predstavniki
Krajevne skupnosti
osti Šentjanž. Tovrstno skupno delo je namreč
najboljši način za iskanje optimalnih rešitev ne glede na to, ali
je vir financiranja za projekte in investicije proračun občine ali
krajevne skupnosti.
Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Šentjan
Šentjanž,
naj vam ob tej priložnosti zaželim lepo preživete pomladne dni
in številne uspehe na vsakdanjih poteh.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Obisk predsednika države Danila Türka v puš'lcu Dol
Dolenjske
Konec marca se je v sevniški občini mudil predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk. Obiskal je Grad Sevnica, Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca Sevnica, Hidroelektrarno Blanca in podjetje Inplet
pletiva.
Med obiskom naše občine pa se je ustavil tudi v Šentjanžu, kjer je s svojim
spremstvom v Gostilni Repovž imel delovno kosilo. Bil je navdušen nad
kulinariko in urejeno podobo kraja ter dodal, da smo lahko ponosni na to, da
v tako majhnem kraju najdemo gostilno
ilno z nazivom Gostilna Slovenija.

Demografija
Na željo nekaterih bralcev Šentjanškega
ega glasa v tokratni številki objavljamo demografske podatke o številu rojstev in smrti v naši
krajevni skupnosti iz leta 2011, ki nam jih je posredovala gospa Mija Gorenc s Krajevnega urada. V la
lanskem letu je tako umrlo
11 krajanov, rodilo pa se je 18 otrok. Veseli nas tako pozitivno razmerje.
razmerje
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Jasmina Podlesnik
potrebno živeti, kot da je zadnji. V vsak dan vlagam vso
energijo, ki jo premorem. Zjutraj, ko se zbudim in kamorkoli
grem, si rečem: »Jasmina nasmeh na obraz in pojdi v svet,« če
stvari jemlješ kot pozitivne z nasmehom na obrazu se ti vsak
napor poplača, ko vidiš, da ti ljudje nasmeh vračajo. Namreč ni
večje nagrade za delo in trud kot zadovoljstvo nasmejanih
ljudi.
Ob sebi imaš tudi kralja cvička. Kakšno je vajino
sodelovanje? Nekakšna tradicija pa je tudi sodelovanje z
ostalimi vinskimi kraljicami, se z njimi dobro razumeš?
Z gospodom Unetičem sva dobro sodelovala skozi celo leto in
z veseljem me je podučil, kako nastane najboljši cviček. Z
ostalimi vinskimi kraljicami sem preživela lepe trenutke, ki
bodo vedno ostali drag spomin, saj smo navezale dobre
prijateljske odnose.
Kako lahko princesa pripomore k spodbujanju pitja
domačega cvička?
Princesa je oseba, ki širi zgodbo Dolenjske in cvička
vsepovsod, kjer se nahaja. Pa naj bo to na fakulteti ob koncu
sestanka, ob odprtju gostilne ali gradbišča, na veselici, na
nogometni tekmi in še bi lahko naštevala. To je delo
popolnoma vsake princese in če pomislim nazaj, na vse
prevožene kilometre, lahko rečem, da delo princese, ki širi
zgodbo, veliko pripomore, da ljudje poizkusijo cviček. Ljudje
namreč radi poslušajo zgodbo, ki je že stoletje stara, ki govori
o samem začetku naše žlahtne kapljice. Lahko rečem, da so
navdušeni nad to zgodbo in ob koncu tudi z veseljem
nazdravijo.
Prav gotovo je več prijetnih kakor slabih dogodkov. Kateri
je tisti najboljši, najprijetnejši, ki ga ne boš nikoli
pozabila? Ali ta šele prihaja? Si v času svojega mandata
imela že kakšno slabo izkušnjo?
Vsak dogodek je bil zame poseben in edinstven, zato bi težko
govorila o najljubšem in najprijetnejšem. Vsi ljudje, ki sem jih
spoznala, bodo ostali v mojem spominu, prav tako pa tudi vsi
dogodki. Vsekakor pa nikoli ne bom pozabila sprejema, ki sva
ga bila deležna z ambasadorjem cvička, gospodom Stanetom
Ermanom. Imeti tako lep sprejem na samem Krekovem trgu in
biti obkrožen s prijatelji in dobrimi ljudmi, ki ti stojijo ob strani
in te podpirajo, je vsekakor dogodek, ki me bo vedno
spremljal. Pri meni bo dobil posebno mesto in se ga bom zelo
rada spominjala. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri
tem dogodku, in nama z ambasadorjem cvička pričarali krasno
popoldne.
S čim pa se ukvarjaš v preostalem času, ko nisi predana
promociji dolenjskega posebneža cvička?
Vsak moj korak je promocija, saj tudi v prostem času rada
pripovedujem zgodbo o posebnežu in deželi, iz katere
prihajam. Zame ni promocija samo to, da sem na prireditvi,
ampak tudi pogovor z ljudmi, ki me radi povprašajo, če sem z
Dolenjske in kaj jim lahko povem o cvičku. Skratka, zgodbo o
cvičku širim vsak dan posebej, pa naj bo to na fakulteti, na
sprehodu ali pa na kakšnem seminarju. Tudi številčnost
poslušalcev se razlikuje, včasih me posluša samo eden, včasih
sto. Vendar meni ni pomembno, koliko je ljudi, pomembno mi
je, da me poslušalci poslušajo z zanimanjem in da od moje
razlage nekaj odnesejo ter spoznajo, da smo na Dolenjskem
»fejst« ljudje, ki imamo dobra vina.
Eden izmed podvigov, ki si ga opravila, je bil tudi vzpon na
Triglav. Od kje je prišla ta ideja?

Ker se nam približuje mesec maj, ko se v Novem mestu
odvija Teden cvička, smo tokrat za rokav pocukali Jasmino
Podlesnik, kateri je na lanski prireditvi pripadel naziv
cvičkove princese.
Kaj ti pomeni ta naziv in ali si pričakovala ter zaupala
vase, v svojo zmago?
Zmage vsekakor nisem pričakovala, čeprav sem ves čas verjela
in zaupala vase. Vedela sem, da je konkurenca velika, zato sem
pripravo in tekmovanje vzela kot izziv ter neko novo izkušnjo.
Tja sem odšla brez pričakovanj in bila na odru zelo sproščena
ter nasmejana.
V veselje in ponos mi je bilo odgovarjati na vprašanja pred
takšno množico ljudi. Posebej zato, ker so bili med njimi tudi
moji zvesti navijači, ki so verjeli vame, za kar se jim še enkrat
zahvaljujem.
Sama zmaga kot zmaga mi ni nikoli veliko pomenila, čeprav
sem je bila vesela. Šokirana sem bila, ko so me razglasili za 13.
cvičkovo princeso. Veliko pa mi pomeni, da sem lahko v tem
letu glas Šentjanža, naše male vasice, ponesla daleč naokoli.
Pomembno mi je, da lahko širim zgodbo o Dolenjski in cvičku
ter jo tako približujem ljudem.
Se ti je življenje močno spremenilo po osvojitvi naziva? Je
kraljevanje kakšna ovira pri študiju?
Vsaka sprememba ti spremeni življenje in tudi meni se je
spremenilo. Ob osvojitvi naziva sem se počutila kot človek
sredi ocena, ki mora splavati, vendar upam, da sem se kmalu
prilagodila temu svojemu nazivu in splavala ter si zastavila
cilje, ki sem si jih skozi leto prizadevala uresničiti. Nikoli ni
ovir, če si čas razporediš, vsekakor pa je to dober izgovor za
študij. Na začetku sem tudi sama iskala izgovore za študij v
nazivu in ga pustila malo v ozadju, a lahko rečem, da je
mogoče končati tudi izpite, kar je meni v tem letu tudi uspelo.
Ali je kraljevanje in biti cvičkova princesa naporno, saj
verjamem, da obveznosti in dogodkov ni malo?
Napor je lahko popolnoma vse, kar v življenju počnemo, če v
to verjamemo. Jaz nisem nikoli verjela v naporne dni.
Verjamem, da je vsak dan poseben in edinstven, ki ga je
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Pihalni orkester občine Šentjernej je v lanskem letu praznoval
100-letnico,
letnico, na katero so me povabili. Ob koncu njihovega
slavja, ko sva s predsednikom tega orkestra sedela za mizo ob
kozarčku cvička, je nastala ideja, da našo lepo Dolenjsko
ponesemo do Triglava. Sam načrt je bil zelo enostaven, težje
pa je bil izvedljiv, a z dobro voljo smo premagali tudi to in v
nedeljskem dopoldnevu dosegli sam vrh.
Sama ves čas poudarjaš, da ima dobrodelnost
brodelnost zate velik
pomen. Občutiš, da lahko kot cvičkova princesa s svojim
nazivom storiš kaj več na tem področju?
Res je, dobrodelnost ima zame velik pomen za kar gre zahvala
mami Viktoriji in očetu Simonu, ki sta mene in moja dva brata
že od malega vzgajala,
gajala, da je potrebno delati ZA ljudi in jim
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pomagati, če je le mogoče. Z letošnjim letom in nazivom pa
lahko rečem, da so se mi odprla marsikatera vrata, ki so mi bila
pred tem zaprta. Na tem področju sem s svojim nazivom
naredila veliko več, kot bi pred tem, kar je zelo žalostno, da
moraš naprej nekaj osvojiti, da lahko pomagaš ljudem. Žal je
pač tako.
Za konec bi izrabila priložnost in se vsem, ki mi stojite ob
strani, zahvalila. Posebej pa družini in Društvu vinogradnikov
Šentjanž, ki ste mi bili ob osvojitvi
vojitvi naziva lučke, katere ste mi
osvetlile pot, da sem lahko hodila po njej. Brez vas mi ne bi
uspelo, z vami pa sem prepričana, da mi bo uspelo še marsikaj,
tudi ko ne bom več aktualna princesa. Hvala vam!
Vesna Perko

Božično-novoletni
novoletni koncert in slavnostno razvitje prapora društva
Na božični večer je šolska telovadnica spet pokala po šivih.
Godba SŽ iz Zidanega Mosta je pod taktirko Franca Lipovška s
septetom Fortuna pričela tradicionalni Božično-novoletni
Božično
koncert s Sveto nočjo.
Upravičeno ponosni pa smo lahko, saj so godbeniki prav
pra pri
nas prvič izvedli skladbo Prism. Godbeniki so zatem dobro
ogreli dlani poslušalcev še s skladbo Al Piemonte, ki bo
obvezna skladba na tekmovanju Zveze
eze slovenskih godb maja
2012.

Zatem sta voditelja prireditve Boštjan in Jožica prebrala še
imena darovalcev na 46 spominskih žebljičkih. Hvala vsem, ki
nas v tako velikem številu podpirate.
Godbeniki so nadaljevali koncert s skladbo V
Veter nosi pesem
mojo, s solistoma Juretom Martinčičem (klarinet) in
Kristijanom Ermanom (harmonika).
Otroški pevski zbor Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž,
pod vodstvom Suzane Tratnik Umek, se je predstavil s
pesmimi iz najlepših slovenskih mladinskih ffilmov Kekec,
Bratovščina Sinjega galeba in Sreča na vrvici.
Brez Janeza Krivca si koncerta ne moremo zamisliti, s pesmijo
Ave Marija je segel v še tako zaprto srce.
Godba je nadaljevala z valčkom Na lepi, modri Donavi.
Prešerno razpoloženo publiko so v let
leta zlate slovenske
popevke popeljala dekleta iz septeta Fortuna, za konec pa smo
poslušali Trio Adijo,, dobrodušne fante, ki vedno poskrbijo za
dobro zabavo. Z močnim aplavzom smo godbenike pripravili,
da so nam zaigrali še dodatek. Na začetku zadnje skladbe Auf
Der Jagd je naš član Tomaž, ki je tudi član lovske družine
Šentjanž, sprožil puško in s tem sim
simbolično ponazoril lov, na
koncu pa so nad publiko poleteli še pisani konfeti.
Ob dobrih željah za prihodnje leto predsednika KS Šentjanž
Boštjana Krmelja in župana Srečka Ocvirka smo zaključili
dveurno prireditev.

Sledilo je slovesno razvijanje novega prapora Društva rejcev in
ljubiteljev
biteljev konj Šentjanž. Izdelala sta ga Andrej in Tina
Vidmar. Izdelovalec je vidno ganjen izročil prapor sevniškemu
županu Srečku Ocvirku, stotnik šentjanške Krekove konjenice
Franci Strnad je odvezal trak, župan pa je prapor odvil in ga ob
nagovoru predall predsedniku društva Boštjanu Krmelju, ki je
pozval konjenike, naj jih prapor druži in navdaja s ponosom.
Boštjan je zatem izročil prapor praporščaku Stanetu Gorencu,
domači župnik Janez Cevec pa je prapor blagoslovil.
Nato smo svoj prapor pobratili z gostujočimi
tujočimi konjenicami.
Slovesne oprave slavne Valvazorjeve konjenice, druščine
Finfarjev, konjeniškega društva Škocjan, Mirnopeške
konjenice in Šentjurske konjenice so nas za nekaj trenutkov
popeljale nazaj v srednjeveški čas. To je bil nepozaben in
veličasten
ten pogled. Hvala vam za sodelovanje in podporo.

Besedilo povzeto po članku Pavla Perca, Godba SŽ v Šentjanžu prvič v
Evropi izvedla skladbo ameriških zračnih sil.

Blagoslov konj
Na dan sv. Štefana smo se že trinajstič zbrali ljubitelji in
lastniki konj s svojimi ljubljenci. Po sveti
eti maši je blagoslov na
nas in naše konje priklical naš župnik Janez Cevec in nam
zaželel zdravje ter še veliko varno prejezdenih poti, prireditev
pa so še dodatno obogatili člani Godbe slovenskih železnic iz
Zidanega Mosta.

Lepo je videti množico faranov in lastnikov konj ob tako lepem
dogodku, ki so med sabo malo pokramljali, si izrekali dobre
želje za novo leto, organizatorji pa smo jih pogostili z malico
in toplimi napitki.
Zahvaljujemo se župniku, Godbi SŽ iz Zidanega Mosta,
gostujočim in domačim konjenikom
enikom ter vsem, ki ste pomagali
pri izpeljavi prireditve.
Brigita Blas
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Izdelovali suhe rože in butarice
Pri družini Skoporc-Zavrl se je zbralo 19 udeležencev.
Nabranega je bilo kar nekaj zelenja, šib, rese in drugih sestavin
za butare. Po pozdravnem nagovoru predsednice smo se lotili
izdelave cvetja iz barvastega papirja. Andreja Tomažin je
najprej razložila, kakšen papir je primeren za izdelavo
določenih rož, da se lažje oblikuje, in kaj še vse potrebujemo
za izdelavo cvetja. Po kratki razlagi nam je tudi pokazala, kako
se izdelata nageljček in marjetica, Rozalija Tomažin pa nam je
pokazala izdelavo vrtnice. Udeleženci, bila sta tudi dva moška
predstavnika, smo z zanimanjem in veseljem sledili navodilom
in izdelovali cvetje. Pri tem delu je potrebno imeti veliko
potrpljenja, ročnih spretnosti in znanja. Andreja je prinesla še
nekaj drugih cvetlic iz papirja, ki se jih bomo učili izdelovati
na naslednjih delavnicah.
Narejeno cvetje pa smo kasneje uporabili pri okrasitvi butaric.
Najlepše se zahvaljujemo družini Skoporc-Zavrl za prostor,
kjer je potekala delavnica.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

V soboto, 31. marca, je Kulturno umetniško društvo Budna vas
organiziralo delavnico suhega cvetja in butaric.

Likovna razstava v Radečah
Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče je v četrtek, 22.
marca, v počastitev dneva žena in materinskega dne pripravilo
razstavo likovnih del svojih članov, ki so se izpopolnjevali pod
vodstvom Elene Sigmund. Med njimi so tudi dela članov
KUD Budna vas, in sicer Elene Sigmund, Francija Sigmunda,
Mojce Musar, Marije Oven in Irene Zgonc.
Pri otvoritveni slovesnosti so kot vedno sodelovali učenci
Glasbene šole Radeče s svojim glasbenim programom,
prireditev pa je sooblikovalo tudi KUD Budna vas. Ljudske
pevke Solzice so zapele tri ljudske pesmi, Marija Bajt je
predstavila dve svoji pesmi, najmlajša članica Aleksandra
Sigmund Krajnc pa je recitirala tri kratke otroške pesmice.
Naključje ali ne, vse sodelujoče v kulturnem programu smo
bile ženske.
Magda Sigmund, KUD Budna vas

Vesele maškare v Šentjanžu
DPM Šentjanž je kot vsako leto tudi letos na pustno soboto
organiziralo sprevod po Šentjanžu, ki se je zaključil v Kulturni
dvorani Šentjanž.
Za glasbo med sprevodom je skrbel mladi harmonikar Nejc, v
Kulturni dvorani pa je vesele maškare zabaval animator Goti.
Zbralo se je preko sedemdeset maškar, ki so vse prejele krof in
sok. Deset najbolj izvirnih mask smo tudi nagradil.
Pustne norčije so za nami in kot kaže nam je uspelo pregnati
zimo in v naše kraje privabiti pomlad.
DPM Šentjanž

Šentjanški glas
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Kulturno umetniško društvo Budna vas


Na pobudo Ljudskih pevk Solzice, ki že 14 let s prepevanjem
in ohranjanjem slovenskih ljudskih pesmi zelo uspešno
delujejo v domačem kraju Budna vas, se je ustanovilo
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO Budna vas.
V soboto, 21. 1. 2012, smo se srečali člani novo ustanovljenega
društva za potrditev oblikovanega statuta in organov delovanja
društva ter za oblikovanje programa dela. V društvu bosta
poleg Ljudskih pevk Solzice delovali še Kulturno umetniška
sekcija in Likovna sekcija Art LIPA.







marec: kulturni večer za praznične dni, začetek
izvajanja likovnih delavnic v štirinajstdnevnih ciklih;
maj: sodelovanje v čebelarsko likovni delavnici;
junij: Ljudske pevke Solzice bodo predstavile novosti
na organiziranem koncertu na Brunku;
junij, avgust: izvajanje otroških delavnic, sodelovanje
na Aspekti;
oktober: strokovni obisk dobrih praks;
november, december: delavnice ročnih spretnosti.

Tekom celotnega leta bomo člani društva zbirali ljudsko
kulturno dediščino, ob prazničnih dneh bomo imeli recitatorske
večere, se udeleževali vabljenih gostovanj po Sloveniji in
zamejstvu in nabirali nove ideje za delovanje društva.
V društvu KUD Budna vas bomo člani pripomogli k bogatenju
kulturnega, umetnostnega in izobraževalnega življenja ter
ohranjanja slovenske kulturne dediščine in tako sooblikovali
kakovost življenja v svojem in širšem okolju.
Člani društva vabimo vse ustvarjalne posameznike vseh
generacij, da se nam pridružijo v KUD Budna vas. Veselimo se
vaše podpore in sodelovanja na prireditvah, delavnicah,
srečanjih, kulturnih večerih …
Vse informacije za sodelovanje/članstvo v društvu dobite pri:
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas, tel.: 031 353
388 ali na magda.sigmund@gmail.com in Andreja Tomažin,
tajnica KUD Budna vas, andreja.tomazin12@gmail.com.

Člani društva smo oblikovali program dela za leto 2012, in
sicer bomo oziroma smo že izpeljali naslednje dejavnosti:
 februar: delavnica računalniškega opismenjevanja za
drugo in tretje življenjsko obdobje;

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Kulturni večer ob krušni peči v Šentjanžu
Turistično društvo Šentjanž in Gostilna Repovž sta v petek, 10. februarja 2012, v počastitev kulturnega praznika pripravila večer
ob krušni peči. Osrednja gostja večera je bila slikarka Jerca Šantej iz Sevnice, s katero je v prijetnem vzdušju klepetal Sinjo
Jezernik. Klepet je glasbeno popestril še drugi umetnik iz Sevnice, profesor kitare Zoran Košir. Po prigrizku smo večer nadaljevali
ob prebiranju poezije Franceta Prešerna. Udeleženci večera smo aktivno sodelovali in brali ter prepevali pesmi našega največjega
pesnika. Kljub precej številni druščini smo se ob krušni peči imeli res prijetno. Stene sobe pa so krasile slike, ki so nastale na
lanskem ArtEku Šentjanž 2011 in ga je umetniško vodila tudi tokratna gostja Jerca Šantej.
Sladko vince nam je še dodatno poživilo žile, razjasnilo srce in oko. Napolnjeni z dobro energijo smo res na prijeten način
zaključili teden kulturnega praznika.
Petra Majcen, TD Šentjanž

Velikonočna delavnica
V torek, 3. 4. 2012 smo članice DPM Šentjanž organizirale
delavnice za otroke. Namen delavnic je bil, da otroci spoznajo,
kako nastanejo prave košare. Gospod Ivan Mesojednik nam je
predstavil, koliko časa in truda je potrebno, da splete košaro.
Otroci so se lahko sami preizkusili v pletenju. Poleg tega pa so
si izdelali tudi svoje pisanke in tako še povečali pričakovanje
velikonočnih praznikov.
Helena Hribar

Predavanje o čebelah in čebelarstvu ter ogled čebelnjaka
Kulturno umetniško društvo Budna vas organizira v petek, 11. maja, pri družini Skoporc-Zavrl na Brunku predavanje z naslovom
Pomen čebele in čebelarstva. Predavanje bo izvedel čebelar Janez Levstik. Ob 18. uri si boste lahko ogledali čebelnjak v
čebelarstvu Sigmund ─ stojišče Goreljce. Zberemo se v Budni vasi pri lipi.
Za ogled naprošamo, da se prijavite na GSM: 031 353 388 ali na magda.sigmund@gmail.com, kjer lahko dobite tudi vse dodatne
informacije. Predavanje Janeza Levstika bo ob 20. uri in bo pospremljeno z diaprojekcijo.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
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Šentjanški gasilci smo opravili pregled dela
Šentjanški gasilci smo se 25. februarja zbrali na občnem zboru,
kjer smo pregledali in ocenili delo v minulem letu. Ugotovili
smo, da je bilo leto 2011 zelo uspešno, saj smo organizirali in
izvedli vse načrtovane dejavnosti (postavitev mlaja, pogostitev
pohodnikov na Kamenško, Florjanovo žegnanje v Budni vasi,
tekmovanja, izobraževanja in razna srečanja), vse načrtovane
nabave zaščitne opreme in usposabljanja.
Če na kratko povzamem. Na tekmovanje, ki ga organizira GZ
Sevnica, smo peljali tri ekipe mladih, ekipo cicibanov, ekipo
pionirk in ekipo mladincev. Iz tekmovanja so ekipe prinesle
dva pokala. Ocenili smo, da so doseženi rezultati zelo lepi,
lahko pa bi jih še malce izboljšali. Mlade smo peljali tudi na
izobraževanje v Sevnico, v jeseni pa smo za gasilsko mladino
organizirali delavnice in kostanjev piknik.

Delovno predsedstvo občnega zbora

Katja Strnad, najmlajša nagrajenka, je prejela priznanje GZ Sevnica.

Delovale so tudi ekipe članov, članic in veteranov. Člani ekipe
B so na občinskem tekmovanju dosegli odlično tretje mesto,
veterani pa so se udeležili vseh pokalnih tekmovanj v občini.
Odzvali smo se tudi na povabilo PGD Šalek iz Velenja na
tekmovanje veteranov Šaleške doline. Ekipa veteranov se je
udeležila tekmovanja v Velenju in tako prinesla kar nekaj
pomembnih izkušenj. Tudi njihovi rezultati so bili spodbudni.
Naše člane smo tudi izobraževali, saj sta dva člana uspešno
zaključila usposabljanja za delo z motorno žago.
Na žalost moram omeniti tudi intervencije. V preteklem letu
smo kar štirikrat intervenirali. Trikrat v domačem okolju in
enkrat v KS Tržišče.
Zopet se je pokazalo, kako pomembna je naša avtocisterna.
Čeprav smo včasih deležni tudi kakšne neopravičene kritike,
lahko povemo, da smo v lanskem letu prepeljali preko 800 m3
pitne vode in tako krajanom in občanom omogočili oskrbo s to
naravno dobrino. Poleg tega pa smo ugotovili, da je
avtocisterna pomemben dejavnik v zagotavljanju požarne
varnosti v občini Sevnica, saj smo pomemben člen tudi pri
zagotavljanju požarne vode. Tehnika gašenja se vse bolj
spreminja, dopolnjuje in posodablja. Velika pridobitev Mirnske
doline je avtocisterna v PGD Tržišče, vendar se je izkazalo, da
je še vedno premalo hidrantnega omrežja, ki zagotavlja
polnjenje tržiške cisterne in s tem uspešno delovanje le-te.
Naša avtocisterna pa lahko zagotovi večjo količino vode in
tako pripomore k uspešnemu delovanju tržiške cisterne. Ta
ugotovitev je bila razlog, da smo se v Šentjanžu zbrali vsi
predsedniki in poveljniki gasilskih društev Mirnske doline in
podpisali namero o obnovi avtocisterne.

Z velikim veseljem pa lahko dodam, da smo v letu 2011 precej
posodobili gasilsko opremo. Izdelali smo nove regale za
intervencijske obleke, kupili 6 novih intervencijskih oblek,
motorno žago, dva ročnika, baterijski svetilki za na čelado,
večjo baterijsko svetilko, 4 zaščitne pasove, 4 pare rokavic
Firefox beta za napadalce, 8 parov zaščitnih rokavic, 3 pare
zaščitnih škornjev. Za nakup omenjene opreme smo porabili
preko 5 tisoč evrov. Kupljena oprema je nujno potrebna, zato
smo se zanjo tudi odločili. Zagotoviti toliko sredstev pa ni bilo
lahko. Ob tej priložnosti naj se še enkrat zahvalim vsem našim
sponzorjem in vam, spoštovani krajani in krajanke, za vse vaše
prispevke. Zaradi zavedanja o pomembnosti naše avtocisterne
smo na seji upravnega odbora sprejeli sklep, da začnemo
zbirati sredstva za njeno prenovo. O nadaljnjih dejavnostih vas
bomo še obvestili, trenutno pa potekajo pogovori in
usklajevanja z vsemi akterji, tako z GZ Sevnica, Občino
Sevnica, kot tudi z Upravo za zaščito in reševanje RS.
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2012 in naš program je že
v teku. Naših 9 članov pripravnikov je uspešno zaključilo
usposabljanje za gasilca operativca in pridobitev čina gasilec,
za kar jim čestitamo. Pripravljamo se tudi na postavitev mlaja,
žegnanje v Budni vasi in v teku so priprave na tekmovanja.
Naj zaključim z željo, da bi bilo leto 2012 mirno in uspešno,
ter s povabilom na Florjanovo žegnanje v Budno vas, 6. maja,
ob 10. uri.
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ«.
Boštjan Repovž, predsednik
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Kaj smo delali v letošnjem letu
Že so mimo prvi trije meseci in kot vedno se je tudi letos
marsikaj dogajalo. Nadaljevali smo začeto delo na projektu
»Starejši za boljšo kakovost življenja doma«, izvedli smo tudi
januarski pohod z Brunka do Gašperjevega kostanja. Udeležba
je bila velika, povabljeni so bili tudi pohodniki iz Tržišča.

Februarski pohod

Čistilne akcije se je udeležilo kar precej naših članov. Nabrali
smo veliko smeti.
Obiskovali smo naše člane ob jubilejih.
Zlato poroko so praznovali Anica in Ivan Orešnik ter Fani in
Anton Florjančič,
80 let je dopolnil Franc Flajs,
85 let je dopolnila Tonica Repovž, proti koncu aprila pa Marija
Kos,
90 let je praznoval Jože Planinšek, proti koncu aprila pa bo
praznovala Marija Krese.
Vsem iskreno čestitamo!
Žal pa nas je od januarja do konca marca zapustilo kar 9
članov: Jožica Erpe, Bojan Lestan, Anica Sladič, Ivana
Podlogar, Franc Flajs, Anton Sevšek, Franc Razpet, Janez
Šuštaršič in Marija Vozelj.
Ohranili jih bomo v lepem spominu!

Občni zbor društva

Februarski pohod smo zaradi slabega vremena prestavili na
konec meseca. V zelo lepem in mirnem vremenu smo se
odpravili iz Šentjanža do Breškega, Svrževega, Orehovice in
nazaj v Šentjanž. Tudi ta pohod je bil dobro obiskan.
V marcu pa smo odšli na Tagbau (Črna mlaka), pot nadaljevali
proti Krmelju in naprej na Ogorelke ter se vrnili proti domu do
Birne vasi. Zbralo se nas je dvanajst in uživali smo v lepi
naravi.
V marcu smo imeli ekskurzijo v Terme Snovik. Udeležba je
bila lepa.
25. marca je bil izveden redni letni občni zbor članov društva.
Pregledali smo opravljeno delo v letu 2011 in sprejeli delovni
načrt za letošnje leto.

Fanika Rupar, DU Šentjanž

V spomin Janezu
V sredo, 28. marca 2012, smo se poslovili od našega častnega člana upravnega odbora
DU Šentjanž Janeza Šuštaršiča. Po upokojitvi se je preselil iz Velenja v Šentjanž, kjer si
je ustvaril nov dom. Kmalu je postal predsednik KS, nato pa predsednik našega društva,
ki ga je vodil 15 let. V letih od 2007 do 2011 je opravljal delo namestnika predsednika,
zadnje leto pa je sodeloval v upravnem odboru kot častni član. Vedno je bil pripravljen
sprejeti vsako delo, veliko let je po terenu pobiral članarino, bil pa je tudi praporščak.
Dolžni smo mu iskreno zahvalo za vsa nesebično opravljena dela. V našem odboru bo
ostala velika praznina, ostal pa bo lep spomin na Janka.
Fanika Rupar, DU Šentjanž

Vedno se sprašujemo, kam nas bo veter ponesel in kakšen bo naslednji korak. Življenje nas
vodi tja, kjer nam ni nič poznano, saj je že vse izbrano in spontano. Naj bo življenje upanje in
resničnost, ki nas vodi v pozitivnost in tudi ko noč vodstvo prevzame, vedno verjemimo v
dobro.
Vesna
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Računalniško opismenjevanje
Med zimskimi počitnicami je na OŠ Milana Majcna Šentjanž
potekal tridnevni računalniški tečaj za starejše nad 50 llet.
Organiziralo ga je Kulturno umetniško
metniško društvo Budna vas pri
Šentjanžu pod vodstvom predavateljice prof. Andreje Tomažin.
Petnajstim udeležencem tečaja so z veseljem pomagali učenci
OŠ. Naučili smo se osnove
ove računalniškega opismenjevanja in
družno izrazili željo, da bi s tečajem nadaljevali.
Udeleženci se najlepše zahvaljujemo šoli in učencem, še
posebno pa prof. Andreji Tomažin za prijetno predavanje ter
obilo potrpežljivosti pri prvih korakih spoznavanj
spoznavanja z
računalnikom. Najlepša hvala!
V imenu udeležencev tečaja zapisala Marta Pelko.

Občni zbor Društva vinogradnikov Šentjanž
V soboto, 24. 3. 2012, je potekal občni zbor Društva
vinogradnikov Šentjanž, kjer smo preverili delovanje društva
za preteklo leto in izvolili novo predsedstvo.
Odgovornost predsednika društva je prevzel Rudi Bec,
funkcijo blagajnika Andrej Perko, tajnica društva pa je ostala
Marta Karlič. Novoizvoljeni so obljubili, da bodo društvo še
naprej vodili dostojno in se trudili narediti kakšen napredek.
Nadaljnji plan društva je ambiciozen, čeprav časi niso ravno
„rožnati“. V sklopu društvenega ocenjevanja je letos
l
potekalo
tudi ocenjevanje vzorcev za Županovo vino 2012. Prijavljeno
je bilo 174 vzorcev za društveno ocenjevanje, poleg pa še 12
vzorcev modre frankinje, ki letos nosi naziv Županovo vino

2012. Strokovna komisija je resnično imela težko delo, saj so
bila vina kvalitetna, za kar gre pohvala vsakemu vinogradniku
posebej, ki je sodeloval na ocenjevanju vin. Ocene vin so bile
lepe, pri čemer se je pokazalo trdo delo in sprotno
izobraževanje našega društva z različnimi predavanji, ki jih
pripravljamo skozi celo leto. Podeljenih je bilo več kot 80
priznanj z žlahtnimi rezultati.
Občni zbor ni minil brez pogostitve in dobre kapljice, za
popestritev pa so poskrbeli pevci Društva vinogradnikov
Šentjanž.
Vesna Perko

Vinograd ambasadorja
ambas
cvička obrezan
Ptički so oživeli s svojim žvrgolenjem, oživela pa je tudi
narava sama. Tako se je v nedeljo, 11. marca, odvijalo prijetno
druženje na hribčku med trtami pri ambasadorju cvička,
gospodu Stanetu Ermanu. Njegovi
govi dobri prijatelji ter nekateri
drugi člani Vinogradniškega društva Šentjanž so se skupaj
podali v rez vinskih trt Stanetovega vinograda. Prikupno pa jih
je presenetila tudi 11. cvičkova princesa Vesna Perko, ki je
slišala njihovo petje ter veselje na onstran
nstran hriba ter jim za
dobro opravljeno delo natočila tudi kapljico rujnega – cvička.
V Šentjanžu so zopet dokazali, da je v slogi moč, saj je tako
vinograd ambasadorja cvička obrezan in pripravljen, da narava
opravi nadaljnje delo, a kljub vsemu bo vinogradu
vinog
še vedno
potrebna gospodarjeva senca.
Vesna Perko

Prva rez in dosaditev trt v društvenem vinogradu VD Šentjanž
Nagajivost meseca aprila nas je na svoje prvo jutro prebudila s snežno odejo. Kljub temu smo šentjanški vinogradniki v nedeljo, 1.
aprila 2012, uspeli izvesti prvo rez društvenega
vinograda. Botri vinskih trt so poprijeli škarje, trto
obrezali in jo z bekami privezali, da se trta ne ukrivi,
temveč raste ravno ob opori kola. To prijetno druženje
in opravilo pa je zopet minilo v družbi vinogradniške
malice, kapljice posebneža cvička in ostalih vrhunskih
vin Društva vinogradnikov Šentjanž. Nedeljsko
popoldne je bilo v znamenju smeha in veselja, saj so
le dan pred tem nekateri
teri naši člani dosadili nekaj trt, a
takrat so jih obsijali sončni žarki. Ja, april je zopet
dokazal, da se z njim ni igrati, še vedno je muhast
mesec.
Vesna Perko
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Jatna-Gradišče
Jatna je izziv in te napolni z energijo. Po slabi urici prijetne
hoje se bo začelo svetliti in že boste opazili pašnike na
Ježevcu. Tu se držite desno in prišli boste do asfaltne ces
ceste, ki
pelje v dolino Sopote. Pojdite levo do križišča in nato zavijte
desno proti Gradišču. Slab kilometer hoje vas pripelje v vasico,
kjer stoji mogočna večstoletna lipa. To gručasto naselje je vas
Gradišče v občini Dole pri Litiji. Kraj je vredno obiska
obiskati in ga
prehoditi po dolgem in počez ter se povzpeti na vzpetino za
vasjo. Osvajanje vrha, kjer se z očmi srečamo z neskončnim
prostranstvom, je nekaj posebnega. Od tu lahko kot na
zemljevidu iščete in ugotavljate kraje, morda boste našli tudi
svojega.
Zaa ta sprehod po gozdu Jatna vam priporočam, da hodite v
skupini, hoja ni naporna in je primerna za pohodnike s
kondicijo.

Tokrat nas bo pot vodila proti Kalu in nato naprej do
Branskega. Iz vasice se lahko peš odpravite do spomenika, ki
stoji tik ob gozdu. Zgodovina pravi, da sta bila na mestu, kjer
stoji spomenik, 13. februarja leta 1945 zverinsko umorjena
kurirja kurirske postaje TV-15/a.
Tu se vam bo pogled ustavil na livadah in jasah, neskončnih
gozdovih bukve, hrasta, breze, jesena in cera. Vse to je gozd
Jatna, ki ima strašansko velike površine. Te segajo tja do
kumljanskega, preko litijskih hribov vse do obrobja
Ljubljanske kotline.
Nič se ne ustrašite, kar veselo pojdite po dobro urezani poti v
notranjost gozda. Šele ko boste v neposrednem stiku z njim,
boste začutili to veličino in moč, hkrati pa vas bo obdajala tudi
lepota življenja. Opazujete lahko ptice, rastline, prisluhnete
šumenju potočkov itd. Verjemite mi, da bo to
t trenutek, ki
relativizira vse naše navidezne težave. Sprehod skozi gozd

Cveta Jazbec

Občni zbor Turističnega
T
društva Šentjanž
izvedba letošnje šeste Bučariade pod vprašajem. Člani
Turističnega društva brez širše podpore krajanov in članov
drugih društev namreč enostavno nismo v stanju sami izvesti
takšne prireditve. Prisotni so bili enotnega mnenja, da je
Šentjanž ravno po Bučariadi prepoznaven daleč naokoli, v naš
kraj privablja številne prišleke in bi bila velika škoda, da
prireditve letos ne bi bilo. Posledica burnega pogovora je bil
sestanek vseh društev v naši krajevni skupnosti v tednu, ki je
sledil.
l. Po zavezi desetih društev, da bodo sodelovali pri letošnji
prireditvi, lahko z veseljem sporočim, da tudi letos Bučariada
bo, še bolj bogata in bolj pestra. Poleg tega pa je bila na
občnem zboru v okviru Turističnega društva Šentjanž
ustanovljena tudi »Sekcija
Sekcija ljubiteljev suhomesnatih izdelkov«,
katere namen je združevati izdelovalce in ljubitelje
suhomesnatih izdelkov na področju naše krajevne skupnosti s
ciljem dviga kakovosti tovrstnih mesnin in izobraževanja
izdelovalcev.
Na koncu večera je predsedni
predsednica Turistične zveze Občine
Sevnica Cveta Jazbec podelila priznanja najzaslužnejšim za
delo na področju promocije turizma v krajevni skupnosti
Šentjanž za leto 2011. Prejeli so jih: Jože Puc, Anica Koritnik,
Fanika Rupar, Milan Sotlar, Milena Šeško Bregar iin Petra
Majcen.
Le želimo si lahko, da se bo naš plan za leto 2012 uresničil. S
pridnostjo in veseljem do dela ter zabave nam bo to zagotovo
uspelo. Lepo povabljeni, da se naših dogodkov in prireditev
udeležujete in nas tako na najboljši možen način pri na
našem
delu podprete!

V petek, 24. marca 2012, je v zidanici Bregar v Kamenškem
potekal letošnji redni občni zbor Turističnega društva Šentjanž.
Omizje v kleti Bregarjevih je bilo polno članov društva in
gostov. Po uvodnih formalnostih je bilo podano
podan poročilo o delu
društva v lanskem letu, ko je društvo organiziralo več kot
petnajst dogodkov, ki so se jih lahko udeležili vsi krajani KS
Šentjanž, če so le tako želeli. Zaključili smo lahko torej, da je
bilo lansko leto za naše društvo kljub veliki finančni
fina
krizi, ki je
klestila tudi pri društvih, še kako uspešno. Dokazali smo, da se
tudi z malo denarja da veliko postoriti, če je le prisotna delovna
vnema in dobra volja.
Sledila je predstavitev plana dela za leto 2012, ki je zelo
ambiciozen. Naš namen je tudi v letošnjem letu organizirati vse
že utečene dogodke, vzdrževati in redno posodabljati spletno
stran, ponatisniti zloženko o Šentjanžu, pričeti z ureditvijo
tematske poti Tagbau in seveda sodelovati ter se povezovati z
drugimi društvi. Burno razpravo je izzvalo dejstvo, da je

Petra Majcen
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Kulturni dan v OŠ Šentjanž – Obiskal nas je Mojster Janez
Takoj zjutraj smo imeli lepopis. Vsak učenec se je moral
maksimalno potruditi in čim lepše prepisati besedilo ter ga
okrasiti z okraski. Naslednja ura je potekala v telovadnici.
Tako imenovani Mojster Janez nam je povedal nek
nekaj o
Primožu Trubarju in njegovem prizadevanju za našo prvo
knjigo. Nato je sledila malica, po njej pa smo se po triadah
razdelili v tri skupine.
Naša skupina se je najprej spoprijela z vezavo knjig. Vezanje
knjig v preteklosti ni bilo tako enostavno kot ddanes. Z vrvico
smo šivali liste skupaj, danes pa vse to naredi stroj.

V naslednji delavnici, ta je bila v telovadnici, smo tiskali. Stroj
za tiskanje zgleda kot preša za grozdje. Potrebno je bilo kar
nekaj moči, da smo lahko natisnili en sam list.
Nazadnje pa smo še ročno izdelovali papir. Iz zmesi bombaža,
celuloze in koruznih laskov smo naredili list papirja.Dopoldne
nam je hitro minilo. Izvedel sem, koliko truda, volje, znanja in
ljubezni do naroda je bilo potrebno, da je nastala prva
slovenska tiskana knjiga.
Moram priznati, da na to do sedaj še nisem pomislil.

Petek je moj najljubši dan v tednu. Da pa smo imeli v petek,
16. 3. 2012, tudi kulturni dan, mi je bilo še posebno »full cool«.
Obiskali so nas trije strokovnjaki z Blejskega gradu, ki
preučujejo, kako so v preteklosti nastajale prve knjige.
Predstavili so nam vezanje knjig, ročno izdelavo papirja in
tiskanje.

Tomaž Lindič, 7. Razred

Kulturno obarvan dan za učence OŠ Šentjanž
Potem smo se odpravili v Ljubljano. Za 20 minut smo lahko šli v
trgovino Maksimarket. Po zabavnem sprehodu po trgovini smo imeli
glasbeno predstavo LATINO Big Banda RTV Slovenija v
Cankarjevem domu.
Slišali smo veliko instrumentalne glasbe. Pohvala tudi Alenki Godec
za prečudovit glas, s katerim nas je presenetila na tej prireditvi.
Čas je hitro minil, glasbene ure je bilo konec in morali smo se
odpraviti domov. Tega dneva ne bom pozabil.

V sredo, 18. 1. 2012, je bil poseben dan. Zjutraj je po nas prišel
avtobus. Prva postaja je bil samostan Stična. Med potjo do tja smo
poslušali učence 9. razreda, ki so po mikrofonu predstavljali
mimoidoče kraje.
Samostan je bil velik. V njem mi je bil še najbolj všeč Križni hodnik
in jedilnica menihov. Imeli smo prijazno
rijazno vodičko, ki nam je razkazala
samostan in muzej.

Anže Orešnik, 6. razred
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Gutenbergove delavnice
V petek, 16. marca 2012, smo imeli kulturni dan . Obiskal nas
je Mojster Janez z Blejskega gradu. S seboj je pripeljal dva
pomočnika. Prvo uro smo v šoli pisali lepopis. Vsi smo vneto
pisali. Po končanem delu nam je Mojster Janez povedal veliko
zanimivih stvari
tvari o izdelavi papirja, pisavi, izvedeli smo veliko
zanimivega o Primožu Trubarju. Ogledali smo si različne vrste
papirja, tiskarsko stiskalnico, bukve in še mnoge zanimive
predmete. Nato smo si na delavnicah izdelali svoj papir,
Abecedarij in tiskarsko sliko Primoža Trubarja.
Kulturni dan je počasi mineval. Želim si še veliko takih
nepozabnih dni.
Danijela Bec, 5. razred

Naš dišavni kotiček
dišavnic in kakšno plezalko, da bo naš vrt tudi na pogled čim
lepši. Pri likovnem snovanju ali razredni uri bomo izdelali
ptičje strašilo. Ne vemo še točno, ali naj bo čim bolj strašno ali
čim bolj prijazno.
ijazno. Dogovorili smo se tudi o tem, kdo bo redno
zalival naše rastline. Najbrž bo imel to nalogo kar dežurni
učenec, eko detektiva pa bosta poskrbela, da kdo ne bo pozabil.
Razmišljamo tudi o tem, kako bi vrt zalivali z deževnico.
Vemo, da naš čaka veliko
ko dela, a smo tudi prepričani, da bomo
imeli vrtiček, ki nam ga bo zavidala vsaka pridna gospodinja.

Učenci 7. razreda smo si letos zastavili prav posebno nalogo.
Imeli bomo svoj dišavni vrt.
Že v jeseni nam je g. hišnik prelopatal in dobro pognojil
zemljo. Komaj smo čakali, da posije toplo pomladansko sonce,
da bomo lahko začeli z delom. Od doma smo prinesli
pri
različne
dišavnice. Nekaj pa smo jih naprosili tudi pri sosedih. Odločili
smo se, da bomo zasadili največ drobnjaka in peteršilja, ker
bomo z njima velikokrat popestrili naš jedilnik. Na
naravoslovnem dnevu smo izdelali lesene tablice z imeni naših
zelišč.
elišč. V stare lonce bomo nasadili nekaj lepih cvetočih

Lana Žibret, Robi Lindič in Patricija Gorenjec, 7. razred

Parlament v Radečah
V sredo, 29. februarja 2012, je v Radečah potekal parlament na
temo Junaki našega časa ─ kdo so in zakaj? Našo šolo smo
predstavljali sedmošolka Andreja Rozman, Maruša Zidar in
Lucija Kos iz 8. razreda ter devetošolec Vid Jerovšek.
Po prvi šolski uri smo se s kombijem odpeljali proti Radečam,
kjer so nas toplo sprejeli. Posedli smo se in že se je začela
predstavitev šol, ki so prav tako sodelovale na parlamentu.
Vsaka šola je predstavila nekaj na temo Junaki našega časa.

Po končanih predstavitvah smo se ra
razdelili v skupine ter
izdelali plakat, predstavili igro ali napisali pesem na izbrano
temo. Po delovnem dopoldnevu smo se okrepčali v šolski
jedilnici, kjer so nam pripravili odlično malico.
Tako se je delovni dan za nas končal in odpeljali smo se nazaj
proti Šentjanžu.
Lucija Kos, 8. razred

Tekmovanje na Škofljici
V nedeljo, 11. 3. 2012, sem se z atletskim klubom Radeče, kjer
treniram atletiko, odpravila v Škofljico. Tam je bilo predvideno
atletsko
etsko tekmovanje v mnogoboju. Tekmujem v skupini U12.
Zraven je šel tudi sošolec David Remar, ki tekmuje v skupini
U16.
Ko smo prispeli, je trenerka najprej potrdila našo predhodno
prijavo, nato smo se preoblekli. Začeli smo se ogrevati.
Dekleta smo najprej
ej metale žogo težko 2 kg. Vrgla sem jo 7.45
m, kar je bila najdaljša daljava. Potem sem skakala v daljino in
skočila sem 3.80 m, kar je bila druga daljava. Nato je sledil še
tek na 300 m. Imela sem najboljši čas, in sicer 55.86 s. Vse
skupaj je zadostovalo
o za prepričljivo zmago in na koncu sem
stala na prvi stopnički. David je bil skupno na tretjem mestu.
Sedaj že pridno treniram za naslednjo tekmo.
Nina Rman, 5. Razred

Šentjanški glas
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Eko dan

V petek, 23. 3. 2012, smo v šoli imeli EKO dan. Vsak v
svojem razredu smo opravljali naloge, ki so nam jih pripravile
razredničarke.
Učenci prve triade so za začetek prebrali knjigo, nato pa so se z
učiteljicami pogovarjali o zraku, onesnaževanju itd. Učenci
Uče
druge triade so delali različne torbice iz starih majic, lesene
tablice z imeni dišavnic, denarnice, vrečke. Učenci tretje triade

pa smo delali plakate in različne naloge, katere so se
navezovale na čisto okolje.
Po malici smo grabili travnate površin
površine v okolici šole, sadili
sadno drevje, pospravljali in pometali. Sedmarji so si naredili
tudi pravi vrtiček z dišavnicami.
David Remar in Luka Repše, 8.razred

Pesmi
Vrtnica

Kje so zdaj?

Za listom je še en list.
Za še enim listom je še en list ─
ves popisan.
Za še enim listom je steblo ─
tanko kot pajčevina.
Na steblu so trni ─
zelo hudobni.
Potem so še cvetovi ─
vsi ošabni in fini.
Ali veste kdo je to?
Je ošabna in fina,
rdeča kot kri.
No, zdaj pa le povejte,
kdo na vrtu ošabno cveti!

Bila je debela muha,
muha debeluha,
in še žaba vsa suhljata,
zelena kot solata.
Nekoč sta se zmenili,
se na sprehod napotili.
Kar naenkrat pa ju
štorklja zmoti.
Kje so zdaj?
Jih s sprehoda ni nazaj.
Le povejte,
kaj se je zgodilo?
Žaba je pojedla muho,
muho debeluho.
Štorklja pa je žabo vzela
in jo hitro je pojedla.

Danijela Bec, 5. razred

Danijela Bec, 5. razred
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Pouk geografije malo drugače
V ponedeljek, 19. marca 2012, smo učenci od 6. do 9. razreda
imeli čudovito uro geografije. Med nas je prišla študentka Tina
Majcen, ki nam je s sliko in besedo prikazala življenje v
Tanzaniji. Učenci sedmega razreda so povedali:
- Jaz sem slišal, da je življenje v Tanzaniji cenejše kot pri nas.
Predavanje mi je bilo zelo všeč, saj sem veliko izvedel o
tamkajšnjih otrocih in o tem, da imajo drugačen odnos do šole
kot mi.
Uroš)
- Presenečen sem bil, da je tam glavno prevozno sredstvo
podobno samokolnici, da vse manj stane, da imajo narodni
park skoraj tako velik kot Slovenija. Predavanje mi je bilo zelo
všeč.
(Tomaž)

- Predavanje o Tanzaniji mi je bilo zelo všeč.
(Rok)
- Predavanje mi je bilo zelo všeč, saj je bil pouk drugačen.
Izvedel sem, da hodijo na stranišče v kolibe in da je njihovo
glavno prevozno sredstvo »šajtrga«.
(Matic)
- Predavanje mi je bilo zelo zanimivo, saj sem videla leve,
geparde … Upam, da bomo imeli še kakšno tako uro. (Lana)
- Izvedel sem veliko o življenju tamkajšnjih ljudi in trgovinah.
Presenečen sem bil nad izgledom učilnice in njihovim
jedilnikom.
(Jani)
Upam, da so učenci začutili, da je v Tanzaniji znanje velika
vrednota, ki spremlja človeka skozi celo življenje.
Učiteljica geografije

Šolski sklad OŠ Milana Majcna Šentjanž
Jeseni 2008 je bil ustanovljen Šolski sklad, ki ga vodi upravni
odbor, katerega sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije
učitelji.
Sredstva, ki se zberejo v Šolskem skladu, se porabijo za: šole v
naravi, življenja v naravi, plavalni tečaj v prvi triadi, zaključno
ekskurzijo za učence devetega razreda, novoletna obdarovanja
otrok, delavnice za nadarjene, prireditve ob podelitvi bralnih
značk, prevoze na tekmovanja, ekskurzije, prevoze v okviru
športnih in ostalih dni dejavnosti, organizacijo tekmovanj na
šoli, materiale za tehniške delavnice, nadstandardno tehnično
in športno opremo.
20 % delež se še posebej nameni socialno ogroženim učencem.
Upravni odbor je oblikoval posamezne stopnje članstva glede
na darovana sredstva: vsako leto so vsi darovalci objavljeni na
šolski spletni strani.
Posamezni vložki in nazivi, ki jih le-ti prinašajo:
Do 99 €
član sklada
100–299 €
prijatelj sklada
300–499 €
podpornik sklada
500–999 €
dobrotnik
1000 € in več
skrbnik

Darovalci v šolskem letu 2011/2012
Skrbnik sklada: Krajevna skupnost Šentjanž;
Prijatelj sklada: Glušič Franc s.p. Šentjanž, Pekarna Bruno
d.o.o. Gabrijele;
Član sklada: 269 krajanov, ki so prispevali prostovoljni
prispevek za šolski koledar.
Za donacije prosimo samostojne podjetnike iz naše KS,
podjetja v občini Sevnica in firme izven občine, kjer so
zaposleni učenci naših otrok. Dve leti smo pobirali
prostovoljne prispevke staršev, lani in letos smo pridno
ustvarjali v delavnicah na tehniških dnevih in učenci so potem
svoje izdelke prodajali na bazarju.
Ker pa je donacij iz leta v leto manj, potreb pa zmeraj več, smo
se letos v upravnem odboru Šolskega sklada odločili in dali v
tisk koledar, ki so ga naši učenci opremili s svojimi likovnimi
izdelki. Učenci so ga ponudili vsem gospodinjstvom v naši KS
in hkrati prosili za prostovoljne prispevke. Donatorjem in
veliki večini krajanov, ki se je pozitivno odzvala na našo akcijo
se za darovana sredstva v imenu vseh učencev iskreno
zahvaljujem.
Dragan Tominc

Zgodilo se bo
28. 4. 2012 ob 8. uri iz Murnc – KO-DIS Šentjanž, Krmelj, Tržišče – 10. pohod od Murnc do Telč
Maj (datum določen naknadno) v popoldanskem času v šoli – DPM Šentjanž – Likovne delavnice z gostjo Eleno Sigmund
11. 5. 2012 ob 20. uri – KUD Budna vas – Pomen čebel in čebelarstva pri družini Skoporc- Zavrl na Brunku
12. 5. 2012 ob 8.30. uri – Društvo vinogradnikov Šentjanž – Zasaditev potomke trte z Lenta na trgu v Šentjanžu
19. 5. 2012 ob 9. uri – Turistično društvo Šentjanž ̶ Start 10. pohoda po Krekovih stezicah izpred startne table v Šentjanžu
19. 5. 2012 – Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž – Konjeniški pohod po Krekovih stezicah (Franci Strnad, 031 873 722)
1., 2., 3. 6. 2012 – Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž ̶ Tridnevni pohod konjenikov po mejah občine Sevnica (Franci
Strnad , 031 873 722)
3. 6. 2012 ob 12. uri – Ljudske pevke Solzice – Koncert ljudskih pevk Solzice v cerkvici na Brunku in v kapeli razstava del Elene
Sigmund
12.,13.,14., 15. 6. 2012 – Turistično društvo Šentjanž - ArtEko Šentjanž 2012
23. 6. 2012 ob 20.45 uri – DPM Šentjanž – Pohod z lučkami in baklami izpred šole do kresa
25. 6. 2012 ob 9. uri – Društvo vinogradnikov Šentjanž – Vinogradniški pohod
17. 7. 2012 ob 15. uri – PGD Veliki Cirnik ̶ 16. igre brez meja na Velikem Cirniku
17., 18. 8. 2012 – Mladinsko društvo Šentjanž – ŠentRockJanž
22. 9. 2012 –7. 10. 2012 – Turistično društvo Šentjanž v sodelovanju z drugimi društvi v KS Šentjanž – Bučariada 2012
Drage sokrajanke in sokrajani,
obveščamo vas, da bo tudi letos Turistično društvo Šentjanž v času od julija do septembra tri torke
popoldan (datumi bodo znani naknadno) uničevalo ambrozijo. Kdor te invazivne in zdravju nevarne
rastline še ne pozna, lepo povabljen, da se nam pridruži! Pozabljamo namreč, da je tisti, na čigar
zemljišču rastlina raste in je le-ta ne odstrani, lahko sankcioniran. Med delom je priporočljivo imeti
oblečene dolge hlače, na rokah pa zaščitne rokavice. Informacije dobite na tel. 041 392 567 (Petra).
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90 let Šmarčevega ata
Ko je opravil vojaško dolžnost, se je kmalu oženil, saj je
kmetija potrebovala dodatno pomoč. Z ženo Jelko sta si
ustvarila toplo gnezdece, v katerem smo se rodile štiri hčere.
Sedaj pa se je družina razširila v osem vnukov in sedem
pravnukov.
Šmarčev ata je bil že v mladosti ljubitelj konj. Glavni zaslužek
mu je bila vleka lesa iz Jatne in okoliških gozdov, kajti takrat
še ni bilo traktorjev in tovornjakov kakor danes. Družina se je
preživljala tudi s kmetijstvom, včasih pa so, da bi še kaj
zaslužili, s konji tovorili krompir v Hrastnik in ga tam prodali.
Želja vsakega je dolgo življenje, a k temu pripomorejo različni
dejavniki. Šmarčev ata meni, da so to trdo delo, pozitivna
energija, zdravi življenjski nazori in seveda, zdravje ti mora
služiti. Zanima ga tudi politika o dnevnem dogajanju doma in v
svetu in takrat moramo biti vsi družinski člani tiho.
Svojo devetdesetletnico je praznoval kar cel teden. Najprej v
družbi sorodnikov, sosedov in prijateljev. Presenetili pa so ga
tudi župan Občine Sevnica gospod Srečko Ocvirk, predsednik
Krajevne skupnosti Šentjanž gospod Boštjan Krmelj in župnik
gospod Janez Cevec. Obiskali pa so ga tudi predstavniki
Društva izgnancev Šentjanž in Društva upokojencev Šentjanž.
Vsi skupaj smo mu zaželeli veliko zdravja, veselja polnih
trenutkov in prijetnega počutja v krogu najdražjih. Šmarčev ata
Jože je kljub težkemu in dolgemu življenju še vedno čil, a
zdravje mu pa vseeno malo že ponagaja.
Vsa ta srečanja so minila v obujanju spominov na njegovo
življenjsko pot, ki je bila polno vzponov in padcev, a nikoli ni
zmanjkalo optimizma.

V Hinjah pri Šentjanžu je 4. marca 2012 praznoval 90 let Jože
Planinšek, po domače Šmarčev ata. Kot mlad fant je bil
izseljen v Nemčijo, po vojni pa se je vrnil v domači kraj Hinje,
kjer ga je čakala opustošena domačija. Spomini na ta leta, ki
jih je preživel v izgnanstvu, še niso zbledeli. Rad pove, kako je
bilo tam, čeprav velikokrat s solzami v očeh. Kmalu zatem je
moral iti na služenje vojaške obveznosti, njegova mama pa je
doma kmetovala, kolikor je bilo v tistem času sploh moč.

Majda Sotlar

Umetnica Elena v vrtcu
Na povabilo vzgojiteljic sevniškega vrtca Ostržek je umetnica
Elena Sigmund malim Mravljicam, Ježkom in Čebelicam 29.
februarja predstavila delo slikarja.
Ob dogovorjeni uri je pričela v avli vrtca pripravljati stvari, ki
jih potrebuje slikar. Otroci so jo radovedno opazovali. Najprej
jim je pokazala, kaj vse potrebuje slikar, da naslika sliko in
kam vse jo lahko naslika. Otroci so z zanimanjem otipali in
gledali razne čopiče, barve, papir in platno. Po predstavitvi
materialov in pripomočkov jim je Elena pokazala, kako
nastane slika z zimsko tematiko. To sliko je podarila otrokom
za spomin na njen obisk.
Na koncu so otroci pogostili umetnico s čajem in sladkim
pecivom. Štiri deklice so medtem že naslikale svoje zimske
slike in jih pokazale Eleni. Bravo male umetnice!
Magda Sigmund
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Razveselili in razvedrili smo starše
Čas nastopa se je bližal in vzgojiteljice so bile veliko bolj na
trnih, kako bo vse potekalo in ali je vse dobro pripravljeno, kot
otroci. Otroci smo bili zelo sproščeni in neučakani, da staršem
pokažemo, kaj vse smo se že naučili.
Nastop je Sončkom in Račkam imenitno uspel. Vzgojiteljice so
si oddahnile, otroci smo žareli, starši pa so ponosno opazovali
svoj podmladek.
Delavnica je potekala v sproščenem ozračju polnem smeha in
zabave. Starši so za praznik drug drugemu posadili vsak svoj
zvonček v okrašenem lončku, otroci smo se veliko koristnega
naučili, vzgojiteljice pa so bile vesele velike udeležbe in
pohval staršev.

Otroci (Sončki in Račke) in vzgojiteljice iz vrtca pri OŠ Milana
Majcna Šentjanž smo 8. marca za naše starše pripravili nastop
in delavnico za DAN ŽENA in 40 MUČENIKOV.
Ves mesec smo pridno vadili in se pripravljali za nastop.
Sončki smo peli pesmice, recitirali in se učili besedila in igre
za igrico o Rdeči kapici. Račke smo se učile pesmice, igranja
na male ritmične inštrumente in prstne igrice. Marljive
vzgojiteljice so pripravile vezno besedilo, priredbo zgodbice,
kostume, inštrumente, sceno in celotni program. Pa še
potrpežljivo so se učile z nami.
Vzgojiteljice so pripravile mize, zemljo, lončke in barvni papir
ter pisane rožice za okrasitev lončkov. Izkopale so tudi male in
velike zvončke, ki so jih očki v lončke posadili za mamice.
Mamice pa so jih posadile za očke.

Sončki in Račke z vzgojiteljicami

Podokničarji
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste v življenju doživeli popolno
presenečenje? Ampak v lepem in veselem!
Meni se je to namreč zgodilo konec decembra. Takrat se nisem
prav nič na veliko pripravljala na svoj praznik, saj so bile v
družini drugačne skrbi, ker smo trepetali za zdravje našega
družinskega člana. Tistega večera smo sprva mislili, da nam
prav prijetno in lepo prepevajo na radiu, potem pa – no potem
…
Zunaj sem prižgala luč in odprla vrata. Imela sem kaj videti,
slišati pa sploh! Pred hišo mi je ubrano prepevalo osem
moških!!! Ja, prav ste prebrali, saj mislim, da jih je bilo res
toliko. Naj mi ne zamerijo, če sem narobe štela, saj v tistem
trenutku nisem znala niti tega! Le kako jim je to uspelo? Prav
nihče od njih ni ničesar izdal! To pomeni, da so res skupina
ENA A, ki drži skupaj.

Nekaj časa sem ugibala, kdo je »kriv« za tako prisrčno
podoknico, potem pa ugotovila, da prijetno in prijazno
»krivdo« nosijo prav vsi udeleženi. Ker so člani
vinogradniškega društva, jim namenjam eno mojih novejših
pesmi o trti. Naj mi oprostijo, da smo se drenjali v majhni in
pretopli kuhinji. No, pa saj pravijo, da pohlevnih ovčic gre
veliko v en hlev.
Da ne pozabim! S seboj so prinesli tudi rujno kapljico in še
toplo pogačo, zato lahko sklepamo, da so bila tudi njihova
»dekleta« prisotna pri tem presenečenju.
Iskrena hvala vsem vam, »fantje« in »dekleta«!
Tega rojstnega dne se bom s toplino in veseljem v duši
spominjala do konca svojega življenja.
Marija Bajt
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Pesem o trti

Bila sem varna

V strmem bregu sem doma,
kjer raste vinska trtica.
To rožico zelo spoštujem
in skrbno jo obdelujem.

V senci božajočih besed
sem si hladila razbolelo dušo.
Skrila sem se
pod krošnjo nesebične ljubezni.
Bila sem varna pred vsiljivimi
prijemi neusmiljenega časa.
Zaverovana v mehkobo glasu
sem se opajala v sladkosti trenutka.
Prelivala sem se v barve vsakdanjika
kot mavrica na poletnem nebu.
Pogledi so me pokrili s plaščem
čarobnosti
in me odpeljali v ekstazo …

Najlepši čas se meni zdi,
ko zrelo grozdje se smeji;
saj iz njega dobra kapljica
bo v kozarčku se znašla!
Ko Bog mero je jemal,
le majhne »glažke« je poznal;
na srečo trto je ustvaril,
v veselje, zdravje jo podaril!

Marija Bajt

Marija Bajt

Pavla
Pavla, ta dobrohotna,
preprosta žena,
rada nasmejana in vesela,
vedno dobre volje,
plemenitega srca.
Svoje življenje posveča bližnjim,
nemočnim, sočloveku,
daleč izven njene hiše
seže njena dobrota.
Je angel varuh,
v naša srca z nasmehom
prinaša tolažbo,
misel na lep dan,
upanje na boljši jutri.
Tistim,
ki pod težo vsakdanjega
življenja klonejo,
boža srce v stiski.
Veliko dobrega je doprinesla
k boljšemu počutju soljudi,
poskrbi za te,
ki to sami ne zmorejo,
v njenem varstvu
se počutijo varni,
ji zaupajo;
pogled na zadovoljnega človeka
ji poplača ves njen trud.
Kažipot njenega življenja
je naravnan k pomoči človeku,
lahko bi živela ugodneje,
a ne.

Ona sledi svoji srčni poti,
ne zapušča v stiski človeka;
prikrajšani bi bili za njeno skrb,
bližino, ljubezen, njen nasmeh,
če je ne bi bilo.
Z njenim prihodom so v vas
prišli lepši časi,
zaživeli so dobri medčloveški odnosi,
sosedski, prijateljski.
Lepo je živeti ob strani nekoga,
ki pred seboj vidi človeka;
pozdravila je
in sprejela je svoje sedanje
in prihodnje življenje.
Postala je moja učiteljica,
bila je moja prva »socialna mama«,
uvajala me je v človekoljubni poklic,
ob njenem skrbnem ravnanju
s starejšimi in bolnimi
sem spoznavala celostno
skrb za človeka.
Hvala ti, Pavla!
Toplo in široko odprto
je njeno srce do sorodnikov,
prijateljev, sosedov, znancev;
njena misel nanje zvečer ne miruje.
V miru, v soju luči,
se zanje razdaja,
čeprav utrujena,
ne počivajo njene roke.
Tudi zame je izvezla gobelin
s podobo Jezusove matere Marije.

Zunaj na pomladnem nebu
Nad trsjem v vinogradu
pomladni dan je kipel.
Neslišno prek sinjine
je zmaj priletel.
Visoko nad mano
je na nebu lebdel,
kot velika pisana ptica
še višje se je vzpel.
Le slutila sem lahko,
kako Ikarus brezmejnemu užitku,
a hkrati preteči nevarnosti nasproti,
krila je razpel.
V pomladnem soncu
se njegov pogum je blestel!
Gledala sem v nebo
in drobna želja od nekod
je pripolzela.
Pogumnežu, ki jadral je v višini,
bi se rada zazrla v oči
in mu stisnila dlani,
ker vsem nam res dano ni
iz ptičje perspektive
občudovati lepoto narave
in še mnogo drugih stvari!
Nato sonce me je zaslepilo,
neobičajna ptica je odletela.
Ne vem, kako in kam?
V meni še močneje odzvanjal
je pomladni dan …
Marija Bajt

Eva Keber

2. vinogradniški pohod
DV Šentjanž bo na dan državnosti organiziralo drugi
vinogradniški pohod po trasi II. Pot nas bo vodila skozi Rovinje,
Murnce do Kocutne, čez Brunk in Srednik nazaj v Šentjanž.
Povabilo velja vinogradnikom, krajanom in prijateljem, da znova
doživimo nepozaben pohod.
Torej nasvidenje v ponedeljek, 25. junija, ob 9. uri na trgu v
Šentjanžu, kjer si boste s startnino 10 € zagotovili vse ugodnosti
pohoda.
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Čistilna akcija
Takoj na začetku poročila o letošnji čistilni akciji, ki je
potekala 24. 3., naj poudarim, da smo bili tudi Šentjanci letos
zelo pridni in smo našo krajevno skupnost očistili najbolj
temeljito do sedaj.
Na nivoju občine je bila koordinator akcije Turistična zveza
Občine Sevnica, ki je skupaj z Občino Sevnica priskrbela in
razdelila med društva in krajevne skupnosti vreče in rokavice.
Akcijo v naši krajevni skupnosti pa je tako kot že nekaj let do
sedaj organiziralo Turistično društvo Šentjanž.
Tako je deset dni pred čistilno akcijo na vsa gospodinjstva v
KS Šentjanž razposlalo letake z obvestilom o poteku čistilne
akcije 2012 v naši KS. V tednu pred akcijo so predstavniki
društev vreče in rokavice prevzeli pri Miji Gorenc na
Krajevnem uradu. Predhodno jih je predstavnica TD Šentjanž
prevzela od TZO Sevnica. Dogovorili smo se, da se delujoča
društva v KS Šentjanž razporedijo po posameznih lokacijah in
čistijo obcestne brežine. Razpored društev po smereh je bil
naslednji:
1. Šentjanž–Krmelj (do table Krmelj): DU Šenjanž, KODIS Šentjanž,
2. Šentjanž–Brunk (do table Brunk): AKŽ Budna vas,
MK Junci,
3. Šentjanž–Gabrce–Murnce (do spomenika): Mladinsko
društvo Šentjanž,
4. Gabrce–Breško: Društvo vinogradnikov Šentjanž,
5. Primštal–Kal: Društvo rejcev in ljubiteljev konj
Šentjanž,
6. Kladje–Gradec: Društvo rejcev in ljubiteljev konj
Šentjanž,
7. Osredek–Gabrska Gora: Športno društvo Šentjanž,
8. Šentjanž–Gaj–Kocutna–Leskovec: Kulturno društvo
Šentjanž,
9. Hinje–Podboršt–Veliki Cirnik: DPM Šentjanž,
10. Šentjanž–Hinje–Gaberce–Šentjanž:
Mladinsko
društvo Šentjanž,
11. Podboršt–Nunski Log: Svet KS Šentjanž,
12. Cerovec–Zdevno–Budna vas: KUD Budna vas,
13. Šentjanž–Birna vas–Koludrje: PGD Šentjanž,
14. Krekova pot: TD Šentjanž in Planinci PD Lisca,
15. Pot Milana Majcna: TD Šentjanž,

16. Kraj V. Cirnik do Svinjskega: PGD Veliki Cirnik in
lokalna skupnost,
17. Šentjanž–Kamenško: vaščani Šentjanža, LD Šentjanž,
18. Okolico šole, vrtca in javne površine na območju
Šentjanža so čistili učenci OŠ Milana Majcna
Šentjanž s svojimi mentorji.
Člani društev so se o zbirnem mestu in času poteka akcije
dogovorili sami v okviru društva. Zavezane polne vreče smeti
so pobiralci puščali ob cesti. Vsako društvo se je samo
organiziralo in odpeljalo vreče na eno od zbirnih mest (pri
pokopališču v Šentjanžu, pri pokopališču na Velikem Cirniku).
Dve društvi sta očistili tudi dve divji odlagališči in kosovne
odpadke odpeljali na zbirno mesto v Krmelju. Posamezniki, ki
niso vključeni v društva, so se lahko priključili kateremu od
društev in pomagali pri čiščenju ali pa so se po vaseh
organizirali sami in »pometali pred svojim pragom«. Učenci
OŠ Milana Majcna Šentjanž so čistili okolico šole že v petek,
23. 3. 2012. Po končani akciji so predstavniki posameznih
društev in šole kontaktni osebi TD Šentjanž sporočili število
sodelujočih v akciji in količino zbranih odpadkov.
V akciji je sodelovalo okoli 130 odraslih oseb (člani društev) in
125 učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž. Zbrali smo 35,57 m3
odpadkov (od tega cca 150 110-litrskih vreč, ostalo kosovni
odpad), od katerih je bilo največ plastenk in pločevink.
Vsako leto se tisti, ki čistimo za drugimi, sprašujemo, od kje
vedno znova toliko smeti. Člani društev so poročali, da so za
cesto našli kupe pločevink, tudi polnih, ogromno mrhovine
zavite v PVC vreče, veliko in preveč plastenk … Zapeče koga
vest, ki tole bere? Srčno upam da in iskreno povem, da je
vsakega, ki brez vesti odmetava odpadke skozi okno
avtomobila in vozi, kar mu doma hodi odveč, v gozd, poginulo
ali ubito žival zavije v vrečko in jo tebi nič meni nič odvrže za
cesto, lahko še kako sram!!! Pravijo, da »za vsako rit palca
raste« … Upam, da res in da ne bomo za nemarnost
posameznikov na koncu plačali vsi oz. naši zanamci.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri letošnjem čiščenju, in
naslednje leto nasvidenje! Čez leto pa budno pazimo, da drugo
leto ne bomo imeli toliko dela.
Petra Majcen, TD Šentjanž

Čistili tudi v KUD Budna vas
Člani Kulturno umetniškega društva Budna vas smo se 24.
marca zbrali ob 9. uri pri lipi v Budni vasi in se odpravili čistit
dogovorjeno traso. Nabrali smo dvajset 100-litrskih vreč smeti
in jih odpeljali na zbirno mesto.
Akcije se je udeležila tudi šestletna Aleksandra, ki je ob
pogledu na odvržene smeti v obcestnem jarku dejala: »Kateri
packi so nametali toliko smeti v naravo? Ona pa sedaj joka.«
Ob zaključku je vesela dodala:«Smeti smo pobrali in sedaj se

narava smeji.« Jaz pa k vsemu temu dodajam: »Ni se dolgo
smejala, že naslednji dan sta ob cesti ležali na sveže odvrženi
plastenka in pločevinka. Ljudje smo pa res nepopravljivi
packi!«
Upamo, da se bo le obrnilo na bolje in ne bomo eni čistili,
drugi pa smetili.
Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Prvo srečanje šentjanških ljubiteljev suhomesnatih izdelkov
V veliki želji po ohranjanju tradicije salamiade v naših krajih
se je na pobudo nekaterih članov TD porodila ideja, da se pri
TD Šentjanž ustanovi Sekcija ljubiteljev suhomesnatih
izdelkov.
Člani naj bi se zavzemali za dobro in kakovostno pridelavo
salam, klobas, slanine, šubeljnov in raznih drugih končnih
mesnatih izdelkov. Prvo srečanje je bilo v petek, 16. 3. 2012, v
gostilni Repovž. Preživeli smo prijeten večer, kjer se je

poskušalo, razpravljalo in ugotavljalo dobre in slabe prakse.
Medse smo povabili izdelovalca in dobitnika zlatih odličij iz
vse slovenske salamiade, gospoda Milana Janežiča iz
Škocjana.
V jeseni, pred pričetkom sezone, bomo imeli tudi strokovno
predavanje na to temo in delavnico s strokovnjakom, kamor
boste prijazno povabljeni.
Slavko Jazbec
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Nagradna križanka
VODORAVNO

9

1. dajalnik, … ali čemu, 5. vkopavanje, 9.
Avar, 10. zelenica v puščavi, 11. aktualna
cvičkova princesa, Jasmina, 13. nekdanja
tovarna v Mariboru, 14. usmerjenost nazaj, 15.
ciganka, romkinja, 17. ime pevke Vrčkovnik,
19. ponev v kitajski kuhinji, 22. božansko bitje,
bog, 24. angleški fotograf in konservator,
Jaime, 25. moderni glasbeni stil, 26. preroško
znamenje, 27. apnenčasta pokrajina v primorju
s polno vrtačami in kraškimi jamami.

10

11

12

13

14

15

16

NAVPIČNO
17

18

19

22

23

24

25

26

27

20

21

1. pripadnik koptske cerkve v Egiptu, 2. lesen
pihalni inštrument, 3. internet, 4. kratica
naslova spletnih strani v svetovnem spletu, 5.
lahko gnetljiva rumena snov, ki jo za delanje
celic izločajo čebele, 6. skladatelj in pevec
lastne skladbe, 7. razlog, vpliv na odločitev, 8.
kraj pri Borovnici, 12. aktualni ambasador
cvička, Stane, 16. ljubljansko podjetje za
prodajo tekstila, 17. krajša oblika imena
Ibrahim, 18. soba po angleško, 20. domača
žival, ki se goji zaradi volne, 21.
visokokalorično gorivo za plavže, 23. kratek
požirek.
Sestavil: Jože Puc

Gesli pod številko 11 vodoravno in 12 navpično napišite na dopisnico in jo pošljite do 30. junija 2012 na naslov: Uredništvo
Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo
izžrebali srečnega nagrajenca.
Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi: POHODNICA.
Srečna izžrebanka je Helena Renko z Malega Cirnika. Nagrajenka lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji Gorenc na
Krajevnem uradu v času uradnih ur. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: SUMO, TONI, AMUR, ISAR, POHODNICA, ARO, REPEK, LOVKA, VIOLA, LAL, ZAVIRANJE, OSEK, VIDA,
RICA, EKAR.

Ostro oko
PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Na sliki je bil zaselek Hrastno, za katerega ste pravilno
ugotovili, da ni v naši krajevni skupnosti.
Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Marico Kramžar iz
Krmelja.
Nagrajenka lahko nagrado prevzame vsako sredo pri ga. Miji
Gorenc na Krajevnem uradu v času uradnih ur.
Iskreno čestitamo!
NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE
Tokrat vas sprašujemo, kje se nahaja in del česa je umetnina na
fotografiji.
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo
pošljite najkasneje do 30. junija 2012 na naslov: Uredništvo
Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z
vašimi podatki pošljite na info@sentjanz.si.
Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega
nagrajenca.

Ob 1. maju, prazniku dela, vam želimo čim več dela.
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Črni packi

Marsikoga je že zmotilo. Vas tudi?

Mene je!
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