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Spoštovane bralke in bralci!
Pravijo, da navadno prestopno leto ne prinese nič dobrega, letošnje je do sedaj to več kot
potrdilo. Kot da vsa kalvarija okoli korona virusa še ni dovolj, nam jo je na predzadnji
avgustovski dan katastrofalno zagodla še toča. Naša krajevna skupnost je bila ena tistih,
ki je utrpela največ škode. Takšne ujme ne pomnijo tudi najstarejši sokrajani. Pridelki so
ponekod popolnoma uničeni, uničene so strehe hiš, razbita okna, fasade, avtomobili.
Naše in okoliška gasilska društva so spet opravila veliko delo, za kar jim gre ponovno
iskrena zahvala. Iz srca zahvala tudi vsem krovcem in ostalim mojstrom, ki so namenili
svoj čas in večkrat tudi brezplačno sanirali nastalo škodo. Še enkrat več smo se konec
letošnjega poletja torej zavedeli, kako nemočni smo proti sili narave, ki je v petih
minutah izbrisala vse, kar so ljudje gradili leta in leta ter sadili in pridno obdelovali celo
leto. Če že kdaj, je sedaj končno napočil skrajni čas, da spremenimo svoj odnos do
narave in naslednjič, ko nas »bo prijelo«, da se uničene salonitne kritine znebimo kar v
najbližjem gozdu ali pa iz avtomobila malomarno zalučamo cigaretni ogorek ali prazno
pločevinko v obcestni jarek, ali zakurimo odvečno plastiko v domači peči, o tem več kot
dvakrat razmislimo. S tem, ko se mačehovsko obnašamo do narave, ne uničujemo le
NARAVE kot take, uničujemo sami sebe, uničujemo človeštvo. Velja kot pribito:
»Narava bo preživela, le mi sami ne bomo!« Po nevihti je posijalo sonce, kot bo še
mnogokrat, a nastale škode še tako prijetno toplo sonce ne bo saniralo.
Po suhoparnem poletju, ko so prireditve zamrle in društvenega življenja praktično ni bilo
ali pa ga je bilo zelo malo, uredniški odbor Šentjanškega glasa ne odneha. Tokratna
številka prinaša nekoliko manj poročil o društvenem dogajanju, tudi iz šolskih klopi so
se naši šolarji oglasili manj, smo pa vseeno na najboljši način skušali povzeti pozno
pomladno in poletno dogajanje. Veselili smo se napovedi jesenskega in zimskega
dogajanja, a nas v zadnjem času epidemiološka slika spet žene k pesimizmu. Kakor koli
že … ne smemo si dovoliti, da postanemo apatični, da prevlada mnenje, da vse skupaj
nima smisla. Po svojih najboljših močeh in zmožnostih je potrebno zagristi še v tako
kislo jabolko, se srečevati, pa čeprav le virtualno, prirejati dogodke, pa čeprav s socialno
distanco in malo udeleženci.
Ob vsem pa je seveda pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, spoštujemo priporočila
NIJZ in ostanemo zdravi. To slednje vam iz srca želiva!
Vesna in Petra

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 2020 - 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€
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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, Boštjan Repovž, Milan
Sotlar (oblikovanje).
Prispevki:
zunanji sodelavci
Slika na naslovnici:
Milan Sotlar
Naslov:
Šentjanški glas – uredništvo,
Šentjanž 22,
8297 Šentjanž
E-mail: info@sentjanz.si,
www.sentjanz.si
Šentjanški glas je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo RS pod zap. št. 1557.
Oglasno trženje:
Turistično društvo Šentjanž
Tisk: Vinko Podlogar s.p. Radeče
Naklada: 500 izvodov
Cena: 0,01 EUR
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za
vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Pridržujemo si pravico do krajšanja in
oblikovanja gradiva. Fotografij in
rokopisov ne vračamo. Fotografije, ki
niso del člankov, so iz arhiva TD
Šentjanž.

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti so ljudje. Le s skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem, skrbjo za
sočloveka in strpnostjo bomo kos novim nalogam in izzivom prihodnosti. Ob prazniku naše krajevne skupnosti, ki ga
obeležujemo v spomin na junaški boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja 29. oktobra 1941 v Murncah, vam iskreno
čestitamo in se vam zahvaljujemo za vse, kar postorite, da nam je vsem skupaj lepo v sredini, v kateri živimo.
Člani sveta krajevne skupnosti Šentjanž, s predsednikom Boštjanom Repovžem

Čestitki se pridružuje tudi uredniški odbor Šentjanškega glasa in vsem ter vsakemu posebej želi, da ostanemo zdravi!
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SPOŠTOVANE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI!
razdelili sredstva za delovanje. Z veseljem ugotavljamo, da so bila
sredstva po večini razdeljena po pričakovanjih vlagateljev.
Izvedli smo eno košnjo ob javnih poteh v skladu s smernicami Občine
Sevnica. Komunalna služba je poskrbela za mulde in prepuste. Na tem
mestu pozivam, da nam sporočite, če v katerem delu krajevne
skupnosti zadeva še ni počiščena. V zaključni fazi je tudi
participativni proračun Občine Sevnica. Glede na lansko leto je iz
naše krajevne skupnosti prispelo veliko vlog (štiri), vendar
ugotavljamo, da krajani še vedno premalo izkoriščate možnost, ki jo
ponuja Občina, da s pobudami in predlogi izboljšav sodelujete pri
oblikovanju proračuna.
V planu je tudi elektrifikacija (položitev električnega kabla v zemljo)
naselja Kal do šole, mrliške vežice, cerkve in v nadaljevanju do
Korenovih. Upam, da bo jeseni prestavljen tudi transformator na
Velikem Cirniku in obenem tudi prestavitev daljnovoda ter s tem
možna izdaja gradbenega dovoljenja za mrliško vežico.
V načrtu v bližnji prihodnosti pa je še razširitev in asfaltacija ceste na
Zdevnem, izgradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku in napeljava
vode do cerkve na Kalu.
Vse od pomladi so potekali tudi razgovori in izdelava idejne zasnove
za centralno čistilno napravo, ki bi vključila vse zaselke v okolici
Šentjanža (Češnjice, Veternik, Potok, Gabrce, Glino, Koludrje,
Videm, Birna vas, Gomila in Šentjanž).
Menim, da nam nihče ne more očitati prevelike apatičnosti. Poleg
vsega navedenega pa je idej in načrtov še zelo veliko. Prav je, da
zorijo in jih razkrijemo, ko bodo dozoreli in realna uresničitev ne bo
več tako daleč. Kot vsakokrat do sedaj vas tudi na tem mestu
pozivam, da prispevate svoj glas in sporočite svoje predloge, ideje,
pobude. S skupnimi močmi nam jih bo zagotovo uspelo vsaj delno ali
v celoti realizirati, saj »kjer je volja, tam je tudi pot«.
Želim vam kar se da lepo praznovanje krajevnega praznika, ki ga
bomo, če bodo takratni ukrepi v zvezi z epidemijo to dovoljevali,
slovesno in po priporočilih NIJZ obeležili v petek, 23. oktobra. Do
takrat ostanite zdravi in odgovorni do sebe in drugih.

Zopet je tu jesen, ki je v Šentjanžu še posebej slovesna, saj
praznujemo krajevni praznik. Letošnje leto je nedvomno eno od
najbolj posebnih, kar jih pomnijo tudi najstarejše sokrajanke in
sokrajani. Javno življenje se je praktično ustavilo, društva so bila pri
svojem delovanju zaradi ukrepov ob zajezitvi korona virusa zelo
omejena. Kot da ne bi bilo še dovolj vsega skupaj, pa nas je na zadnjo
nedeljo v avgustu prizadelo še močno neurje s točo, ki je na nekaterih
področjih naše krajevne skupnosti pustilo za seboj razdejanje
apokaliptičnih razsežnosti. Človek ima vedno nekako občutek, da se
takšne nezgode dogajajo le drugim, vendar pa je narava pokazala, da
njeni moči prav nihče ne more ubežati. Želim in upam, da boste
prizadeti škodo čim prej sanirali in se bo življenje kmalu vrnilo v
ustaljene tirnice.
Kljub vsesplošni apatiji in izostanku dogajanja pa svet krajevne
skupnosti v času epidemije ni počival. Končali smo investicijo na
Kladje, vmes smo asfaltirali še odsek Vodice–Gabrje, kjer so krajani
sami poskrbeli za zemeljska dela. Dokončan je odsek v Rupi,
pričakujemo še asfaltacijo v Svinjskem. V zaključni fazi je tudi
vodovod v Rovinjah. Prejeli smo nekaj vlog krajanov in vse smo rešili
po pričakovanjih vlagateljev. Društvom smo v skladu s pravili razpisa

Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž

SPOŠTOVANE KRAJANKE, KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ!
ogledala tudi ministrica za kmetijstvo. Pričakujemo, da Vlada
Republike Slovenije s sklepom dodeli pomoč v neurju
poškodovanim območjem.
Solidarnost in prostovoljstvo sta vrednoti, ki sta tudi sicer
neločljivo povezani z utripom življenja v vaših krajih. Ker krajani
svoj prosti čas nesebično in v veliki meri namenjate za skupno
dobro, je temu primeren tudi rezultat: dobro počutje v skupnosti
ter prijetno in urejeno bivanje. Utečeno in dobro delujoče pa je
tudi sodelovanje med Občino Sevnica, predstavniki Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž, društvi, ustanovami in krajani.
Povezani ste v društva s področij kulture, turizma, gasilstva in
drugih. Zahvaljujem se vam za prostovoljno delo, ki ga marljivo
opravljate.
Povezanost nam v času, ko se zbiranje in druženje z namenom
varovanja zdravja omejuje, omogočajo različni mediji, elektronski
in klasični. Cilj občine in krajevnih skupnosti je občankam in
občanom posredovati korektne in celovite informacije. Trajni
povezovalec vaših krajev je tudi Šentjanški glas, glasnik dobre
volje in poročevalec o vseh pomembnih dogodkih, kar je ob
izzivih trenutnega časa še toliko bolj pomembno.
Kljub temu, da je nova realnost precej močno zarezala v družbeno
življenje, naj bo vaš praznik priložnost za krepitev sodelovanja in
razumevanja. Ob prazniku krajevne skupnosti vam čestitam za vse
dosežke, ki ste jih na skupnih poteh soustvarjali v preteklem letu.
Tudi v prihodnje naj nas na vsakodnevnih poteh povezuje dobro
sodelovanje, prežeto z optimizmom in dobro voljo.

Preizkušnje letošnjega leta so korenito spremenile družbeno
življenje. Izzivom na področju varovanja zdravja pa se je na
zadnjo avgustovsko nedeljo žal pridružilo še nepričakovano, po
besedah mnogih krajanov še nikoli tako silovito neurje. V vaši
krajevni skupnosti je prizadelo mnoge domove in kmetijske
površine. Ob požrtvovalnem prizadevanju gasilcev za odpravljanje
posledic neurja in vzpostavitev utečenih poti se je kot
neprecenljiva vrednota izkazala sosedska in prijateljska pomoč.
Občina Sevnica si je intenzivno prizadevala za celovit popis škode
na stvareh, izveden na podlagi in v okviru sklepa Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Škodo si je na terenu

S spoštovanjem, župan Srečko Ocvirk s sodelavci
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Nataša Kreže
Šentjanž leži sredi neokrnjene narave, obdajajo ga okoliški
griči pokriti s sadovnjaki in gozdovi. Vsako jutro, ko se
pripeljem v šolo, me čudovita narava napolni z energijo.
Krajevna skupnost je zelo razvejana in sem si jo s šolskim
kombijem že ogledala.
Šola mora biti središče dogajanja in odprta za sodelovanje z
vsemi deležniki v kraju in širše, saj z njo kraj živi in se razvija
naprej. Ljudje v takšnem okolju so pripravljeni pomagati in
sodelovati. Z nekaterimi domačini sem že vzpostavila stik in za
enkrat imam dober občutek, saj so bili vsi zelo prijazni, odzivni
in pripravljeni na sodelovanje.
Kaj menite o trditvi, da ravnatelj ni samo pedagoški vodja,
ampak je tudi poslovni direktor?
Delo ravnatelja je kompleksno. Skrbi za »celotno šolsko delo«.
Odgovoren je tako za poslovno (upravno), kot tudi za
pedagoško (strokovno) delo šole. Ravnatelj kot manager mora
zagotavljati čim boljše pogoje za vzgojno-izobraževalno delo.
Kot manager se ukvarja z vprašanji pogojev izvajanja šolskega
dela, s financami, šolskimi plani, razporejanjem, delitvijo
nalog, pristojnosti in odgovornosti. Vsekakor mora pri vodenju
šole ravnatelj pokazati tudi nekaj poslovne spretnosti in
vzpostaviti stik ter primerno komunikacijo z ustanoviteljico
(Občino Sevnica) ter z lokalnimi podjetji.
V mesecu septembru poteka razpis za nagrade na področju
šolstva. Ministrstvo za šolstvo se je zavzelo za avtonomijo
učitelja. Kako pa na učitelja in njegovo vlogo gledate vi?

Bralci Šentjanškega glasa vas še ne poznamo. Kako bi se
glasil vaš opis v nekaj povedih in katere vaše lastnosti bi pri
tem poudarili?

Učiteljevo delo mora biti strokovno utemeljeno in neoporečno.
Sodobna družba zahteva sodobnega učitelja, ki učence navduši
in jih vodi do znanja, poskrbi, da se učenci učijo na aktiven in
zdrav način, učence nauči razmišljati in razvijati nove ideje, se
z njimi veseli ob uspehih ter jih uči sprejemati poraze,
neuspehe in napake.

Otroštvo sem preživljala v Boštanju, po končanem študiju sem
se preselila k možu na Dol pri Hrastniku, kjer sva si ustvarila
družino. Kot učiteljica sem bila zaposlena na Podružnični šoli
Dol pri Hrastniku, vse do 1. aprila letos, ko sem prevzela
vodenje OŠ v Šentjanžu.
Vseskozi sem bila aktivna tudi v lokalni skupnosti, saj sem v
preteklosti sodelovala v različnih društvih, od 2014 do 2018 pa
sem bila tudi predsednica KS Dol pri Hrastniku.
Sem odgovorna, delavna, komunikativna, prilagodljiva in
nasmejana, zato sem prepričana, da lahko v kolektiv in kraj
prinesem sveže ideje in elan ter pripomorem k nadaljnjemu
razvoju šole.

Poslanstvo ravnateljice ste nastopili ravno v času pouka na
daljavo. Šola je samevala in vrveža otrok ni bilo slišati. Na
kakšen način ste komunicirali s sodelavci, starši in ne
nazadnje z otroki ter kako ocenjujete uspešnost izpeljave
pouka na šoli?
Učitelji so v prvih dneh pouka na daljavo iskali načine, kako bi
učencem najhitreje in najlažje posredovali navodila za delo.
Ker na šoli ni bilo vzpostavljenega enotnega komunikacijskega
kanala, so učitelji uporabljali različne načine, preko katerih so
dostopali do učencev in njihovih staršev. Večina komunikacije
je potekala preko elektronske pošte, telefona in spletnih
učilnic. Po nekaj dneh so učitelji na šoli začeli uporabljati
aplikacijo ZOOM, ki je omogočala video razlage. Ko sem 1.
aprila prevzela vodenje šole, nisem posegala v vzpostavljeni
sistem. S sodelavci sem se prvič srečala preko
videokonference, učence in starše pa sem nagovorila preko
spletne strani.
Od sredine aprila je delo na daljavo potekalo tekoče. Učenci in
starši so bili v večini odzivni in so učiteljem redno pošiljali
rešene naloge, slike izdelkov in videoposnetke.
Učitelji so pouk na daljavo ocenili kot zahteven in stresen,
znanje učencev je bilo pomanjkljivo. Starši, ki so imeli več
šoloobveznih otrok in so delali od doma, so bili v času
izobraževanja na daljavo izredno obremenjeni. Učenci so
pogrešali predvsem socialni stik s sošolci.

Zaupajte nam razlog, da ste se odločili za ravnateljstvo v
kraju, ki ni vaš domači kraj. Se vam zdi to prednost ali
slabost?
Da bi se preizkusila v vlogi ravnateljice sem razmišljala že več
let nazaj, ko sem opravila šolo za ravnatelje in že takrat sem
imela željo, da bi vodila manjšo šolo, v podeželskem okolju.
Nikoli me niso privlačile velike mestne šole. Šentjanška šola je
izpolnjevala oba kriterija. Vsekakor bom potrebovala več časa,
da bom spoznala utrip oz. delovanje šole in da bom vzpostavila
povezavo z lokalnim okoljem. Prednost vidim v tem, da sem si
lahko ustvarila svoje mnenje o sodelavcih in učencih, ker
nikogar nisem poznala od prej. Prav tako nisem obremenjena s
problemi, zamerami in napakami, ki nas lahko zaznamujejo ali
nas ovirajo pri nadaljnjem delu.
Šentjanž je majhen kraj s številnimi okoliškimi vasmi in
zaselki – kateri so izzivi delovanja v manjšem okolju in
kako doživljate sodelovanje z njim? Ste morda kakšen
zaselek imeli priložnost tudi obiskati?
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enkrat tedensko učence odpeljejo v naravo in tam izpeljejo
učno uro. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje
razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren
omogoča naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj
možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. Tudi
pri rednem izvajanju pouka v šoli bomo uvajali aktivne metode
učenja (učenje preko gibanja), saj hiter način življenja, podprt
z digitalno tehnologijo, pri otrocih že pušča negativne
posledice. Za dolgoročne cilje je še prehitro, najprej moram
dobro spoznati kolektiv, učence in lokalno okolje, potem bomo
s skupnimi močmi oblikovali dolgoročno vizijo šole.

Kako se je vaša šola organizirala na možni scenarij – pouk
na daljavo v novem šolskem letu?
Kot kaže, bo tudi šolsko leto 2020/21 zelo razgibano in se bo
potrebno sproti prilagajati razmeram, ki jih bo narekoval virus.
Trenutno poteka pouk po modelu B, kar pomeni, da so vsi
učenci v šoli, pouk pa poteka z določenimi omejitvami. Na
srečo smo si v zadnjih mesecih preteklega šolskega leta nabrali
precej izkušenj in novega znanja, kar nam bo prišlo zelo prav
tudi v tem šolskem letu. Vsi si želimo, da bi pouk potekal v
šoli. Če pa bomo morali izvajati pouk na daljavo, smo na šoli
vzpostavili enotni komunikacijski kanal (MS Teams), preko
katerega bomo izvajali pouk na daljavo.

Vaša predhodnica, gospa Marija Brce, vas je zagotovo
seznanila, da se v Šentjanžu že dlje časa ukvarjamo s
problematiko športnega igrišča. So že kakšni napredki?

Vsak učenec je svoja zgodba in do danes ste imeli učence
priložnost tudi že spoznati. Katere njihove vrline bi
izpostavili in kakšni občutki vas pri njih navdajajo?

Res je. Športno igrišče je potrebno čim prej urediti. Informacije
sem iskala pri županu Srečku Ocvirku in poslancu Tomažu
Liscu. Oba sta zatrdila, da je projekt pripravljen, vendar je
predhodno potrebna rekonstrukcija državne ceste Šentjanž–
Glino. Objavljen je razpis za PZI (projekt za izvedbo), zato se
nadejam, da se bo cesta začela urejati v naslednjem letu, zatem
pa pride na vrsto še ureditev športnega igrišča.

Še preden sem učence spoznala »v živo«, sem preko učiteljev
dobila o njih same pohvalne besede. Tudi sama lahko potrdim
da so prijazni, spoštljivi in vljudni. Želim si, da bodo poleg
omenjenih vrlin tudi vedoželjni in kreativni ter da bodo
sprejemali znanje, veščine in vrednote, ki jim jih bomo
ponujali v šoli in izven nje.

Po napornem dnevu si je treba nabrati energijo za
nadaljnje delo. Kaj vas razveseljuje?
Zelo rada imam glasbo. Rada jo poslušam, ker me spravlja v
dobro voljo. Že več kot 30 let pa prepevam v vokalni skupini.
Rada potujem, hodim v hribe, kolesarim in igram tenis. Sicer
pa uživam v dobri hrani in v dobri družbi.

Če bi imeli čarobno paličico, katera bi bila prva
sprememba, ki bi jo uvedli v slovenskem šolstvu, in zakaj?
Naš šolski sistem je dober, ampak potrebne bodo spremembe,
ki se morajo uvajati previdno in premišljeno. Povečati je
potrebno avtonomijo učiteljev in zmanjšati birokracijo.
Zaostrila bi pogoje za vpis na fakultete ki izobražujejo bodoče
učitelje, ukinila nacionalno preverjanje znanja v aktualni obliki
in ga nadomestila s cenejšo in realnejšo obliko preverjanja
znanja, omejila vpliv in pritisk staršev na delo učiteljev, ker
starši pogosto na svojega otroka gledajo s svojega zornega kota
in so do njega preveč zaščitniški.
Najbrž se strinjate, da si vsaka ravnateljica želi, da bi se jo
po nečem zapomnili? Katere novosti ste že vpeljali v novem
šolskem letu in kakšne so vaše dolgoročne vizije, s katerimi
bi pustili svoj pečat?
Prve mesece sem se morala nehote ukvarjati s protokoli in
organizacijo pouka v skladu s priporočili NIJZ-a. Po zaključku
šolskega leta pa so stekli pogovori in dogovori za izvedbo
akustične ureditve telovadnice, prenovo zbornice, ureditev
učilnice in hodnika v pritličju (beljenje, brušenje parketa,
menjava radiatorjev), montaža dveh umivalnikov
pred
jedilnico in ostala vzdrževalna dela. S pomočjo donatorjev in
sredstvi iz šolskega sklada smo uredili kotičke za druženje na
hodnikih in bralni kotiček v knjižnici ter nabavili tri
mikroskope in akvarij. Učiteljica Nena Bedek je oblikovala
nov logotip šole, stekla je tudi prenova šolske spletne strani.
Pridružili smo se mreži gozdnih vrtcev in šol, saj nam okolje
ponuja najlepšo učilnico. Vzpodbujala bom učitelje, da vsaj

Kaj bi kot ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž radi
sporočili bralcem in bralkam Šentjanškega glasa?
Naloga ravnatelja je, da vzpostavlja in spodbuja povezovanje z
okoljem in s starši, zato bodo vrata šole vedno odprta za vse,
ki si želite sodelovanja z nami. Prav tako bomo veseli vašega
obiska na šolskih prireditvah in podpore pri različnih projektih
ter dobrodelnih prireditvah.
Z ravnateljico Natašo Kreže se je pogovarjala Vesna Perko.
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Turistično društvo Šentjanž
10. ARTEKO ŠENTJANŽ
Tudi nenavadnost trenutnega časa in negotovost nista
preprečila realizacije jubilejnega 10. srečanja ustvarjalcev,
na sotočju dveh potokov in ob izviru stoletne vode, že 10.
ArtEka Šentjanž 2020.

Pavkovič in Matic Svažič iz Sevnice. Rdeča nit razmišljanja
umetnikov je bila »Človek kot največji onesnaževalec«.
Organizatorji dogodka smo ob sodelovanju s turistično
vodnico Annemarie Culetto prvi dan bivanja v naših krajih
umetnike popeljali po rudarski tematski poti Tk pav, na
kateri so odkrivali čar pragozda, živelj barja in se okrepčali
s pravo rudarsko malico, ki so jo pripravili v Gostilni
Repovž. Polni vtisov so se nato lotili ustvarjanja. V večini
so svoja občutja izražali na slikarskih platnih, pod rokami
Braneta Širce pa so nastali tudi čudoviti žičniki, posebno
železno skulpturo pa je Peklu posvetil Robert Jurak.
Celotno dogajanje je na filmski trak skrbno beležil Sevničan
Tomaž Pavkovič, ki bo jeseni tudi premierno predstavil
film, ki bo predstavil desetletno ArtEko dogajanje. Da je
čopič bolj gladko tekel, smo poskrbeli organizatorji, ki smo
umetnike crkljali z domačimi dobrotami. Da je v Peklu tudi
zadišalo po okusni domači hrani so poskrbeli Maja, Cveta,
Meta, David in Boštjan. V petek zvečer pa je Rok Petančič
dobri hrani dodal še piko na i in pripravil pravo vinsko
degustacijo. Petdnevno druženje se je sklenilo v soboto
zvečer z delovno razstavo, kjer sta sodelujoče pozdravila
tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti
Šentjanž Boštjan Repovž. Glasbeno sta ga zelo kakovostno
nadgradila Andrej Fon s saksofonom in Vladimir Janc s
svojim vokalom. Da so ljudje dogodek sprejeli za svojega in
se ga vsako leto vedno znova veselijo, je potrdil tudi
številčni obisk na zaključni prireditvi. Druženje in klepet ob
okusni hrani, ki so jo pripravili člani in članice Turističnega
društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra, ter dobri vinski
kapljici, se je zavlekel dolgo v noč.

V soorganizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda
MUK Qra iz Sevnice so se v Peklu pri Šentjanžu družili
umetniki pod vodstvom Jerce Šantej. V sklopu Rekreacije,
zadnji vikend v juniju, je Felicijanova domačija v Peklu po
enem letu zopet zaživela v umetniškem duhu. Ekipa
organizatorjev je kraj pripravila za sprejem slikarjev. Tako
so prvi teden v juliju v naših krajih vsak v svojem slogu
ustvarjali: Tina Konec iz Oplotnice, Tatjana Mijatović iz
Radencev, Vesna Davidovič iz Dobove, Nena Bedek in Ana
Jazbec iz Sevnice, Judith in Tone Zgonec iz Boštanja, Brane
Širca iz Ljubljane, Robert Jurak iz Logarovcev, Bram
d´Hont po rodu Nizozemec z Goričkega ter Tomaž

Petra Majcen

NOČNI POHOD PO RUDARSKI TEMATSKI POTI TK PAV
se nam na pohodu pridružili mladi, ki očitno sobotne večere
in noči raje preživijo v naravi in dobri družbi kot na kakšni
zabavi. Doživetje je bilo res čarobno. Pri Črni mlaki, kjer
smo se po utrujajočem prvem vzponu malo okrepčali, nas je
z ubranim petjem pozdravil žabji par. Ves čas so nam pot
obsvetljevale kresničke, ki jih je malo pred kresnim dnem v
naravi na pretek. Ker so bili vremenski pogoji res idealni,
smo se odločili, da obhodimo celotno traso.

Pretekla sobota je bila v obilici vremensko muhastih dni res
izjema in nam je postregla s pravim poletnim dnem. Ker je
dan v tem času zelo dolg, smo se šele ob 21. uri podali na
tradicionalni junijski nočni pohod po Rudarski tematski poti
Tk pav. Dogodek je bil prvi v organizaciji Turističnega
društva Šentjanž po epidemiji. V naravi ni bilo težave
zagotoviti predpisane medsebojne razdalje, poleg tega pa
smo poskrbeli tudi za razkužilo. Zelo smo bili veseli, da so
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nato po krožni poti vrnili v Šentjanž. Prijetni dve uri druženja smo
zaokrožili z vtisi in si obljubili, da kmalu spet ponovimo.
Petra Majcen

NIZ JUBILEJNIH DOGODKOV ZADNJO SEPTEMBRSKO NEDELJO V
ŠENTJANŽU
Šentjanž in Zavoda MUK Qra, se je pričela v Kulturni dvorani
Šentjanž s premierno predstavitvijo filma o Arteku. Režiser filma je
Tomaž Pavkovič iz Sevnice, ki je bil tudi udeleženec letošnjega
ArtEka Šentjanž. V filmu je izvrstno povzel dogajanja preteklih
ArtEko dogodkov in na izviren način predstavil duh ArtEka.
Obiskovalci so se po ogledu filma preselili k Repovževi štali, kjer je
sledila še otvoritev razstave del 10. ArtEko slikarske kolonije. Za
glasbeni del sta že tradicionalno poskrbela Andrej Fon na saksofonu
in Zoran Košir na kitari. Prisotne je pozdravil tudi predsednik sveta
KS Šentjanž Boštjan Repovž. Umetnike, ki so v začetku julija
ustvarjali v Peklu, je predstavila umetniška vodja vseh dosedanjih
ArtEko dogodkov Jerca Šantej. Letos so na in ob Repovževi štali
razstavljali Tina Konec iz Oplotnice, Tatjana Mijatović iz Radencev,
Vesna Davidovič iz Dobove, Nena Bedek in Ana Jazbec iz Sevnice,
Judith in Tone Zgonec iz Boštanja, Brane Širca iz Ljubljane, Robert
Jurak iz Logarovcev, Bram d´Hont po rodu Nizozemec z Goričkega in
Matic Svažič iz Sevnice. Rdeča nit razmišljanja umetnikov je bila
»Človek kot največji onesnaževalec«.

Kljub nadvse neugodnim časom za organizacijo dogodkov in druženj
smo se v Turističnem društvu Šentjanž odločili, da se ne bomo predali
apatiji in prekinili tradicije ter zadnjo nedeljo v septembru organizirali
že 10. Šentjanško tržnico in razstavo 10. ArtEka Šentjanž na
Repovževi štali ter izpeljali premiero filma o ArtEku Tomaža
Pavkoviča. Želja po organizaciji vseh na začetku leta načrtovanih
dogodkov je bila še posebej velika zato, ker naše društvo v letošnjem
letu praznuje 20-letnico delovanja.

Zaradi priporočil NIJZ je bilo letos tržničarjev, ki so na prodaj
postavili svoje izdelke, nekaj manj kot prejšnja leta, vendar je bila
kljub temu tržnica glede na razmere dobro obiskana. Na dogodku smo
možnost po predstavitvi in prodaji dali domačim pridelovalcem hrane
in izdelovalcem izdelkov domače obrti ter društvom, veseli pa smo
bili tudi tokrat sodelovanja OŠ Milana Majcna Šentjanž. Učenke so na
svoji stojnici prodajale izdelke, ki so jih učenci izdelali v sklopu
tehniškega dne in pouka likovnega pouka pod mentorstvom Nene
Bedek. Na prodaj so postavili tudi ptičje gnezdilnice, za katere
material in izdelavo polizdelkov je prispevalo Turistično društvo
Šentjanž. Veseli smo, da smo na ta način lahko ob dvajsetletnici
društva pridali svoj skromni prispevek tudi v šolski sklad. Prisotne na
tržnici je pozdravil tudi podžupan Občine Sevnica Janez Kukec.
Otvoritev razstave jubilejnega ArtEka Šentjanž, ki se je letos že
deseto leto po vrsti zgodil v soorganizaciji Turističnega društva

Prijeten zgodnjejesenski dan smo zaključili ob klepetu s starimi
prijatelji na terasi Repovževe gostilne. V upanju, da korona časi čim
prej minejo in da bomo pri Turističnem društvu Šentjanž lahko zdravi
zakorakali v novo desetletje, smo polni prijetnih vtisov zaključili
pestro zadnjo septembrsko nedeljo v Šentjanžu.
Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž

SONARAVNO USTVARJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V PRAGOZDU TK PAV
Zadnji teden v septembru smo skupaj z učenkami in učenci ter
učiteljicami in učitelji OŠ Milana Majcna Šentjanž izvedli poučne
delavnice v pragozdu Tk pav. Že teden prej so učenci zadnje triade iz
lesenih delov, ki jih je priskrbelo Turistično društvo Šentjanž, v
sklopu tehniškega dne izdelovali ptičje gnezdilnice, ki so jih nato tudi
lično poslikali in okrasili. V torek, 22. septembra, so se nato učenci
druge triade s profesorjem biologije in kemije ter naravovarstvenikom
Dušanom Klenovškom odpravili raziskovati Tk pav. Raziskovali so
pomen mlake v gozdu, varovanje habitata in med opazovanjem
namestili tudi ptičje gnezdilnice, ki so jih prej izdelali starejši učenci.
Pripovedovanju gospoda Klenovška so z zanimanjem prisluhnili tudi
v učilnici na prostem pri Črni mlaki. V četrtek, 23. septembra, pa so
se učenci prve triade z učiteljicami in ravnateljico Natašo Kreže
odpravili na Tk pav z gozdarjem in lovcem Domnom Cajnkom.
Pogovarjali so se o gozdnem bontonu in iskali ter prepoznavali
stopinje gozdnih živali. Gospod Cajnko je s seboj prinesel odlitek
medvedje šape, ob veličini katere so učenci ostali brez besed.
Istočasno so se učenci osmega razreda odpravili v Brinje, kjer jih je v
mirnem okolju pričakala gospa Nežka Furlan, ki ne vidi, ima pa
neverjetno sposobnost prepoznavanja ptic po ptičjem petju. Tudi na
tej delavnici so učenci izvedeli marsikaj novega o razvoju čutil in se

skušali vživeti v kožo slepega človeka.

V Turističnem društvu Šentjanž smo zelo veseli dobrega sodelovanja
s šolo, ki se ga nadejamo tudi v prihodnje. Za uspešno izvedbo
delavnic velja najlepša zahvala tudi vsem nosilcem delavnic: Dušanu
Klenovšku, Domnu Cajnku in Nežki Furlan ter mizarju Franciju
Musarju, ki je izdelal lesene dele za gnezdilnice. Posebej lepa hvala
pa tudi članoma društva, Cveti Jazbec in Zdravku Remarju, ki sta
poskrbela za organizacijo delavnic in vse dni tudi bdela nad izvedbo.
Petra Majcen
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Društvo vinogradnikov Šentjanž
KLOPOTEC »ZAPEL« V VINSKI GORICI KAMENŠKO
ocenjevanja vin kot tudi ocenjevanja na Tednu cvička. Ker se
je klopotec vrnil v šentjanško faro, je blagoslov le-tega
pripadal župniku Janezu Cevcu. Andrej je s svojo družino
dokazal, da je izjemen gostitelj, ki v svoj vinski hram rad

Zadnja sreda v avgustu je minila v znamenju postavitve
društvenega klopotca, ki je letos potekalo že deveto leto
zapored. Laskavi naziv najboljše ocenjenega cvička na Tednu
cvička v okviru DV Šentjanž je prejel član Andrej Repše. Ob
pogledu na skrbno urejen vinograd in ob okušanju žlahtne
kapljice, zaradi katere je klopotec odganjal nepridiprave v
Kamenškem, je bilo jasno, zakaj Andrej, ki svoje vinarsko
znanje rad deli z drugimi, prav tako pa mu ni nikoli težko
sprejeti nasvet, že leta sodi v sam vrh tako društvenega

povabi svoje sorodnike in prijatelje. Dogajanje so popestrili
društveni pevci, ki so klopotec tudi postavili. Prijetno popoldne
se je ob jedi in rujni kapljici prevesilo v družabni večer.
Vesna Perko, DVŠ

PGD Šentjanž
AKTIVNOST GASILCEV, TOKRAT MALO DRUGAČE ...

9

Društva poročajo

Šentjanški glas

XXI/49

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
KRESOVANJE V ŠENTJANŽU
Kljub težavam v letošnjem letu nam je bila sreča naklonjena,
da smo lahko člani DPM Šentjanž v sodelovanju z Društvom
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž organizirali in izpeljali
kresovanje pri konjeniškem kozolcu.

Zopet smo se na kresni večer v mesecu juniju zbrali na igrišču
pred osnovno šolo in se z lučkami podali na večerni sprehod.
Pot nas je vodila skozi vas Češnjice proti Potoku in h
konjeniškemu kozolcu. Tam so nas pričakali konjeniki s
postavljenim kresom. S pomočjo lučke – svečke, ki smo jo
prinesli s seboj, smo prižgali kres. Druženje je bilo prijetno in
se je zavleklo pozno v večer.
Jožica Krmelj

KUD Budna vas
NAGRADE IN USPEHI ČLANOV KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA BUDNA VAS
Letošnja pomlad in poletje sta bila za učenke Male Akademije
nadvse uspešna. Pod mentorstvom dipl. likovne pedagoginje
Elene Sigmund, ki vodi program Male Akademije, so njeni
učenci poslali svoje izdelke na različne natečaje.
Rezultati 8. mednarodnega otroškega natečaja Pravljice sveta
2020, ki je potekal v Rusiji in kjer je sodelovalo 2714 otrok iz
Španije, Italije, Litve, Kazahstana, Uzbekistana, Belorusije,
Ukrajine, Rusije in Slovenije, so: Marcel Kajtna (12 let) je za
sliko Aladin prejel 1. nagrado v skupini 11–13 let, kategorija
slikarstvo. Emilija Sigmund (5 let) je za sliko Zvon belega
stolpa prejela 2. mesto v skupini 5–7, kategorija slikarstvo.
Čestitamo Klari Sonc (OŠ Radeče), ki je sodelovala na
mednarodnem natečaju za najizvirnejšo kreacijo oblačila za
valeto 2020, ki ga je razpisala Srednja šola za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, da je med 127 skicami sanjskih oblačil
iz Slovenije, Norveške, Romunije, Bosne in Hercegovine,
Estonije ter Portugalske njeno delo bilo izbrano med pet
izvirnih predlogov oblačil za valeto.
Čestitamo Juliji Kermc (OŠ Sevnica), ki je na natečaju Kakšne
barve je tvoj parazol, organizator natečaja je Narodna galerija v
Ljubljani, bila izbrana med devet najboljših izdelkov po izboru
komisije na likovnem natečaju. Razstavo del si od 9. septembra
dalje lahko ogledate v Narodni galeriji.
Tadeja Dobriha
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USTVARJALNO POLETJE ČLANOV KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA
BUDNA VAS, NOVA TEHNIKA SLIKANJA POP ART IN ORIGAMI
kot so razne živali, večji osnovnošolski otroci pa so izdelali
zahtevno kocko in cvet.
V avgustu smo se odpravili na likovno ekskurzijo na Bled in v
Bohinj. Z ladjico smo se popeljali na Blejski otok, tam
pozvonili na zvon želja, šteli stopnice, ki vodijo do cerkve in
občudovali razgled. Zatem smo se odpeljali do Bohinjskega
jezera, kjer nas je navdušila lepota narave in že so ustvarjalci iz
svojih torb povlekli svinčnik in papir ter skicirali gorsko
pokrajino. Ni nas zmotilo oblačno vreme in tistih par kapelj
dežja, saj se je kasneje pokazalo sonce. Piknik s pogledom na
jezero in številni kopalci so tudi nas vzpodbudili, da smo
preverili, koliko stopinj ima voda. Druženje, spoznavanje lepot
Slovenije in predvsem nova likovna dela so dovolj, da želimo
ponoviti takšen dan tudi naslednje leto.
Sicer pa so člani likovne sekcije ART LIPA ob koncu šolskega
leta na Mali Akademiji v juliju izvedli štiridnevno kolonijo
imenovano planerizem – risanje na prostem in vsak dan
ustvarjali v drugi tehniki.

Riši, slikaj, oblikuj, piši pesmi ali fotografiraj, vmes pa
poslušaj predavanje o Zgodovini umetnosti, nauči se izdelovati
origamije in nove tehnike pop art ter se udeleži slikarske
kolonije na Gorenjskem. Tako bi na kratko opisali aktivnosti
članov Kulturno umetniškega društva Budna vas v obdobju
pomlad–poletje.

Karantena zaradi covid-19 nam je dala veliko več prostega
časa za ustvarjanje, kot smo ga imeli prej. Zato je v tem času
nastalo precej del naših članov, ki jih sproti objavljamo na
Facebook strani Mala Akademija in Facebook strani Kulturno
umetniško društvo Budna vas. In ker se nismo smeli družiti,
smo tudi predavanje POP ART 24. aprila izvedli on-line. V
nekaj manj kot dve urnem predavanju dipl. likovne
pedagoginje Elene Sigmund smo spoznali to umetniško smer.
Učenci Male Akademije so ustvarili več del v novo osvojeni
tehniki, njihova dela pa ste lahko prvič videli na otvoritvi 11.
septembra v Kavarni Špica v Sevnici, kjer bodo na ogled en
mesec.
Na likovni delavnici, ki je potekala 28. junija v Kulturni
dvorani Šentjanž, smo zlagali papir v tehniki origami. Origami
je japonska umetnost in temelji na prepogibanju papirja v
določeno skulpturo ali lik. Načrti za razne like so zapisani v
diagramih, obstajajo pa tudi navodila v obliki videoposnetkov.
Na delavnici so mlajši otroci izdelovali enostavnejše origamije,

V avgustu smo vpisovali nove člane v program risanja in
slikanja Mala Akademija za šolsko leto 2020/21. Veseli smo
novih članov in komaj čakamo, da spoznamo njihova dela.
Spremljajte nas na Facebooku Kulturno umetniško društvo
Budna vas in Mala Akademija.
Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas

PRVI WEBINAR NA TEMO POP ART USPEŠNO IZPELJAN

učencev Male akademije, ter ostalih zainteresiranih, ki so se
predhodno prijavili, je med potekom webinarja imelo tudi
možnost postavljanja vprašanj.
Pop art se je začel v Veliki Britaniji in ZDA ob koncu
petdesetih in začetku šestdesetih kot nasprotje abstraktnega
ekspresionizma.
Največ uspeha je bilo doseženega v Združenih državah
Amerike s centrom v mestu New York.
Glavno vlogo v razvoju smeri umetnosti pop art so igrali:
reklama, moda, trendi, blagovne znamke in različna sredstva
popularizacije in komercialnega napredka.
V pop artu se upodablja portrete znanih oseb, predmete, hrano
in pijačo, motive stripov, logotipe in embleme.
Za jezik pop arta so značilni: nasičene barve, tehnika kolaž,
uporaba nelogično povezanih med seboj predmetov na enotni

Kulturno umetniško društvo Budna vas je pod vodstvom
Elene Sigmund, prof. likovne pedagoginje in vodje Male
akademije, v petek, 24. aprila, izvedlo prvi webinar na
temo Pop art. To je umetniška smer osnovana na
upodabljanju objektov masovne kulture in je usmerjena na
zabavo, trgovanje ali prodajo in ne tako zelo na iskanje
globine smisla.
V obdobju, ko nam korona virus in vsi ukrepi oblasti še vedno
ne omogočajo življenja, kot smo ga bili vajeni, smo se tudi mi
bili primorani umakniti na splet. Tema webinarja je bilo
spoznavanje umetniške smeri Pop art. Elena Sigmund je v
skoraj dve urnem predavanju predstavila izvor te umetniške
smeri in njen razvoj, najpomembnejše svetovne avtorje in
njihova najbolj znana dela. Dvajset poslušateljev, večinoma
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Londonu. Prvi so začeli uporabo sodobnih pristopov, tehnik in
materialov pri izdelavi umetnin. Motivi so postali predmeti
masovne velemestne kulture. Vidnejša predstavnika skupine
sta Eduardo Paulozzi in Richard Hamilton.
https://www.tate.org.uk/
Londonski umetniki so si zadali nalogo preučevanja
psihološkega vpliva masovne kulture, njen smisel in vsebino.
Privlačili so jih tehnika kolaža in metode tiska reklam.
V Ameriškem pop artu se poudarja estetika banalnega.
Umetniki Pop arta so črpali navdih iz ikonografskega
repertoarja porabniškega sveta. Svoje gledalce so s tem želeli
spodbuditi k dejavnemu sodelovanju. Raziskovali so embalaže
in produkte masovne uporabe. Jedro pop arta v ZDA so
predmeti, ki jih populacija različnih socialnih slojev skupno
uporablja, kar naj bi delalo ljudi enakovredne.
Učenci Male Akademije so dobili tudi nalogo, da upodobijo
znano osebo, ki jim jo je določila mentorica Elena Sigmund,
ter da lahko uporabijo tehniko Pop arta, ki so jo dobro
spoznali. Njihova dela bomo predstavili v prihodnje.
Spremljajte Malo Akademijo in Kulturno umetniško društvo
Budna vas tudi na Facebooku. Všečkaj, deli! (Like & share).

slikarski podlagi, večkratno ponavljanje enakega elementa,
groteskno povečanje majhnih predmetov, uporaba struktur in
sodobnih materialov, umetniško delo vključuje napise, slogane
in lahko celo zgleda kot reklamni plakat.

Prvi koraki v pop artu so bili povezani z »Neodvisno skupino«
umetnikov in arhitektov, ki je bila ustanovljena leta 1952 v

Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas

ZAHVALA ŠENTJANŠKIM GASILCEM
Tudi v naši vasi Leskovec v Podborštu smo v nedeljo, 30. avgusta, utrpeli veliko gmotno škodo na stanovanjskih, gospodarskih
objektih ter na avtomobilih. V tistem popoldnevu smo bili vaščani dejansko popolnoma nemočni ob tolikšni škodi, ki jo je
povzročila toča.
Prostovoljni šentjanški gasilci so takoj s svojimi operativnimi enotami prišli na naše objekte, zaščitili strehe objektov ter tako
rešili naše imetje, drugače bi utrpeli še dodatno škodo v stanovanjih in hlevih, kjer imamo shranjeno krmo za živali.
Nekateri smo prišli domov kasneje in z solzami v očeh že videli opravljeno delo gasilcev.
Vaščani Leskovca se gasilcem iskreno zahvaljujemo za pomoč in smo vam neizmerno hvaležni, da tako predano opravljate svojo
poslanstvo.
V imenu vaščanov Leskovca napisal Matej Renko.
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ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
V sredo, 24. junija, smo na OŠ Milana Majcna Šentjanž
uspešno zaključili posebno in zanimivo šolsko leto, ki je bilo
zaznamovano s korona virusom. Učenci so na zaključni
prireditvi prikazali, kako je potekalo šolsko delo, najprej
povsem normalno, potem pa na daljavo in nato v šoli z
varnostnimi ukrepi. Humorne dramske vložke so popestrili s
harmoniko, plesom in petjem. Obeležili so tudi dan državnosti,
in sicer s kvizom milijonar, s katerim smo ponovili
najpomembnejše dogodke ob nastanku države. Prebrali smo
dobitnike srebrnih in zlatih priznanj iz znanja ter v knjigo
odličnjakov vpisane učence. Ravnateljica je učencem zaželela
lepe in varne počitnice, zaključili pa smo s Srečo na vrvici.
Sara Gačnik

VALETA
V petek, 12. junija, je generacija 2005 pripravila še zadnjo
epizodo serije. Prepletanje plesnih in glasbenih utrinkov nas je
vrnilo na začetek njihovega šolanja, ogledali smo si slike iz
otroštva, se spomnili prav posebnih dogodivščin in v
domiselnih filmčkih spoznali, kakšni so njihovi načrti za
prihodnost. V vlogi voditelja sta se odlično izkazala Leja
Musar in Urban Gorenjc Dokl, vsi učenci pa so pokazali
izjemno povezanost v zaključni pesmi. Njihova razredničarka
in ravnateljica sta jim dali lepo popotnico za življenje in
prepričani smo, da bodo svoje sanje tudi uresničili.
Sara Gačnik

http://www.sentjanz.si
TRETJE DOMAČE BRANJE KOT BRALNI IZZIV
Letos smo pri pouku slovenščine imeli tri domača branja. To
pomeni, da smo prebrali dodeljeno knjigo in nato odgovarjali
na vprašanja o njej. Dve knjigi smo prebrali že v šoli, ostala pa
nam je še ena. Zaradi »korone« smo morali brati doma. Ker pa
vsi učenci doma nimamo iste knjige, da bi jo prebrali, se je
učiteljica domislila drugačne strategije. Odločila se je za bralne
izzive. Določila nam je 9 izzivov, ki smo jih morali opraviti v 2
tednih. Nalogo nam je določila pred počitnicami, da smo lahko
v miru brali. Izzivi so bili zabavni in zanimivi. Eden izmed njih
je bil, da smo morali brati pod odejo. Kako smo izzive opravili,
smo si na kratko zapisali v zvezke. Zraven smo morali narediti
še selfije kot dokaz za opravljeno nalogo. Vse to smo poslikali
in učiteljici poslali na njen elektronski naslov. To domače
branje mi je bilo zanimivo in všeč, saj je bilo drugačno od
drugih.
Noel Ajnihar, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

GLEDALIŠČE V DNEVNI SOBI
V sredo, 22. aprila, smo imeli učenci OŠ Milana Majcna
Šentjanž kulturni dan. Za nalogo smo si morali na spletu
ogledati lutkovno predstavo Jakob in mesto v izvedbi
Lutkovnega gledališča Maribor. Predstava govori o golobih, ki
se pritožujejo nad ljudmi. Golobi v resnici znajo celo govoriti,
a pred ljudmi spregovorijo samo, če so do njih prijazni. Tako
se dečku Jakobu nekega dne pripeti, da reši majhnega goloba iz
rok orla. Golob potem pred Jakobom spregovori, saj je bil

Jakob do njega prijazen. Jakob od goloba potem izve za
nevarnost, ki preti njihovemu mestu. Prišli bodo Turki! Ko
Turki pridejo, se Jakob našemi v enega od njih ter reši celo
mesto. Meni je bila predstava zelo všeč in tudi lutke so bile
zanimive. Da pa ne bi kulturni dan minil čisto prehitro, smo v
zvezi s predstavo morali odgovoriti še na nekaj vprašanj in
izdelati lutko, ki je na nas naredila največji vtis. Jaz sem se
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kulturni dan sta mi bila zelo všeč. Všeč mi je bilo tudi
sporočilo zgodbe, ki je, da se dobro z dobrim vrača.

lotila izdelave goloba. Izdelala sem ga iz papirja. Da izdelam
goloba, sem se odločila zato, ker je bil na nek način on
ključnega pomena za zgodbo. On je Jakobu povedal, kaj naj
stori in kakšna nevarnost se bliža. Predstava in na splošno

Iza Knez Majcen, 6. razred

PRVI ŠOLSKI DAN NA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
V torek, 1. septembra, smo se ob deveti uri vsi učenci in
učitelji zbrali na šolskem igrišču, kjer smo prvič v šolo
pospremili 21 prvošolčkov. Ob sprejemu v šolsko skupnost jim
je ravnateljica Nataša Kreže podelila knjižno nagrado in rutico,
s katero bodo bolj vidni v prometu. Učenci so nato nadaljevali
pouk skupaj z razredniki v matičnih učilnicah. Učenci od 1. do
5. razreda so si ogledali predstavo Škratovo ime v izvedbi
Gledališča iz desnega žepka. Prvi šolski dan je hitro minil,
učenci so se zelo razveselili svojih sošolcev, s katerimi so si
imeli veliko za povedati.
Učenci in zaposleni se zahvaljujemo veteranom PGD Šentjanž,
ker so znova pomagali pri varovanju otrok na cesti.
Sara Gačnik

»PROJEKT VARNO NA KOLESU«
UČENCI 5. RAZREDA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ SO OSVOJILI
ODLIČNO 2. MESTO

Z učenci 5. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž smo bili tudi v
letošnjem letu vključeni v projekt VARNO NA KOLESU.
Namen projekta je nadgraditi otrokovo znanje o prometnih
pravilih in jih navdušiti za samo kolesarjenje. Z učenci smo v
sklopu projekta posneli dva kratka filma z naslovom Jaz, kolo
in svet ter Popolno opremljeno kolo in kolesar. Z odlično

opravljenimi nalogami smo zbrali toliko točk, da smo se
uvrstili na 2. mesto in osvojili denarno nagrado 800 evrov.
Vsak učenec pa si je prislužil še kolesarsko čelado.
Zelo smo se trudili in vesela sem, da je bil naš trud poplačan.
Mentorica Alja Felser, OŠ Milana Majcna Šentjanž

ŠPORTNI DAN – KOLESARJENJE
V torek, 5. maja, smo dopoldan s kolesom krenili proti vasi
Svibno. Zjutraj je mami pripravila malico, oči pa je preveril, če
so vsa kolesa pripravljena za na pot. Do tam smo potrebovali le
40 minut. Pot nas je vodila skozi gozd Jatna, med potjo smo
videli tudi vodni izvir, kjer smo si natočili svežo vodo. Na
Svibnem smo obiskali cerkev in odšli malicat na bližji hribček.
Tam je bil zelo lep razgled. Videl se je tudi Kum. Ko smo
pojedli, smo se odpeljali domov. Kolesarski izlet je bil zelo
zanimiv. Upam, da bomo kmalu odšli še na kakšno
popotovanje s kolesi, kajti zelo rad kolesarim.
Matevž Orešnik, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

http://www.sentjanz.si
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ŠPORTNI DAN
Vsi imamo radi šport in naravo, zato smo ju združili in se v
petek, 10. septembra, odpravili na pohod po naši čudoviti
okolici. Hodili smo po gozdnih poteh in kolovozih. Pot nas je
vodila v Breško, Požarče in v Skubčevo dolino. Malico smo
pojedli v gozdu in pri tem pazili, da smo vse smeti odnesli s
seboj. Nadaljevali smo proti Podborštu in se previdno po cesti
odpravili nazaj proti šoli. Bil je lepo preživet sončen dan z
dobro voljo in še boljšo družbo.
Taja Ajnihar, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

ŽIVLJENJE V KARANTENI – UČENCI 3. RAZREDA OŠ MILANA MAJCNA
ŠENTJANŽ
Že kar nekaj časa smo v karanteni. Imamo se dobro. Šola na
daljavo mi je zelo všeč in veliko časa preživim zunaj. Z bratom
se igrava različne igre. Z družino se zelo zabavamo. Veliko
časa preživimo v naravi, veliko kolesarimo, igramo košarko,
nogomet in se vozimo s skiroji. Zjutraj delamo za šolo in
službo. Popoldne grem ven in igram nogomet. Z bratom včasih
pomagava pri opravilih. Zelo mi je všeč, ker smo cel dan
skupaj. Ni pa mi všeč to, da se ne morem družiti s prijatelji.
Karantena mi sploh ni všeč, ampak bomo morali potrpeti. Ni
mi hudega, a vseeno malo pogrešam šolo.
MATIC
Čas v karanteni preživljam tako, da se igram s prijatelji, se
vozim s kolesom, sprehajam psa. Šola poteka zelo dobro, nič
ne spuščam, vse gre gladko. Počutim se odlično, zelo sem
vesel, a pogrešam šolo in upam, da se bo kmalu začela. Všeč
mi je, da sem lahko doma. Prijateljem sem pokazal sobo in
kužke. Igral sem se z Žanom. Žogo sva metala na koš. V gozdu
delamo hišo. Za prvi maj je sosed Stane zavrtel muziko.
JAN U.
Učim se in veliko vadim poštevanko. Rad hodim na sprehode,
kolesarim in veliko telovadim. Včasih grem tudi v gozd.
Zjutraj se zbudim, pojem zajtrk, nato pa grem delat nalogo.
Velikokrat je deževalo, tako sem se igral kakšno družabno igro.
Ko je posijalo sonce, sem šel ven in se igral.
GAJ

Bila sem zelo žalostna, ker se nisem smela igrati s prijatelji.
Ampak zato sem se veliko igrala z mlajšo sestrico. Raziskovali
sva bližnji gozd in našli mravljišče. Opazovali sva mravlje,
kako so ga gradile. Imeli smo tudi športni dan. S kolesi smo se
peljali po dolini Pekel do Križišča. Z mano in mamico sta šla
tudi Lovro in Anja. Ugotovila sva, da je od naše hiše do
Križišča in nazaj 11 kilometrov in pol. Počasi se ukrepi že
sproščajo, zato se že lahko igram s prijatelji iz vasi. Zelo sem
se razveselila novice, da gremo 18. maja v šolo.
NIKA

Zjutraj vstanem in pozajtrkujem. Potem pogledam elektronsko
pošto, ki jo pošlje učiteljica in naredim vse naloge. Šola doma
mi gre dobro, ampak včasih se mi ne da. Pogrešam šolo in
prijatelje. Ni mi všeč, da jih ne vidim. Všeč pa mi je, da sestra
kuha kosilo in mi pomaga pri šolskih nalogah. Komaj čakam,
da 18. maja vidim svoje sošolce.
KLEMEN
Veliko časa preživim zunaj. S sestrama igramo namizne igre in
gledam televizijo. Zunaj se z družino igramo z žogo, rad
kolesarim in vozim psa na sprehod. Ko mami pride iz službe,
mi pove, kaj je za domačo nalogo. Pri nalogi mi pomagata
mami in starejša sestra. Včasih delam vaje za šolo tudi na
računalniku. Najraje delam matematične naloge. Vsak dan
preberem nekaj strani v knjigi. Doma mi je dobro, ker lahko
dlje spim, vendar pogrešam šolo. Najbolj pogrešam prijatelje in
učiteljico.
JAN P.
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nama jo je naredil ati. Vsak večer peljeva psa na sprehod.
Imam se zelo lepo, saj smo veliko skupaj z družino.
BLAŽKA
Počasi imam že dovolj te karantene. Na začetku mi je bilo
všeč, ker ni bilo treba v šolo, sedaj pa že pogrešam sošolce.
Dopoldne največ časa porabim za šolo. Nalog je ravno prav.
Če imam kje težave, mi pomagata starša. Všeč so mi
naravoslovni in športni dnevi. Veliko časa preživim zunaj. Z
družino veliko kolesarimo. Upam, da se ta virus enkrat konča
in da bo življenje spet normalno. Zdaj se najbolj veselim, da se
v ponedeljek spet vrnem v šolo. Skupaj bomo lepše zaključili
šolsko leto.
LUKA
Čas, ki ga preživljam v karanteni, je zelo dolgočasen. Šola na
daljavo mi ni ravno v redu. Počutim se dolgočasno, ker se ne
igram s sošolci. Pogrešam šolo in učiteljico. Všeč mi je, da mi
ni treba zgodaj vstati. Ni mi všeč, da pri športni nismo skupaj.
Veselim se, da bomo lahko končno šli nazaj v šolo. Vesela
sem, da smo v družini ostali zdravi. Žalostna sem bila, ker
nisem imela stikov z vsemi. Želim si, da bi kmalu dobili cepivo
proti covid-19.
ELLA

V karanteni se počutim dobro. Zelo že pogrešam sošolce, zato
že komaj čakam šolo. Veliko kolesarim, tečem, se igram, učim
in pomagam pri hišnih opravilih in tudi v hlevu. S šolo na
daljavo nimam težav. Domače naloge delam sproti. Če imam
kakšne težave, mi pomagata starša. Dopoldne delam za šolo,
popoldne pa preživim veliko časa na prostem. Pogrešam
druženje s prijatelji in sorodniki. Vesel sem, da jih lahko vidim
preko Zooma. Upam, da bo kmalu vse drugače.
DAVID
Veliko časa preživim doma pred hišo, na trampolinu pri
sestrični in babici. Tudi kolesarim s sosedo. Vsak dan rešujem
naloge in se učim. Pogrešam šolo in sošolce, a mi je všeč, da
sem več doma. Včasih pogrešam tudi kakšne teste. Upam, da
se bo šola kmalu začela.
ANA
Čas v karanteni preživljam s svojo družino. Šola na daljavo
poteka kar dobro, saj nimamo preveč nalog. Pogrešam igre s
prijatelji. Všeč pa mi je, da lahko zjutraj dlje časa spim. Komaj
čakam, da bo pouk, čeprav tudi pouk v karanteni ni slab. V
marcu in aprilu smo v družini praznovali tri rojstne dneve.
Pekli in jedli smo veliko tort. Zdaj, ko starši hodijo v službo, bi
bilo bolje, da bi tudi mi že šli v šolo. Res pogrešam prijatelje in
učiteljico. V šoli bi nam čas hitreje minil in bi se več naučili.
VAL
V karanteni mi je že malo dolgčas, ker se ne morem z nikomer
igrati. Zelo že pogrešam svoje sošolke in sošolce, zato sem
vesela, ker bo kmalu spet šola. Šola mi gre dobro od rok. Vsak
dan se bolj privajam šolanju na daljavo. Všeč mi je, da sem
takoj, ko naredim vse naloge in jih pregledam, prosta. Všeč so
mi naravoslovni, športni in tehniški dnevi. Najboljši del šolanja
od doma je, da lahko vstajam, kadar želim. Pogrešam že vse
igre, ki smo jih imeli v šoli. Pogrešam že tudi učiteljico in
ostale učitelje.
EVA V.
Največkrat se zbudim ob 6. uri. Nato se preoblečem in se
igram z bratcem in sestrico. Po zajtrku, ob 9. uri, pričnem s
poukom. Nalog se veselim, samo včasih bi bil raje brez njih.
Pogrešam sošolce. Všeč mi je, ko sem lahko popoldan z atijem
in mamico. Mami me sprašuje angleščino tudi, ko sva zunaj na
vrtu. To mi je bolj všeč kot učenje v sobi.
GABRIEL
Zjutraj vstanem, pojem zajtrk, se preoblečem, potem grem
delat za šolo. Pojem kosilo in grem ven pred hišo. Ko je slabo
vreme, igram igrice. V tem času sem dobil novo kolo. Zelo rad
kolesarim in hodim v hribe. S starši zelo veliko hodimo na
sprehode. Med prvomajskimi počitnicami sem bil pri babi in
dediju v Novem mestu. Ni mi všeč, da se ne smemo družiti s
prijatelji. Všeč mi je šola na daljavo.
LOVRO
Zaradi virusa ne hodimo v šolo. V tem času poteka šola na
daljavo. Učiteljica pošlje staršem navodila, kaj je za nalogo in
kaj se moramo naučiti. Zjutraj, ko vstanem in se najem, grem
najprej delat nalogo. Naloge delam z veseljem, saj je veliko
zanimivih nalog in športnih iger. Počutim se zelo dobro, saj
imam več časa za igranje, ker mi ni potrebno hoditi v šolo.
Dopoldne pomagam mamici pripraviti kosilo. Popoldne pa
pomagam tudi atiju pri kakšnih opravilih okoli hiše. Dresiram
svojega psa težje trike. Skupaj z bratcem hodiva na sprehode,
se žogava, loviva, skrivava in se igrava na novi igralnici, ki

Ta karantena je res dolgočasna. Pogrešam učiteljico, sošolke in
sošolce. Rada bi se igrala s prijatelji. Šola na daljavo mi kar
gre. Včasih kakšno nalogo pustim za naslednji dan. Všeč mi je,
da sem lahko veliko zunaj. Vozim se s kolesom in kotalkami. Z
bratoma in sestro se radi žogamo. Igramo tudi namizni tenis in
hodimo na sprehode. Mamici pomagam pri peki.
ANJA
V karanteni sem doma. Doma se učim z mamo v pisarni.
Veliko pomagam na njivi pri pridelavi zelenjave. Prav tako
sesam, kuham in pomivam. Všeč mi je, da smo dobili psa.
Sedaj imam veliko več časa za sprehode, igre in učenje psa.
Psički je ime Stela in je pasme border collie. V zadnjem tednu
sem srečal sošolca Gaja. Skupaj smo šli k potoku nabirat
vršičke. Imeli smo se zelo lepo.
SVIT
Šola doma mi je všeč. Doma naredimo, kar lahko. Želim si
nazaj v pravo šolo, saj se tam več naučim. Rada bi videla
sošolke.
GABI
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ŠOLA NA DALJAVO UČENCEV OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
sošolce ter učiteljici Heleno in Nado.

Sem Iza in obiskujem 1. razred. V tem času moj dan poteka
nekako takole. Približno ob pol devetih zjutraj se začne
»pouk«. Z mamico pregledava, katere naloge moram opraviti.
Učiteljica Helena se zelo trudi, da bi nam popestrila pouk z
različnimi posnetki. Naloge poskušam narediti sama, seveda
mi mamica tudi pomaga.

Anej Hribar 1. razred

Preživljanje dela od doma mi gre kar dobro. Prostega časa je
dovolj, naloge pa tudi niso problem. Mogoče je malo težje, ker
ni take razlage kot v šoli.
Jožko Slapšak, 6. razred

Po »pouku« se grem vozit s kolesom ali pa se z bratcem,
sestrico, mamico in atijem, seveda če ni v službi, radi
odpravimo v Kamenško. Ravno za to nalogo, ki je na sliki, sem
med potjo nabrala majhne storže in atiju polnila žepe.
Iza Repovž, 1. razred

Meni je začetek karantene zelo prijal, lahko sem se sprostila, v
miru delala nalogo, brez motenja. Ko pa smo jemali novo snov,
mi je bilo doma malo
težje, saj mi nihče ni
mogel razložiti te
teme. Najbolj pa
pogrešam družbo, vse
naše
pripetljaje,
smešne,
včasih
žalostne, največkrat
pa seveda zabavne.
Mi je pa všeč, da
učitelji ter učiteljice
pošiljajo nalogo ter
nam jo nato tudi
pregledajo. Ko pa
končam nalogo, je
čas za domače živali,
vožnjo z motorji,
traktorji ter seveda
jahanje konj. Po petih
tednih pouka na daljavo lahko povem, da so mi zelo všeč
sodobne poti komuniciranja z učitelji in učiteljicami. Preko

Sem Anej Hribar in
obiskujem 1. razred.
Zelo rad hodim v šolo.
Sedaj, ko smo doma,
pa vsak dan nestrpno
pričakujem, da nam
učiteljica
Helena
pošlje nalogo. Nalogo
delam sam, včasih pa
mi
na
pomoč
priskočita tudi starša.
V prostem času pa rad
tudi vadim branje,
kolesarim in se igram
s sestrico Nejo. Komaj
čakam, da se bo šola
zopet odprla in bom
spet
videl
svoje
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Želim, da se razmere čimprej stabilizirajo, želim, da korona
postane le še spomin, želim, da gremo čimprej spet v šolo, kjer
se bom z veseljem učila in še z večjim veseljem družila s
sošolci in prijatelji.
Taja Ajnihar, 8. razred

aplikacije zoom se redno udeležujemo sestankov in ur, med
katerimi se velikokrat nasmejimo.
Zala Krmelj, 7. razred
Če bi mi kdo rekel, da bodo marca zaprli šolo, bi rekla
SUPER! Sedaj pa, ko se je to v resnici zgodilo, pa vam povem,
da zaprta šola ni tako zelo super.
Naš dom je bil še do pred kratkim varno območje pred šolo,
kjer sem lahko po napisani nalogi počela, kar se mi je zljubilo.
Zdaj pa je šola dobesedno postala naša hiša, moja soba. Zaradi
tega se veliko težje spravim k učenju in delanju nalog. Nimam
potrebne motivacije, ki sem jo dobila v šoli. Šola mi postaja
muka, od kar sem doma, saj ima šolanje na daljavo preveč
minusov in premalo plusov, če lahko temu tako rečem.
Prvi minus je, da nam učitelji dajejo preveč naloge. Ne vedno
in ne za vsak predmet, a ko naredim seznam vseh za 8. razred,
ta še zdaleč ni kratek. Skoraj vsi učitelji in včasih tudi starši
pričakujejo, da bom zjutraj čim prej naredila nalogo in jo
poslala učiteljem v pregled, se naučila novo snov in utrdila
staro, pa še vsak dan najmanj eno uro preživela zunaj na
svežem zraku. Poleg tega pa še pomagala staršem pri
gospodinjskih opravilih in se povsod trudila po najboljših
močeh ter pri preizkusih znanja dala vse od sebe. Vendar tudi
jaz, tako kot vsi, potrebujem čas zase. Da sem vsaj malo
družabna na družbenih omrežjih, da se prek videoklica vidim
in slišim s prijatelji, da se ukvarjam s stvarmi, ki jih imam
rada, ki me sproščajo in ob katerih vsaj malo pozabim na
obveznosti ter na trenutno situacijo.
Vso snov moram predelati sama. To se pravi, da potrebujem
enkrat ali dvakrat ali celo trikrat več časa, kot bi ga v šoli
porabili učitelji za razlago snovi. Nato pa moram narediti še
domačo nalogo iz istega predmeta. V šoli smo imeli učitelja
vedno na voljo, lahko sem ga vprašala, če česar koli nisem
razumela in takoj prejela odgovor. Ne pravim, da zdaj ni tako,
učitelji so nam tudi zdaj na voljo, vendar jaz želim odgovor še
skoraj isti čas, kot ga postavim. Če učiteljem postavim
vprašanje prek spleta, traja nekaj časa, preden odgovorijo, saj
nisem njihova edina učenka. Odgovor pa bi rabila takoj, ker
nimam samo enega predmeta in seveda želim čimprej končati
ter učenje nadaljevati z drugim predmetom.
Med slabosti spada tudi, da nimamo neposrednega stika z
učitelji in s sošolci. To rešujemo z virtualnim srečevanjem prek
ZOOMa. Prek te aplikacije nam lahko učitelji razložijo snov
tako kot v šolskih klopeh. Prek ZOOMa sem se po dolgem
času spet videla z mojimi sošolci. Toda tudi tukaj ni vse tako
preprosto. Vedno so nam govorili, da smo preveč na
računalnikih in na telefonih, da vseskozi »bulimo« v te
napravice. Kakor koli, takrat se mi ni tako zdelo, zdaj pa smo v
resnici ves čas na mobilnih napravah in tudi, če bi želeli biti
manj, to enostavno ne gre.
Seveda pa ima šolanje na daljavo tudi nekaj dobrih plati.
Zjutraj ne rabim zgodaj vstajati, po končanem pouku ne rabim
čakati kombija, sama si razporejam čas in ustvarjam urnik.
Sedaj mi je največja muka biti ves čas doma in se ne družiti s
prijatelji in sošolci. Manjka mi čas, ko se s prijatelji zabavam
in smejim, manjkajo mi trenutki čiste sreče, brez skrbi za šolo,
brez misli na korono. Tega mi najbolj primanjkuje. Cele dneve
biti zaprt v sobi z zvezki in knjigami, s telefonom in
računalnikom. To ni življenje. Potrebujem druženje,
potrebujem šolo. Pogrešam jo bolj, kot sem si kdaj koli mislila,
da jo bom. Pogrešam stare čase, prerivanje na hodnikih,
odmore, jutra, ki sem jih preživela na šolskem igrišču, športne,
kulturne, naravoslovne in tehnične dni z mojimi prijatelji.

Sem devetošolec in že 5 tednov nisem bil v šoli. Zaradi korona
virusa imamo pouk na daljavo in to pomeni, da nisem videl
svojih sošolcev že dolgo časa. V stikih smo preko facebooka,
snapchata, video igric in preko zooma, vendar to ni to.
Pogrešam stik v živo, ker sem zelo družaben fant, z družbo se
rad malo pošalim ... Vesel sem, da smo se pred vsem tem s
sošolci dobili na moji zabavi za 15. rojstni dan in se pomerili v
bowlingu.
In kako poteka moja šola na daljavo? Tako, da se med tednom
zbudim ob sedmi uri, pojem zajtrk, se umijem, oblečem, nato
računalnik in gmail, telefon in eAsistent ter čakam na naloge in
spletno učilnico. Prav lepo je videti sošolce preko zooma,
čeprav tako na daleč. Večino šolskega dela opravim dopoldne,
če mi kaj ostane, pa naredim še popoldne. Imeli smo športni
dan – čistilna akcija okoli hiše in naravoslovni dan – nabiranje
regratovih cvetov. Pri likovnem pouku smo naredili avtoportret
in oblikovali človeka iz različnih materialov – jaz sem uporabil
žico in rafijo. Pri ostalih predmetih nam učiteljice in učitelj
pošljejo gradivo, ki si ga bodisi natisnemo ali prepišemo, in
naloge, ki jih vestno opravljam. Moram priznati, da imam sedaj
več časa za druženje s starimi starši in mami, ko ni v službi,
sem ogromno na zraku, pomagam pri domačih opravilih, tudi
posodo večkrat pomijem. Naredim si večerjo, tudi snežno kepo
ali dve sem naredil, saj nas je sneg prav lepo presenetil.
Počnem vragolije s kolesom, gledam TV, tipkam po telefonu in
računalniku ter seveda moje najljubše opravilo – poslušanje
glasbe. Opravil sem tudi 14-dnevni bralni izziv Knjižnice
Trebnje, ampak kljub vsemu zelo pogrešam družabno življenje
z vrstniki.
Dnevi in tedni minevajo. Želim in upam, da se bomo ob koncu
šolskega leta le videli, se pošalili, šli na končni izlet, zaplesali
na valeti, se poslovili in si za vedno zapomnili našo majhno,
prijetno osnovno šolo Šentjanž, saj se septembra odpravljamo
v srednjo
šolo
novim
izzivom
in
šolskim
skrbem
naproti.
Urban
Gorenjc
Dokl, 9.
razred

18

Društva poročajo

Šentjanški glas

XXI/48

ŠPORTNI DAN NA DALJAVO
Navodilo za malo drugačen športni dan nam je učitelj športne
vzgoje poslal po elektronski pošti. Napisal nam je, da bomo
imeli čistilno akcijo, zaradi zdajšnjih razmer pa bomo to morali
opraviti v krogu družine. Nismo smeli iskati družbe sošolcev
ali prijateljev. Običajno telefoni v šoli niso dovoljeni, a v tem
času so pravila malo drugačna, telefon smo morali imeti poleg
pijače v nahrbtniku, da smo na koncu lahko naredili selfie.
V petek, 10. aprila, smo se tako odpravili pobirat smeti. Na
voljo smo imeli veliko poti v bližini doma, izbrali smo si traso
od table Hrušice do odcepa Cerovec. To območje je
neposeljeno, z veliko prometa in je očitno perfektno mesto za
odlaganje smeti. Na roke smo si nadeli rokavice, ati pa nam je
naredil posebne palice s žebljem na koncu, da smo smeti lahko
napikali. Odpravili smo se ob 11. uri, končali pa po dobrih
dveh urah. Domov smo prišli zelo jezni zaradi količine
pobranih smeti. Nemarni ljudje v gozd odlagajo odslužene
sesalnike, žimnice in celo polne vreče komunalnih odpadkov.
Na koncu je bila traktorska prikolica skoraj polna smeti,
pobranih na razdalji pičlih 2 kilometrov obcestnih površin. Res
smo zelo razočarani, da ljudje kljub smetnjakom, ekološkim
otokom in zbirnimi centri smeti še vedno odlagajo v naravo.
Noel Ajnihar, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

MLAKE IN GNEZDILNICE
V torek, 22. septembra 2020, smo se učenci 4., 5. in 6. razreda
OŠ Milana Majcna Šentjanž odpravili na Tk pav, kjer smo
imeli naravoslovni dan z naslovom Pomen mlake v gozdu,
ptičje gnezdilnice in varovanje habitata. V sodelovanju s
Turističnim društvom Šentjanž in gospodom Dušanom
Klenovškom smo spoznavali različne ptice, gozdna drevesa,
živali in rastline. Pogovarjali smo se o pomenu mlak v gozdu.
Najzanimivejše mi je bilo iglasto drevo duglazija, ki je eno
izmed največjih na svetu. Na koncu smo vodiču v zahvalo dali
ptičjo gnezdilnico, ki so jo izdelali učenci naše šole, eno pa
smo obesili na drevo ob mlaki na Tk pavu. Nato smo se
odpravili nazaj v šolo. Tako smo preživeli lep in poučen
naravoslovni dan.

IZDELKI ZA ŠENTJANŠKO TRŽNICO

Tadeja Rozman, 6. razred

kasneje uresničili. Nekaj najbolj natančnih devetošolcev se je
preizkusilo v brušenju in barvanju lesenih magnetov, dekleta
pa smo izdelovala okrasna strašila. Da bi bili izdelki čim bolj
raznovrstni, smo naredili še nekaj jesenskih deklic iz lončkov
za sajenje, lesenega nakita, pisanih obešank ter gnezdilnic, ki
smo jih izdelovali v sodelovanju s Turističnim društvom
Šentjanž. Štiri gnezdilnice smo namestili v naravoslovni
učilnici Tk Pav, ostale pa so bile na voljo na tržnici. Zelo smo
se zabavali, se pogovarjali in nasmejali. V nedeljo, 27.
septembra, smo izdelke predstavili na tradicionalni Šentjanški
tržnici, ki jo vsako leto organizira Turistično društvo Šentjanž.
Poleg nas so svoje izdelke predstavili tudi domači pridelovalci
hrane in izdelovalci izdelkov domače obrti.

V četrtek, 17. septembra 2020, smo imeli učenci od 7. do 9.
razreda v šoli tehniški dan, kjer smo izdelovali izdelke za
Šentjanško tržnico. Kot vsako leto smo zbirali ideje, ki smo jih

Katarina Zupan, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Morda ni vsak dan lep, a v vsakem dnevu se najde vsaj nekaj lepega.
Želimo vam lep začetek dneva ...
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Pesmi
OB PRAZNIKU DRŽAVNOSTI

PEVEC

RUDARSKA SVETILKA

V času, ko se poletje poraja,
vonj junijskih trav se v ozračju pretaka,
pticam neba, vonjavim rožam naznanjam:
mlada država jutri slavi svoj rojstni dan.

Ne vem, od kod je naenkrat prišel,
a tri noči mi na oknu je pel,
prelepe glasove v temino vpel.
Bila sem zares vesela,
da njegova pesem je zvenela.
V prijetno noč se nežno je razlila,
srce mi z radostjo polnila.
»Nisem pozabljena,« sem si dejala
in v jesenskih sanjah sladko zaspala.

Rudarska svetilka v kotu visi,
vsi pridni rudarji so davno odšli;
zaprl se podzemni je svet,
zdaj le še v skrivnost bo odet.

Dan z nočjo se objema,
kresnice poletavajo nad travo,
tu nekje blizu se muren oglaša,
trudnih udov, zleknem se v naslanjač,
z očmi uprtimi v zaslon spremljam proslavo.
Sij izza odra privlači moj pogled.
Se svetlikajo praznične luči?
To so dežne kaplje, ki rosijo z neba,
v soju žarometov se lesketajo kot kristali.
Ob prvih zvokih melodije mi srce zaigra,
slovenska pesem se sliši po domovini,
predajam se toplini petja,
nad glavami poslušalcev se večerni svod jasni.

Tri noči mi je pel,
potem nenadoma odšel.
Kaj mislite, kdo bil je
ta prijazni pojoči »striček«?
Zame prepeval je le mali čriček ...
Marija Bajt

Sonce svobode se žalosti,
rado bi žarelo nad nami vsemi.
Kam sta zašli ulična kultura in umetnost?
Zakaj v sebi dušita tisto najdragocenejše –
človečnost?
Tiho se razjočem.
Zaželim si, da je to le nočna mora,
iz katere se bom zbudila
v pravično in enakopravno jutri.

SREČNO bil je najlepši pozdrav,
rudar ga s ponosom je dal;
saj res velik pomen je imel,
da vsakdo srečno bi z dela hitel.
Se z leti je vse spremenilo,
mnogo rudarjev je delo izgubilo;
kar na enkrat so rekli tako,
da ni premog več črno zlato.
Rudarska svetilka je ugasnila,
črna jama se skoraj izpraznila;
pesem rudarje za vedno utihnila,
z odmevom se v rovih izgubila

Kaj se dogaja na protestni proslavi?
V duši me mrazi, iz Pandorine skrinjice
vzvišeno uhajajo žvižgi in neprijazni vzkliki,
priplazijo se na ljubljanske trge in ulice.
Zaman iščem parole svetlobe,
most miru, ki vodi od človeka k človeku,
pramenček ljubezni do naroda,
drobtinico hvaležnosti za dobrobit.

Nekoč kruh jim je jama dajala,
a družina vsak dan trepetala,
če mož in očka domov bo prišel
in spet njih bo ljubeče objel.

Marija Bajt
PREPOROD
Odpiram se neskončnosti.
Srkam energije.
Prihajajo.
Sedajo vame.
Čutim dotik ljubezni.
Nerazložljivo pronica.
Zaznavam večplastje življenja.
Doživljam preporod.
Marija Bajt

Eva Keber

Jezikovne dileme
Pozdravljeni, dragi bralci in bralke Šentjanškega glasa,
ponovno se vam javljam z novo jezikovno dilemo, ki bo v nas
prebudila tako imenovani motivator za poglobljeno poznavanje
pomena slovenskega jezika v človekovem življenju. Ali veste, da
konec septembra, natančneje 26. septembra, obeležujemo evropski
dan jezikov? Ste ga letos praznovali? No, saj vam ne zamerim, če ste
nanj pozabili, saj hiter tempo življenja vpliva tudi na našo
pozabljivost. Prav je, da na ta dan ne obogatimo le kulturno in
jezikovno ozaveščenost drugih jezikov, ampak se vprašamo tudi o
pomenu in ohranitvi maternega jezika nasploh. Slovenščina v
zgodovini ni bila vedno priznana, saj je bila javna raba jezika
preganjana in tudi zatirana, bogatijo pa jo številna narečja in narečne
skupine. Pustimo preteklost in se raje posvetimo tokratni jezikovni
temi – zapisu pridevnikov iz imen v stalnih besednih zvezah.
Ste bili kdaj v dilemi, ali pišemo pitagorov izrek z malo ali veliko
začetnico? Kaj pa ahilova tetiva, parkinsonova bolezen, sizifovo delo,
hipokratova prisega itd.?
Naj vas razveselim, da ne glede na to, katero ustreznico izberete, je
vaša odločitev pravilna, le utemeljiti jo morate. Primeri, ki so
navedeni, so t. .i. dvojnice, torej je pravilen zapis bodisi z malo bodisi
z veliko začetnico.

Slovenski pravopis (2001) navaja, da pridevnike na -ov, -ev in -in
pišemo z veliko začetnico, kadar mislimo na odkritje nekega človeka
oziroma zaznamujejo duhovno last: Pitagorov izrek – se nanaša na
izrek, ki ga je uvedel Pitagora; Ahilova tetiva – tetiva, ki se nanaša na
zgodovinsko osebnost Ahila; Parkinsonova bolezen – bolezen, ki jo je
prvi opisal Parkinson; Sizifovo delo – delo, poimenovano po Sizifu;
Hipokratova prisega – prisega, ki jo je dal grški zdravnik Hipokrat.
Zaradi razvoja jezika pa se je zapis številnih zgodovinskih svojilnih
lastnih poimenovanj posplošil in se je uveljavil tudi zapis z malo
začetnico. Takšno obliko uporabimo, kadar zaznamujemo
vrstnost/vrsto: ahilova tetiva – del telesa; parkinsonova bolezen –
vrsta bolezni; sizifovo delo – neskončno delo; hipokratova prisega –
vrsta prisege v medicini, vsa pa imajo preneseni pomen.
Ponovno se je dokazalo, da je jezik živo sredstvo sporazumevanja, ki
se ves čas spreminja. Spremembe pa so novosti pri pravilnem zapisu
besed. Ne glede na to, ali boste zapisali z malo ali veliko začetnico,
boste imeli prav. Tokrat smo obravnavali zapis pridevnikov iz imen v
stalnih besednih zvezah, saj verjamem, da vam odločitev zapisa
Matejev/matejev pulover ne povzroča preglavic, kajne. Če pa, pišite na
naš vam že znani elektronski naslov in prejeli boste razlago.
Vesna
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JOŽETU PUCU V ZAHVALO IN SPOMIN
Ljubljani, je vedno poskrbel, da je bil članek, namenjen za
objavo, še isti dan objavljen. Kako zelo enostavno je bilo vse
skupaj, vemo šele sedaj, ko ga ni več. Za svoje požrtvovalno
delo si je Jože leta 2011, prislužil tudi priznanje Krajevne
skupnosti Šentjanž. Še danes se spomnim, kako smo ga želeli
presenetiti. Zabičali smo mu, da mora biti tisti petek
pravočasno iz Ljubljane in se udeležiti proslave, ker pač bomo
vsi iz upravnega odbora društva tam. Kot vedno je ubogal,
prišel in upam, da je bil vsaj malo poplačan za svoje delo. Ni
zaspal na lovorikah, ampak je delal z enakim ali pa še večjim
zagonom naprej, vse do teh dni.
Jože je bil tudi dolgoletni predsednik Zveze društev naturistov
Slovenije, trenutno pa je opravljal funkcijo podpredsednika.
Rad je pripovedoval o druženjih, na katera je odhajal. Po
izobrazbi je bil geograf. Užival je v potovanjih. Ko sva se na
zadnje videla, je povedal, da ima še skoraj ves lanski dopust, ki
so mu ga zaradi epidemije izjemoma dovolili porabiti do konca
leta. Ravno v dneh, ko naj bi šel, »kam drugam kot v Italijo«,
tako je rekel, mu je minljivost to preprečila.
Zaposlen je bil na Zavodu za zaposlovanje RS. Kakšen
sodelavec in človek je bil Jože, veliko pove naslednji zapis
njegove sodelavke:
Jožko je imel iskreno rad ljudi in ljudje so imeli radi njega. S
svojo empatijo in dobrodušnim sprejemanjem človeških
pomanjkljivosti je pomiril tako besno stranko kot nestrpnost
med sodelavkama. Znal je pozorno poslušati, spoštoval je
vsakega človeka in vsako mnenje. Včasih se nam je zdel kar
preveč potrpežljiv.
Pri Zavodu se je zaposlil leta 2009 kot svetovalec zaposlitve,
dalj časa je bil rehabilitacijski svetovalec, v letih 2014 in 2015
je pomagal postavljati sistem EDS, potem se je vrnil na OS
Ljubljana kot svetovalec za dolgotrajno brezposelne, od
septembra 2018 pa je skrbel za pomoč ZPNet. Bil je med
skrbniki RCG Assista z največ rešenimi zahtevki. Vse je dobro
opravil, a nikoli se ni hvalil.
Velikokrat smo se nasmejali prigodam iz njegovega
profesorskega obdobja, s sindikalnih izletov s sodelavci v
Študentskem servisu in potovanj v eksotične kraje. Ampak med
najbolj ljubimi sta mu bila Francija in naturistični tabori po
Evropi. Rad se je pošalil v francoščini ali nemščini.
Jožko je bil svetovljan s pravimi prijatelji po vsem svetu, z
največjo ljubeznijo pa je urejal spletno stran Turističnega
društva svojega Šentjanža, pušeljca Dolenjske. Veselil se je
vikendov s sestro in njenim možem. Skupaj so obdelovali njive
in vinograd. V pisarnah CS ZAP pa je reševal posušene ali
preveč zalite lončnice in poročal o njihovem okrevanju.
Nobenega dela se ni ustrašil, znal je urejati spletne strani kot
tudi položiti ploščice na domači terasi. Svoj prosti čas je
radodarno namenjal za skupno dobro, od organizacije
dogodkov v domačem kraju do aktivnostih za Zvezo slovenskih
naturističnih društev.
Tudi ko je imel preveč svojega dela in skrbi, ni nikoli zavrnil
prošnje za pomoč. Ostal mu je skoraj ves letošnji dopust, saj je
vedno koga nadomeščal.
Povezoval nas je s svojo dobronarnostjo in duhovitostjo.
Izgubili smo veliko srce. Vedno nam bo ostal spomin na njegov
nasmeh.
Ja, takšen je bil Jože. Tudi meni bo vedno v spominu ostal
njegov nasmeh in pa to, kako je vse lahko enostavno, samo če
človek dela z dobro voljo in s srcem. Jože neskončno te bomo
pogrešali. Naj bo ta številka časopisa posvečena tebi v spomin

Zadnji ponedeljek v letošnjem septembru nam je srce
prestrelila vest, da našega Jožeta ni več. Bili smo ravno sredi
ustvarjanja nove številke Šentjanškega glasa. Zdelo se mi je
sicer malo čudno, da me v nedeljo ni nič pobaral, kdaj se
dobimo, da dorečemo zadnje podrobnosti preden gre časopis v
tisk. Polno zasedena z opravki okoli Šentjanške tržnice in
ArtEka sem si mislila, da ima že svoje razloge in sploh nisem
bila nič v skrbeh, ker sta se Jože in Milan vedno vse zmenila
tako, da je bilo prav in kot smo se zmenili. Še predno smo se
uspeli dobro oddahniti po pestri nedelji v Šentjanžu, že smo
pristali na realnih tleh. Kako smo minljivi, kako zares minljivi.
Jože se je rodil na Miklavžev dan leta 1966. Živel je v
Ljubljani, a bil s srcem in dušo samo Šentjančan. Kot v
študentskih letih je prihajal v svoje rodno Breško vsak konec
tedna, kjer je užival ob opravljanju domačih opravil, delu v
vinogradu in sprehodih s prijatelji, svojim psičkom Ronom in
»tamalo«, kot je ljubkovalno imenoval svojo sestro. Zadnjih
devet let smo običajno okoli miklavževega začeli oblikovati
novoletno številko časopisa. Dobili smo se v sejni sobi in
zaključili tu ali tam ob kozarčku Jožetu na zdravje. Nikoli se
mu ni nikamor mudilo, a tudi nikoli ni ostal dolgo, ker je imel
naslednji dan opravila doma v Štajngrobu ali pa je bila na
sporedu kakšna zanimiva tekma. Včasih smo skupaj navijali
kar v sejni sobi in jo spremljali na računalniku ali telefonu.
Vedno nas je navduševal s svojo urejenostjo, samodisciplino,
znanjem, svetovljanskim nazorom, idejami. Nikoli mu ni bilo
težko opraviti dela za skupnost. Kadar koli si ga potreboval, je
bil na razpolago. Ko smo se zadnjič videli, teden dni preden je
za vedno odšel, nama je z Milanom navdušeno razlagal, kako
je sestavljal križanko, ki jo lahko rešite v številki, ki jo držite v
rokah. »Imam še tri takšne na zalogi za naprej, samo moje ime
in priimek je pa najtežje vkomponirati v okenčka«, je rekel,
pokadil svoj tradicionalni »čik« in odšel …
Jože je bil zvest član Turističnega društva Šentjanž vse od leta
2006, ko je oblikoval tudi prvo predstavitveno zloženko naše
krajevne skupnosti. Bil je pobudnik, oblikovalec in
»vzdrževalec« spletne strani www.sentjanz.si, na katero smo
res lahko ponosni. Čeprav je Jože med tednom živel v
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petdeseta«, si rekel zadnjič … Ja, naj bi bila, a brez tvojega
vetra v naša jadra.

in skromno zahvalo. Potrudili smo se in jo izdali brez tebe
samo zato, ker bi ti tako želel. »Naslednja številka bo pa

pogosto smo bili pridni pozno v noč in te urice so bile tudi
zaradi tebe čudovite ... prežete z ogromno smeha ...
Zadnjih nekaj let pa smo se prav po tvoji zaslugi modernizirali
in sestankovali tudi preko vibra. Šentjanški glas so velikokrat
krasile tvoje fotografije na naslovnicah, poskrbel pa si tudi za
križanko z vedno izvirnim geslom.
Zdaj, ko te več ne bo ob nas, te bomo neizmerno pogrešali ...
Hvala ti ...
Sestri Mimici in ostalim sorodnikom člani uredniškega odbora
Šentjanškega glasa izrekamo iskreno sožalje!

Dragi Jože, bilo je leto 2011, ko smo se prvič zbrali, vsi, razen
Milana, prvič v funkciji uredniškega odbora našega
časopisa. Prve številke smo ustvarjali ob vikendih v sejni sobi,

Petra, Vesna, Simona in Milan

NAGRADNA IZPOLNJEVANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Med odebeljeni črti vpišite besede iz treh črk za spodnje opise.
1. drog pri kmečkem vozu, namenjen vpreganju živali; 2. bolečina; 3. zahrbtna
bolezen, karcinom; 4. ptič severnih morij, njorka; 5. ameriški pisec, esejist,
Edgar Allan, 1809–1849; 6. ime slovenskega grafika in slikarja Justina, 1903–
1966; 7. skrb, briga; 8. slavilna vzvišena pesem; 9. ime nekdanje radijske
napovedovalke Korošec, 1937–2010; 10. umetniško delo, statua; 11. ime
radijske in televizijske moderatorke Roš.
Pred in za vpisane besede dodajte po eno črko, da dobite nove besede.
Opisi zanje so med seboj pomešani.
- melodična značilnost skladbe kake narodnostne skupine; melodika; - moštvo,
skupina ljudi za opravljanje nekega dela; - palica za čiščenje pluga, - največji
avstrijski ekspresionistični pesnik, Georg, 1887–1941; - državni pravnik,
overovatelj listin; - miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi,
značilnostmi konkretnega ali abstraktnega predmeta, beseda: - neunifromirana
oseba; - sol jodove kisline; - mesto v južni Italiji znano po bivolji mocareli,
40.000 prebivalcev; - italijanski zeliščni liker, ki se pije po jedi; - znesek na
vrednostnem papirju.
Dodane črke, brane navzdol, dajo ime in priimek dveh članov uredniškega
odbora Šentjanškega glasa, ki sta končna rešitev tokratne križanke.
Sestavil: Jože Puc

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je EPIDEMIJA.
Srečna izžrebanka je Rozika Bale, Šentjanž 37a. Nagrajenka prejme frizuro Frizerstva Ela, Kramžar Manuela s.p.. Nagrado
prevzame v salonu v Šentjanžu. Iskreno čestitamo.
Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:
Vodoravno: SLAP, OPNA, MORA, DREV, EPIDEMIJA, TAT, SOKAR, MITRA, SLEME, ZLO, VETERINAR, ETIN, KITA,
TOKO, OKAN.

Nagradno vprašanje
Očitno vas je dogajanje v zvezi z epidemijo tako zaposlilo, da niste našli časa za rešitev nagradnega vprašanja iz prejšnje številke.
Pravilnega odgovora namreč nismo prejeli, vam ga pa sporočamo danes mi. Epidemija je bila preklicana 14. 5. 2020.
Danes vam zastavljamo morda nekoliko lažje vprašanje, na katerega odgovor lahko najdete tudi med vrsticami tokratne številke.
Katero v naši krajevni skupnosti delujoče društvo v letošnjem letu praznuje okroglo obletnico delovanja?
Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 25. novembra 2020 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.

Upoštevajmo! Posebni ukrepi so še kako potrebni, da koronavirus, ki povzroča
bolezen Covid-19, ustavimo in zajezimo. Bodi pameten ... in ostani zdrav!
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Koledar dogodkov
DOGODEK
Prireditev ob krajevnem prazniku
11. Pohod po poteh Milana Majcna
Blagoslov konj na štefanovo
Božično-novoletni koncert Godbe
Slovenskih železnic Zidani Most

DATUM
Petek, 23. oktober 2020, ob 18. uri
Sobota, 24. oktober 2020, ob 9. uri,
start izpred spomenika v Šentjanžu
Sobota, 26. december 2020, ob 10.30
na parkirišču v Šentjanžu
Sobota, 26. december 2020, ob 19.30 v
večnamenski dvorani v OŠ Milana
Majcna Šentjanž

VABI VAS
KS Šentjanž
Info: Boštjan Repovž (031 257 778)
Turistično društvo Šentjanž
Info: Petra Majcen (041 392 567)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Franci Strnad (031 873 722)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Info: Boštjan Krmelj (041 709 287)
bostjan.krmelj@gmail.com

Za vse dogodke velja, da bodo izvedeni, če bo trenutna epidemiološka situacija to dopuščala.

Šentja nšk i gla s
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