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Uvodnik Šentjanški glas            XV/30        
 

Spoštovani bralke in bralci Šentjanškega glasa! 
 

Januar je … Kmalu po tem, ko smo z velikimi koraki in polni upanja vstopili v novo 

leto. Leto, ki menda že mora končno prinesti kaj lepega. In če se po vremenu kaj leto 

pozna, bo že lepo leto. Pravzaprav preveč lepo, preveč toplo, preveč dehteče. O tem bi 

morali pisati v prihodnji številki, pa vseeno …  

Kot vse kaže, je letos že januarja v deželo prišla pomlad. Ptički prešerno žvrgolijo, 

čebelice malo zmedene izletavajo iz panjev, znanilci pomladi kukajo na dan iz nespočite 

zemlje in kar ne morejo verjeti, da je že pravi čas. Mi pa se iz dneva v dan sprašujemo, 

le kaj naklepa mama narava in s čim vse nas zna letošnjo zimo, ki to ni, presenetiti. Kot 

vse skupaj očitno tudi naravni zakoni več ne držijo. No, pa smo spet tam. Krog je 

sklenjen. Človek, tako po svoje, mimo naravnih in moralnih zakonitosti že leta in 
desetletja kruto tepta vse okrog sebe in egoistično koprni za napredkom. Samo da bo 

njemu lepše in bolj udobno … Ostali ga ne zanimajo. Ne zanima ga sosed, sočlovek, kaj 

šele žival, drevo na dvorišču. Človek živi mimo samega sebe. In ta kaos naj bi pomenil 

dno na dnu. Zato je prišel čas za vzpon. Vzpon na lepše. Če se bo mama narava odločila, 

da bo prizanesljiva z nami, bo že kako. Če bo mama narava prizanesljiva, če … Vam kaj 

odmeva v ušesih? Kot vse kaže, je to vse, kar nas lahko ustavi. Zatorej bodimo 

prizanesljivi z njo, z mamo vseh mam. Ločujmo odpadke, udeležimo se letošnje čistilne 

akcije, dvakrat premislimo, če moramo res spet sesti v avto in se z njim odpeljati do 

najbližjega soseda, pridelujmo hrano brez pesticidov in drugih strupenih ubijalcev nas 

samih, skratka … začnimo spet razmišljati, kot je človek razmišljal stoletja pred nami. 

Med razmišljanjem pa si lahko ubrano zapojemo Prešernovo Zdravljico ali pa 
zrecitiramo kakšno našo pravo slovensko. Ob bližajočem se kulturnem prazniku se to 

seveda spodobi in je prav.  

Prešeren kulturni praznik želiva in živite življenje! 
Petra in Vesna 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 

 

Objava Vašega oglasa v 
posameznem izvodu - eni številki  

Objava Vašega oglasa v vseh treh 
številkah ŠG letnika 2014   

NUDIMO POPUST! 

Zadnja stran, barvna  Zadnja stran, barvna  

1/1………………………………..250€ 1/1………………………………..650€ 

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

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

1/8…………………………...…….80€ 1/8…………………………...…..180€ 

Notranja stran, barvna             ČB Notranja stran, barvna             ČB 

1/1……………..200€…….….….150€ 1/1……………..500€……..…….350€ 

1/2……………..150€……..…….100€ 1/2……………..400€………..….250€ 

1/4……………..100€…….…...….80€ 1/4……………..250€…….…..…200€ 

1/8…………..…..60€…….….…...40€ 1/8……………..150€…….….....100€ 

Prva stran, barvna  Prva stran, barvna  

1/8………………………….…….150€ 1/8………………………....…….400€ 
 

Šentjanški glas 
Glasilo krajevne skupnosti Šentjanž 

Izdaja: Krajevna skupnost Šentjanž 

Uredniški odbor:  
Petra Majcen (odgovorna urednica), 

Vesna Perko (glavna urednica), 

Simona Razpet (lektoriranje), 

Jože Puc , Boštjan Repovž, Milan 

Sotlar (oblikovanje) in Jože Repovž. 

Prispevki:  
zunanji sodelavci 

Slika na naslovnici: 

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. 
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Beseda predsednika KS in župana Šentjanški glas            XV/30        
 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN SPOŠTOVANI KRAJANI! 
 

 Krepko smo že zakorakali v 

novo leto; z lepimi mislimi, najboljšimi željami ter novoletnimi 

zaobljubami. Leto smo zaključili uspešno, izpeljali vse 

zastavljene si cilje, s tem pa si zaslužili zimski počitek, kot si 

ga zasluži vsa narava. Počitek ne bo predolg, saj nam že 

obljubljajo snežne padavine. Držimo pesti, da jih bo ravno prav 

za zimske radosti, da nam ne bodo posegla v proračun tako 

globoko, kot so nam lansko leto. 

Obljuba župana Občine Sevnica, g. Srečka Ocvirka, da se bodo 

trudili za uspešno prijavo na drugi razpis za obnovo šolske 

telovadnice, je izpolnjena. Prijava je bila uspešna, kar pomeni 

začetek gradnje in sanacije v začetku leta 2015. Do takrat pa je 

potrebna prestavitev odcepa za Češnjice ter obnova državne 

ceste Tržišče–Radeče, odsek Šentjanž–Glino. 

Zagotavljanje vodooskrbe v Murncah, ki se je začelo preteklo 

leto, se bo spomladi nadaljevalo in tako bodo lahko vsi 

zainteresirani dobili vodovodni priključek v tekočem letu. S 
tem pa bomo zaključili enega pomembnejših projektov. 

Hvala vsem društvom, ki ste kakorkoli pripomogli, da je naš 

kraj živel skozi celo leto. Želim Vam veliko novih domislic, 

izzivov ter končnih uspehov v letu 2014. Vsem krajankam in 

krajanom pa uspešno, lahko malo grešno, očarljivo, predvsem 

igrivo, z malo bridkosti in največ modrosti, minljivo in večno, 

preprosto SREČNO!  
 

Boštjan Krmelj, predsednik KS Šentjanž 

 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ 
 

Z novim letom prihaja tudi nova številka vašega krajevnega 

glasila Šentjanški glas. Tudi tokrat z bogato vsebino odseva 

utrip življenja v krajevni skupnosti, kjer krajanke in krajani s 

prostovoljnim delom in ustvarjalno energijo številne ure 

svojega prostega časa darujete v širše dobro – povezuje vas 

bogato društveno življenje, ki ob različnih priložnostih vabi 

obiskovalce v vseh letnih časih. Utečeno in dobro pa je tudi 

redno sodelovanje med Občino Sevnica, predstavniki Krajevne 

skupnosti Šentjanž, društvi, ustanovami in krajani. Vse to je 

temelj, da bomo tudi v nadaljevanju skupaj postorili marsikaj 

in prispevali k nadaljnjemu napredku. 

Trudili se bomo ohraniti primerljiv tempo, čeprav nejasna 
predstava o odločitvah in predvsem neodločitvah vlade v naše 

delo vnaša negotovost in zavira napredek na območjih, 

oddaljenih od središča države.  Situacija na ekonomskem in 

gospodarskem področju je težka in ne preveč optimistična.  

Na občinski proračun za leto 2014, ki je bil sprejet novembra 

lani, imajo lahko velik fiskalni učinek nekateri temeljni 

dokumenti, kot so državni proračun, sprememba zakona o 

financiranju občin, zakon o nepremičninskem davku in drugi. 

Vendar ne glede na dane razmere bo Občina Sevnica kljub 

zahtevnosti situacije iskala dobre in preudarne rešitve, ki bodo, 

kot so doslej, zagotavljale možnost uravnoteženega razvoja 

vseh območij v občini.  

Leto 2013, ki je bilo z vidika velikih projektov sicer nekoliko 

manj intenzivno, je bilo kljub vsemu plodno in zelo delovno, 

saj je bilo na območju krajevne skupnosti Šentjanž izvedenih 

več posodobitev javnih poti, nadaljevalo se je z izgradnjo 

vodovoda Murnce, pri čemer so bila dela usmerjena v 
izgradnjo hišnih priključkov, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 

2014. V sklopu projekta gradnje optičnega omrežja se prav 

tako izvajajo umestitve hišnih priključkov tam, kjer so 

gospodinjstva za to izrazila interes z naročilom priklopa. Ker je 

država drastično skrčila in omejila sredstva za sanacijo in 

vzdrževanje državnih cest, se je s tem žal tudi rekonstrukcija 

državne ceste Šentjanž–Glino nekoliko odmaknila. Tudi v tem 

letu si bo Občina Sevnica kljub dani situaciji prizadevala, da bi 

se projekt pričel izvajati čim prej. So pa toliko bolj spodbudni 

lani pridobljeni pozitivni sklepi ministrstva za sofinanciranje 

energetske sanacije Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.  

Neprekinjeno sledenje razvoju zagotovo daje rezultate, ki v 
praksi pomenijo dvig kakovosti bivanjskega prostora. Z dobrim 

sodelovanjem se da marsikaj izboljšati in nadgraditi tudi v 

zahtevnejših časih. 

K lepotam bivanja v Šentjanžu in celotni krajevni skupnosti 

pomembno prispevate krajani, povezani v društva na področjih 

kulture, turizma, gasilstva in drugih. Ob tej priložnosti se vam 

zahvaljujem za marljivo prostovoljno delo, ki ga opravljate 

vsakodnevno.  

Naj bo novo leto priložnost za nove izzive, naj bo radodarno z 

zdravjem, veseljem, osebnimi in delovnimi uspehi. Tudi v 

prihodnje naj nas povezujejo dobro medsebojno sodelovanje, 
spoštovanje, zaupanje in dobra volja. 

 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

 

Šentjanški glas         www.sentjanz.si         Šentjanški glas 
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Intervju Šentjanški glas            XV/30        
 

Franc Bebar 
 

 

Življenje je lepo, samo živeti je treba znati … To še kako 

dobro ve in zna Bebrov stric. Kdo drug kot le on, ki jih je 

dopolnil že »rosnih« 93, bi nas znal več naučiti na to temo. 

Njegovo življenjsko delo, osebnost in zgled je opazil tudi 

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž, ki mu je podelil posebno 

priznanje Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2013. Kot 

dobitnika priznanja in tudi zaradi njegove bogate 

življenjske modrosti smo ga poprosili, da nam je odgovoril 

na nekaj vprašanj. 

Ob praznovanju krajevnega praznika Vam je bilo 

podeljeno posebno priznanje Krajevne skupnosti Šentjanž 

za leto 2013. Naj Vam ob tej priložnosti čestitam in Vas 

vprašam, kaj Vam to priznanje pomeni? 

Priznanja sem bil zelo vesel in hkrati počaščen, saj mi je bila z 

njim dana pohvala za vse, kar sem dobrega naredil za naš kraj, 

zato se še enkrat najlepše zahvaljujem. 

Rodili ste se pred dobrimi 93 leti. Nam lahko zaupate 

kakšen spomin na Vaša otroška leta. 

Rodil sem se v Podglinem, nato pa nekaj časa živel tudi v 

Češnjicah. V osnovno šolo sem začel hoditi pri 6 letih in od 

takrat mi je v spominu ostalo, da nas je učila gospa Kosec, 
upravitelj šole pa je bil gospod Berce. Njegov korak smo 

zaslišali v razred že, ko je stopil na hodnik, saj je imel okovane 

čevlje. Vsaj enkrat na teden je prišel v razred in spremljal 

pouk. Rad nam je tudi kaj povedal in učenci smo mu pozorno 

in z veseljem prisluhnili. 

Spomnim se tudi, da mi je oče kupil čitanko, a sem bil zelo 

žalosten, ker sam še nisem znal brati, zato me je še bolj gnalo, 

da sem se pridno učil. 

Verjetno Vam je v Vašem življenju neizbrisno sled pustil 

tudi čas, ki ste ga prisilno preživeli v Nemčiji. Kako je bilo 

leta 1941 zapustiti domovino in kakšno je bilo Vaše 

življenje v Nemčiji? 

Kar se tiče izgnanstva v Nemčijo, je bilo najtežje slovo od 

doma. V dveh urah smo spakirali, kar smo pač mogli vzeti s 

sabo. Z zelo težkim srcem smo se poslovili od hiše in zabolelo 

nas je pri srcih, ko je vojak zaprl vrata za nami in dejal, da je to 

sedaj njihovo. 

V Nemčiji so me po prehodnih taboriščih dodelili družini, ki je 

imela mesarijo. To delo me je veselilo in sem ga rad opravljal. 
Zgodilo se je, da je moral gospodar za 14 dni oditi od doma in 

sem sam opravljal vsa dela. Delal sem tudi salame. Ko je prišel 

»lagerfirer«, sem ravno odstranjeval črevesje neki živali. Nemo 

je opazoval mojo spretnost, potem pa zamrmral »gut, gut« ter 

odšel. Tudi po vrnitvi domov sem rad mesaril in sem v zimskih 

dneh to delo opravljal pri številnih hišah v Šentjanžu. 

Dom ste si s svojo ženo ustvarili v dolinici Podglino, ki leži 

ob potoku. Tako ste se poleg dela na kmetiji preživljali tudi 

z delom v lastnem mlinu. Kakšno je bilo takrat delo 

mlinarja in kako dolgo ste ga opravljali? 

V tej dolini so bili takrat kar trije mlini in vsi mlinarji smo bili 

dobro zaposleni, saj se je pridelovalo kar sedem vrst žita. Leta 
1964, takrat ko je zaradi obilnih padavin »Zagreb plaval«, je 

voda odnesla jez in takrat je naš mlin obmiroval. Mlinarsko 

obrt pa sem opustil tudi zaradi vse večjega števila električnih 

mlinov. 

 
 

Kljub obilici dela doma ste vedno radi delovali tudi v 

Krajevni organizaciji Rdečega križa, bili ste podporni član 

PGD Šentjanž, dolgoletni ključar v cerkvi, član KO-DIS 

Šentjanž in Društva upokojencev Šentjanž. Kako ste 

uskladili delo doma in delo za skupnost? 
Z dobro voljo se da kljub težavam marsikaj narediti. Posebno 

pri Rdečem križu sem bil zelo dejaven. Za krvodajalsko akcijo 

sem šel od hiše do hiše nagovarjat ljudi, pa se zato doma pri 

delu ni nič poznalo. 
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Intervju Šentjanški glas            XV/30        
 

Franc Bebar 
 

Leta 2010 ste postali tudi častni član Turističnega društva 

Šentjanž. Verjetno ni domačina, ki Vas ne bi poznal prav 

kot vztrajnega udeleženca številnih pohodov. Nam zaupate, 

od kod ste jemali energijo in kako ste nabirali kondicijo ter 

katerega pohoda ste se najrajši udeležili in zakaj? 

Največ kondicije in energije sem si nabral z vsakodnevno 
nordijsko hojo in z zdravo prehrano. Kar se pa tiče pohodov, 

sem se najrajši udeleževal Krekovega pohoda. Sama trasa mi je 

najljubša, ker je speljana preko polj, travnikov, mimo 

vinogradov, sadovnjakov, gozdov in okoliških vasi. Na vsakem 

pohodu pa so svetla točka domačini, ki za pohodnike 

pripravljajo razna okrepčila, da je nadaljevanje poti lažje. 

 

Vsa leta Vam ob strani stoji žena. Rodili so se vama štirje 

otroci. Verjetno ste zelo veseli, da Vam je uspelo zgraditi 

tako trdno in ljubečo ter tudi številno družino. Kako danes 

preživljate svoj čas z njimi? In kakšen je Vaš nasvet za tako 

dolg zakon? Kako dolgo ste že poročeni? 

Moji otroci se radi vračajo domov. Predvsem se skupaj 

zberemo, kadar z ženo praznujeva rojstna dneva ali imava 

obletnico poroke. Imava 9 vnukov in kar 16 pravnukov, ki naju 

tudi radi obiščejo. 

Da sva z ženo že tako dolgo poročena pa je zaslužno 

medsebojno razumevanje, včasih pa je treba tudi potrpeti. 

Naslednji mesec bova praznovala že 68. obletnico poroke. 

Kakšen pa je Vaš recept za dolgo življenje? 

Za dolgo življenje je zaslužna zdrava prehrana, tako si za zajtrk 

vsak dan pripravim žitarice, od ajdove do prosene kaše.  

 

 
 

Pomembno je tudi aktivno življenje; sam še vedno veliko 

hodim, vsako leto sem obiskal tudi toplice. Celo življenje pa 

sem bil dobrovoljen in tudi pozitivne misli ti daljšajo življenje. 

Poznani ste tudi po tem, da o Šentjanžu govorite z veliko 

ljubeznijo. V Vašem življenju ste bili priča številnim 

spremembam v kraju. Kakšen se Vam zdi Šentjanž danes 

in ali bi v samem kraju kaj spremenili? 

Šentjanž je tako lep, da ne bi v kraju nič spremenil. Najbolj so 

mi všeč pogledi na okoliške hribčke in na urejene kmetijske 

površine. Se je pa sam kraj tekom mojega življenja precej 

spremenil, predvsem v zadnjih letih je postal še lepši.  

Ob koncu se Vam iskreno zahvaljujem za Vaše odgovore in 

Vam v imenu uredniškega odbora Šentjanškega glasa želim 

veliko zdravja, da bi se še naprej srečevali na različnih 

dogodkih v našem kraju. 

S Francem Bebrom se je pogovarjala Simona Razpet. 

 

 
 

Uredniški odbor vam ob bližajočem se kulturnem prazniku 

želi mnogo modrih misli, kulturnih dejanj in pametnih 

življenjskih odločitev. Naj vam v teh zasneženih dneh v roke 

pride kakšna dobra knjiga, ki jo boste kljub naglici vsakdana 

z užitkom prebrali. 
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Društva poročajo Šentjanški glas            XV/30        
 

Turistično društvo 
 

4. POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA 
Bila je prekrasna jesenska sobota, 26. oktobra 2013, sobota, ki 

je datumsko najbližje 29. oktobru, ko naša krajevna skupnost v 

spomin na boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja v Murncah 

leta 1941 praznuje svoj krajevni praznik.  

Pri spomeniku v Šentjanžu se nas je zbralo okoli 70 

pohodnikov. Prišli so iz vseh koncev Slovenije, le domačinov 

je bilo že tradicionalno samo za vzorec. Že po vedrih obrazih 

in iskrenih nasmehih sodeč je bilo videti, da vsi pričakujemo 

nepozaben dan, ko bomo združili prijetno s koristnim. Po 

okrepčilu s čajem, zeliščnim žganjem in sadnim kruhom smo 

se podali na pot. Na novo postavljene usmerjevalne tablice so 

nam kazale pot in jesensko listje nam je šelestelo pod nogami. 

V Birni vasi in v Hinjah so nas pričakali domačini, ki so nam 

postregli z domačimi dobrotami. Ustavili in okrepčali smo se 
tudi v Murncah pri spominskem obeležju, kjer nam je Cveta 

Jazbec obudila spomin na dogajanje pred 72 leti in vsem, ki so 

prišli od drugod, povedala nekaj o naši krajevni skupnosti in 

občini Sevnica. Čakal nas je le še spust proti Šentjanžu, kjer so 

člani Turističnega društva Šentjanž pohodnike pogostili s 

partizansko klobaso in kozarčkom mošta ali s skodelico čaja.  

Prečudovito jesensko vreme in dobri ljudje so lanski pohod 

naredili nepozaben. Polni lepih vtisov in napolnjeni s pozitivno 

energijo smo se razšli in si zaželeli: »Nasvidenje naslednje 

leto!« 
Petra Majcen 

 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

DRUŽENJA DU ŠENTJANŽ 
Tretjo soboto v novembru smo se člani našega društva 

odpeljali na Malkovec. Ob prijetnem klepetu in zelo lepem 

pogledu na malkovške gorice nam je popoldan kar prehitro 

minil. 

Decembra smo organizirali prednovoletno srečanje v dvorani v 

Šentjanžu. Kar malo težko nam je bilo, ker se je srečanja 

udeležilo manj članov kot v preteklih letih. Učenci naše šole so 

nas razvedrili s prijetno igrico, za kar se vsem nastopajočim in 

mentoricam prav lepo zahvaljujemo. V nadaljevanju pa nam je 

veliko novega in poučnega o zdravilih povedala mag. 

farmacije, gospa Petra Majcen. Hvala lepa. Sledila je še 

malica, ki so jo pripravili Repovževi. 

Kot vsako leto smo tudi letos pred novim letom obiskali vse 

člane DU in tudi tiste, ki so vključeni v projekt »Starejši za 

starejše« in so stari nad 80 let, ter jim poklonili skromna darila 

z lepimi željami. Prav tako smo obiskali tudi vse, ki bivajo v 

domovih upokojencev. 

V novembru, decembru in januarju so praznovali: 
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Društva poročajo Šentjanški glas            XV/30        
 

Društvo upokojencev Šentjanž 
 

80 let: Janko Petan, Franc Pelko, Ana Flajs, Dominika Pavšek 

in Jože Livk; 

85 let sta dopolnila Ivan Strnad in Marija Štih; 

91 let je praznovala Marija Krese; 

92 let pa Julka Štih in Marija Zupet. 

Najstarejši član Franc Sigmund je v oktobru dopolnil 98 let; 

najstarejša članica Amalija Keber pa v decembru 95 let.  

Vsem še enkrat veliko zdravih in lepih let. 

Iskrene čestitke pa tudi zlatoporočencem: 

Magdi in Marjanu Kosu ter Reziki in Cirilu Repšetu. 
            Fanika Rupar, DU Šentjanž 

 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
 

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO 
 

 
Na dan, ko goduje sveti Štefan, zavetnik konj, smo člani 

društva ponovno pripeljali svoje konjičke po božji blagoslov, 
ki ga je podelil gospod župnik Janez Cevec. Številnim 

obiskovalcem smo pripravili veličasten pogled na povorko, ki 

je bila sestavljena iz 26 konj in dveh vpreg, svojo hvaležnost 

pa smo izrazili s toplim okrepčilom po končanem nagovoru 
predsednika Boštjana Krmelja.                     . 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
 

 
25. 12. 2013 je pod taktirko dirigenta Francija Lipovška Godba 

Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta z izjemnimi solisti 

ponovno pripravila nepozaben večer. Razgiban program so 

popestrili še fantje iz ansambla Nemir, vse niti pa sta vešče 

povezovala nepogrešljiva Jožica Pelko in Boštjan Repovž. Do 

konca napolnjena telovadnica je bila naše plačilo za ves trud in 

delo. 

Upravni odbor društva se zahvaljuje vsem nastopajočim, 

donatorjem, Cvetličarni Zelena Pika za podarjene lončnice, 

Marjetki za lepe fotografije, članom društva za pomoč in vsem 

vam, ki ste nam izkazali pozornost s svojo udeležbo. 

 

Nihče ni tako star, da bi ne mogel živeti še eno leto, in nihče 

tako mlad, da bi ne mogel umreti prav danes. 

(Španski pregovor) 
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Športno društvo Šentjanž 

ŠD ŠENTJANŽ V LETU 2013 
Leto 2013 je bilo tudi na športnem področju precej uspešno za 

vse člane, saj smo bili zelo aktivni skozi celotno leto. 

Slednjega si bomo zapomnili predvsem po nekaj lepih uspehih, 

ki so bili v bistvu naši zastavljeni cilji pred začetki zimskih in 

letnih lig. 

Prva uspeha, ki nam ju je prineslo leto 2013, sta bila pokala, ki 
jih je osvojila članska ekipa pri sodelovanju v zimski ligi 

Sevnica ter Mokronog-Trebelno. Prvo in drugo mesto sta vsem 

članom vlila novih moči, motivacije in zagona za izjemno 

izenačeno in kakovostno letno ligo v Sevnici. 

ŠD Šentjanž premore člansko ter veteransko ekipo. Poleti 

slednji sodelujejo v veteranski ligi, ki se igra na umetni ali 

naravni travi, zato se liga odvija na Logu, Bregu ter v Tržišču. 

Veteranska ekipa že nekaj let uspešno konkurira vsem 

tekmecem, letos pa so na turnirju na Logu osvojili drugo 

mesto, kar je izjemno lep uspeh in dobra popotnica za 

naslednje izzive. 
Članska ekipa je letos standardno sodelovala v tekmovanju za 

pokal občine Sevnica, v 1. letni ligi v Sevnici, kamor smo se 

uvrstili pred tremi leti in se tudi več kot uspešno obdržali, kar 

je primarni cilj ekipe. Mladostniška zagnanost je pripeljala do 

tega, da nas sodelovanje v le eni letni ligi »drži v krču«, zato 

smo odvečno energijo, ki nam ostaja po odigrani tekmi, 

preusmerili v še eno letno ligo. Letos smo tako prvič igrali tudi 

na Mirni, kjer je igralna površina umetna trava. Zaslužni za 

veselje do igranja na takšni podlagi so naši veterani, saj smo po 

skupnih treningih v Tržišču ugotovili, da bi se tudi sami radi 
preizkusili v nečem novem. Naš igralni vikend je tako imel dve 

tekmi, v sevniški in mirnški ligi. Obe ligi sta potekali nekje do 

sredine meseca oktobra. Igrali smo odlično, preživeli aktivno 

poletje brez poškodb, kar nam je na koncu prineslo odlično 

drugo mesto v Sevnici. Na uspeh smo zelo ponosni, saj je to 

prvi pokal v zgodovini ŠD Šentjanž, ki je bil osvojen v 1. 

sevniški ligi.  

Ugotovili smo, da je prej omenjene odvečne energije bilo zelo 

veliko, saj smo tudi v letni ligi na Mirni pokazali rutino in 

znanje, ki ga premoremo šentjanški fantje in domačinom ter 

ostalim okoliškim ekipam odnesli lovoriko za prvo mesto.  
Ja, odlično leto je za nami, potrditev slednjega pa je še en 

uspeh. V tekmovanju za pokal občine Sevnica smo po nekaj 

težkih tekmah osvojili drugo mesto, ki se tako tudi šteje k vsem 

vidnejšim uspehom preteklega leta. 

Izpostaviti velja oba vratarja, ki sta potrdilo dobre obrambe in 

odličnega sodelovanja z ekipo. Kristjan Hajnšek je na turnirju 

na Logu prejel nagrado za najboljšega vratarja, vratar članske 

ekipe Drago Mrgole iz Mokronoga pa tudi redno prejema 

tovrstne nagrade v zimskih in letnih ligah, saj je število 

zadetkov, ki jih prejema članska ekipa znatno manjše od 

ostalih. 

ŠD Šentjanž je z letom 2013 izjemno zadovoljno in si želi, da 
se tovrstni uspehi vseh članov nadaljujejo. Malo poškodb in 

mnogo pokalov so seveda skrite želje članov društva, ki bomo 

naredili vse, da se izpolnijo. Računamo tudi na športno srečo, 

ki je vedno potrebna za potrditev znanja.  

 

Vsem krajanom in krajankam želimo srečno in zdravo leto 

2014. 
Matej Repovž 

 

KUD Budna vas 
 

KULTURNO DRUŽENJE V KAMENŠKEM 

Zakonca Bregar sta tudi letos dobrodušno odprla vrata svojega 

hrama Kulturno umetniškemu društvu Budna vas, ki se je 

odločilo literarno dogajanje pripraviti na malo drugačen način.  

V počastitev praznika občine Sevnica je v soboto, 16. 

novembra, Kulturno umetniška sekcija s svojimi literarnimi 

ustvarjalci, z Ljudskimi pevkami Solzice in z gosti, pričarala 

obiskovalcem prijetno popoldne. Za uvod smo z najmlajšimi 

člani društva zapeli zdravico, nato je povezovalne niti spletala 

Veronika Sigmund. Prvi je svoje pesmi predstavil gospod Jožef 

Žnidarič, ki je začel s pisanjem ob upokojitvi. Mariji Bajt je 
pesniški navdih kar vsakdanje življenje, in sicer že od rane 

mladosti. Eva Keber veliko stvaritev napiše tako v slovenskem 

kot tudi v maternem češkem jeziku ter rada zapoje ob 

spremljavi kitare. Marjetka Erman si ob obilici dela težko 

vzame čas za zapisovanje misli, ki se ji porodijo ob različnih 

priložnostih, zato je včasih za zapis priročen tudi mobilni 

telefon. Vsestranski umetnik Rudi Stopar je s sabo pripeljal še 

člane literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franca 
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KUD Budna vas 
 

 

Bogoviča Dobova, ki so nam vsak na svoj način prav prijetno 

božali dušo. Njegovo globoko razmišljanje o naši slovenski 

besedi, ki se mnogokrat izgublja v poplavi tujk, nam je v 

poduk za ohranitev le-te. Ljudske pevke Solzice so s svojim 

petjem poskrbele, da je bilo druženje še prijetnejše. 
 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

 

30 LET LIKOVNEGA USTVARJANJA IRENE ZGONC  

 
Foto: Marija Oven 

 

Ob spodbudi in podpori likovne sekcije ART lipa iz KUD 

Budna vas se je članica Irena Zgonc opogumila in sklenila 

svoje tridesetletno likovno ustvarjanje predstaviti javnosti. V 

sredo, 11. decembra 2013, ob 18. uri je bila v Mosconovi 

galeriji na sevniškem gradu otvoritev njene likovne razstave. 

Številni obiskovalci so prisluhnili otvoritveni prireditvi v 

izvedbi članov Kulturno umetniškega društva Budna vas. 
Irenino ustvarjanje sta na kratko predstavili povezovalka 

Veronika in sama Irena. Razstavljena dela je strokovno 

predstavila vodja likovne sekcije Elena Sigmund. Otvoritvena 

čast in dolžnost je bila dodeljena podžupanu občine Sevnica 

Jožefu Žnidariču in predsednici društva KUD Budna vas 

Magdi Sigmund. Oba sva čestitala in se zahvalila Ireni za 

pogum, obiskovalcem pa za obisk. Ob tej priložnosti smo 

čestitali tudi Eleni za uvrstitev na tretje mesto na 

mednarodnem likovnem natečaju.  

Po ogledu razstave je sledilo druženje v grajski kleti. 
Magda Sigmund 

 

Gasilsko društvo Šentjanž 
 

6. JESENSKE GASILSKE DELAVNICE 

Lepo, sončno jesensko vreme nam je v soboto, 19. 10. 2013, 

omogočilo organizacijo že 6-ih jesenskih delavnic. V prostorih 

Gasilskega doma Šentjanž se je zbralo okoli 30 otrok. Na  
mizah so jih pričakali razni izdelki za ustvarjanje. Na temo 

jeseni je vsak otrok iz temnega in svetlega šeleshamerja izdelal 

svojo sovico Oko, jo okrasil in nanjo pritrdil samolepilne 

lističe, na katere si bodo lahko kasneje zapisali razne opomnike 

in opravila. Izdelovali so tudi razna letala iz papirja, ki so 

kmalu poleteli po učilnici. Nekateri so izdelali še eno sovico, 

barvali gasilca, gasilsko vozilo ali pa iskali razne poti iz 

labirinta.  

Ko smo zaključili z likovnim ustvarjanjem, smo razstavili vse 

izdelke in odšli pred gasilski dom. Tam smo se razporedili v 

dve skupini. Vsaka skupina je dobila svojo gasilsko čelado ter 

ročnik in začelo se je tekmovanje v štafeti. Pri tem si je vsak 

nadel gasilsko čelado, si zapel pas in z ročnikom tekel okoli 

vedra do naslednjega v vrsti. Ker so delavnice tudi gasilske in 

smo mladi gasilci, nam je Miha predstavil gasilni aparat, 

njegovo uporabo in varno delo z njim. Mladi gasilci so spretno 

odgovarjali na vsa zastavljena vprašanja in se na koncu 
preizkusili v gašenju z gasilnim aparatom. Za peko kostanja so 

poskrbeli starejši mladinci, kateri so si čas krajšali z igranjem 

pikada, ki so ga izdelali kar sami. Naše druženje se je tako 

nadaljevalo ob sladkanju s pečenim kostanjem, sokom in 

napolitankami. Cilj pozitivnosti in aktivnega skupnega 

druženja je bil vsekakor dosežen. 
Katja Ručman 
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Društvo prijateljev mladine Šentjanž 
 

NOVOLETNE DELAVNICE 
V mesecu decembru smo članice Društva prijateljev mladine 

ponovno organizirale ustvarjalne likovne delavnice za vse 

otroke naše krajevne skupnosti. Tokrat se je udeležilo delavnic 

preko 50 otrok. Najmlajšim otrokom so se pridružili tudi 

njihovi starši. Na voljo je bilo pet različnih delavnic. Otroci so 

ustvarjali iz gline, barvnega papirja, odpadne embalaže ter se 

preizkusili v barvanju okraskov iz mavca. Na koncu smo 

članice poskrbele tudi za to, da so se otroci posladkali z 

domačim pecivom in sokom. 
Helena Hribar, DPM Šentjanž 

 
 

Šentjanški jurjevalci in pevci DV Šentjanž v letu 2013 
 

Kar pestro leto je za nami. Celo leto smo pridno vadili in nastopali, če so nas le povabili. Poleg ljudskega običaja Jurjevanja, kjer 

smo dejansko začeli s petjem, zapojemo tudi pri maši, če je potrebno, za potrebe Društva vinogradnikov se naučimo in zapojemo 

tudi  vinske pesmi. Naše delovanje služi, v prvi vrsti, druženju in pa prepevanju ljudskih pesmi, da ne bi šle v pozabo.  Pobudniki 

smo bili tudi šentjanškemu kulturnemu večeru in smo veseli, da se je prijel, kajti po obisku sodeč se je. 
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Jablanica 
 

 
 

Tokrat se bomo podali do Vitovca z avtomobilom. Tam 

bomo parkirali in se nato peš podali za smerokazom Dobje–

Simert. Že ko boste izstopili iz avtomobila, vas bodo 

pozdravili prijazni smerokazi, ki vodijo na vse strani in kar 

vabijo, da stopite po eni od poti. Vsa imena vasi so stara 

ledinska in vsako nosi svojo zgodbo. Sicer pa je to kraj 

Jablanica. Ta hribovita deželica nad povirjem grabna 

Grahovica že sodi v boštanjsko območje. Hodili boste po 

slemenu skozi mirne in z življenjem zadovoljne vasi, 

razgled pa se vam bo široko odprl na vse strani, tudi na lepo 

urejene pašnike, kjer se pase drobnica in govedo. Samotna 

drevesa na slemenu stojijo kot markantneži, da se vidijo 

zelo daleč naokoli. Spomladanske rožne kompozicije se 

dotaknejo srca; vseeno je, ali so to zvončki, teloh ali 

spominčice. 

Po asfaltni poti se boste spustili do samotne domačije na 

Simertu. Še nekaj strmih ovinkov in pot se bo razcepila. 

Nadaljujte naravnost do glavne poti v Grahovici. Tu se 

usmerite desno do smerokaza, ki vas vodi nazaj preko 

slemena Jablanica do Novega Grada, kjer imate parkirano 

vozilo. Pot je prijetna in vseskozi boste lahko občudovali, v 

kakšnih strminah si ljudje ustvarijo domovanja. Pogled proti 

šentjanški kotlini in gričevju je prava poslastica za 

odkrivanje še morda neodkritega predela. Če bi se spustili 

po gozdu levo proti Šentjanžu, bi prišli do Pekla. Tega vam 

ne priporočam, ker je zelo strmo in naporno. Hodite raje po 

slemenu in uživajte v pogledih na vasice Sončnik, Rastovke 

itd., ki so skrite v gozdnih jasah. Kar hitro se vam bodo 

pomikali koraki, kajti pot je primerna za vsakega pohodnika 

in je prehodna v vseh letnih časih. 

Verjemite mi, da je vredno prehoditi tudi poti, ki so blizu 

nas, pa jih morda ne poznamo. Vsak pohod zna nagraditi, a 

to nagrado si je treba prislužiti. Srečno in veliko uživanja 

pri odkrivanju novega sveta na pragu naših domov. 
Cveta Jazbec 
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PREDSTAVITEV ZASELKA SVRŽEVO 
 

V zaselku, kjer sedaj živim, je 13 hiš in 21 prebivalcev, od tega 

je 7 otrok. Dva sta še majhna, ostali pa hodimo v šolo OŠ 

Milana Majcna Šentjanž. 

Tu se ukvarjajo s kmetijstvom, poljedelstvom in 

vinogradništvom. Imam dva soseda in obema je ime Toni. En 
sosed ima najstarejšo hišo in najbolj strm travnik, ki ga še kosi. 

Zakaj se ta zaselek tako imenuje, ne vem, obljubim pa, da se 

bom pozanimal. 
Matic Lazar, 7. Razred 

 

 

 

 

 

 
Foto: arhiv TD Šentjanž 

 

MAMICA IN OČKA, PROSIM PRIPNITA ME! 
 

 
 

 

V našem vrtcu imamo pa nov avto! Je roza barve, ima kolesa, 

luči, brisalce, ogledala in celo anteno. Vendar ga nismo dobili 

– naredili smo ga!  

Učili smo se o prometu, prometnih sredstvih, prepevali smo 
pesmice o le-teh, risali prometno nesrečo in barvali cestna 

vozila. Na sprehodih smo opazovali promet in prometne znake, 

v telovadnici pa smo hodili kot vlak po narisanih črtah. Naš 

največji in za otroke najpomembnejši izdelek je bil 

»rozamobil«, ki smo ga naredili iz kartonskih škatel, ga 

pobarvali in mu s pokrovčki naredili luči.  

Ob lepem vremenu se bomo z njim odpeljali na izlet ali pa bo 
na razstavi v šolski avli. 
 

Jožica in Tatjana  iz vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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DOGODIVŠČINE »RAČK« V MESECU DECEMBRU 
 

V začetku meseca smo vzgojiteljice pripravile v dopoldanskem 

času novoletno delavnico in dan odprtih vrat vrtca, na katerega 

smo povabile starše oz. sorodnike otrok. Pridružilo se nam je 

veliko staršev, dedkov ter babic in skupaj z otroki so ustvarjali 

okraske za okrasitev našega vrtca. 
Poleg ustvarjanja novoletnih aranžmajev smo se odpravili tudi 

na pohod na Kamenško, kjer smo se okrepčali z malico iz 

nahrbtnika. Uspelo nam je vsem Račkam! 

Da smo popestrili veseli december, smo imeli v vrtcu 

»Slaščičarno Račko«, kjer smo naredili testo, ga gnetli, valjali 

ter z modelčki naredili slastne piškote, jih spekli in se z njimi 

tudi posladkali. Ker smo jih veliko napekli, so nas zaviti v 

»bombone« pričakali pod našo jelko, tako da smo jih odnesli 
poskusit še našim domačim. 

Za konec leta nas je na šoli obiskal še dedek Mraz, ki nam je 

prinesel darila. Vesel pozdrav. 
Račke z Lidijo in Darjo 
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KULTURNI DAN 
 

Obisk GEOSS-a v Vačah pri Litiji 
Zadnji petek v septembru smo imeli kulturni dan. Obiskali smo 

Vače pri Litiji in Slivno. 

Ob devetih zjutraj smo se zbrali pri vodnjaku na Vačah. Gospa 

Kolenčeva nam je povedala nekaj osnovnih podatkov o kraju 

in deklamirala Menartovo pesem Pri vodnjaku. 

Nato smo šli v vaško cerkev svetega Andreja; bila je zelo lepa, 

najlepše pa so bile luči na stropu. 

Pot smo nadaljevali peš, in to do najdišča vaške situle. Ob poti 

smo se ustavljali pri lesenih kipih; vsak je imel svoj pomen. Pri 

sušilnici lanu nas je presenetil Kihec in njegov sostanovalec, ki 

nam je povedal, kako se izdela tkanina iz lanu. 
Šli smo tudi mimo rojstne hiše najditelja vaške situle in petkrat 

večja imitacija vaške situle je stala pod orehom v bližini 

najdišča. 

Ogledali smo si še »morsko obalo» Panonskega morja. Nato 

smo se z avtobusom odpeljali do GEOSS-a, kjer smo med 

drugim poslušali deklamacijo Prešernove Zdravljice, nazdravili 

z malinovcem in se naučili čarovnijo, ki lahko spremeni svet. 
Hana Erman, 9. razred 

 

Skok v preteklost 
Zadnji petek v septembru smo imeli kulturni dan. Zjutraj smo 

se odpeljali proti Vačam pri Litiji.  

Tam nas je pri vodnjaku pričakala vodička, ki nam je v uvodu 

na kratko predstavila kraj in doživeto povedala Menartovo 

pesem Vaške klepetulje – o ženskah, ki so včasih hodile k 

vodnjaku po vodo in opravljale. Nato smo obiskali cerkev in si 

v njej ogledali kapelo Božji grob. Prijazna gospa nam jo je 

predstavila. Bilo je zelo zanimivo. 

Zatem smo se odpravili proti situli. Na poti smo se ustavljali ob 

lesenih kipih amaterskih umetnikov, ki nam jih je vodička tudi 

predstavila, na zadnjem delu poti pa nas je presenetil palček, ki 
nam je poskušal nazorno prikazati sušilnico lanu. Povedali so 

nam tudi, kako se blago naredi. 

Pri situli smo dobili nalogo: »Česa ni na situli, je pa na naših 

učnih listih?« Bila je koza z rogovi v obliki črke S. 

Naša zadnja točka je bila GEOSS. Tam smo poslušali 

Zdravljico in nazdravili z malinovim sokom. Na koncu nam je 

palček predstavil in pokazal še eno čarovnijo. 

To je bil pa res začaran dan. 
                                                           Anže Orešnik, 8. razred 

 

NARAVOSLOVNI DAN - ČEBELARSTVO 
 

 
 

V petek, 15. 11. 2013, smo imeli učenci 5. razreda na šoli 

naravoslovni dan na temo ČEBELARSTVO.  

Dan smo začeli s slovenskim tradicionalnim zajtrkom. Za 

zajtrk smo imeli domač kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Po 

zajtrku je prišel čebelar, ki nam je povedal veliko zanimivosti o 
čebelah. Potem je bil čas za malico. Jedli smo žemljico in pili 

jogurt. Po malici pa smo izdelali našo knjigo receptov. Učenci 

5. razreda smo namreč kar nekaj časa zbirali recepte jedi, ki jih 

pripravimo iz medu. Ta dan smo recepte prepisovali in izdelali 

svojo lastno knjigo z naslovom Medeni recepti, ki bo na ogled 

v našem eko kotičku. En recept smo tudi preizkusili, in sicer 
pečena jabolka, ki smo jih napolnili z domačimi orehi, medom 

in rozinami, potem pa jih dali za 20 minut v pečico. Pečene 

smo vzeli iz pečice ter jih okrasili s sladko smetano in 

čokoladnimi mrvicami. Ta dan mi je bil še posebej všeč. 
Nina Tandarič, 5. Razred 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
Že nekaj let imamo na naši šoli vsako jesen tradicionalni 

slovenski zajtrk. To je prav poseben novembrski dan, saj se 

takrat še posebej spomnimo, kako pomemben je zdrav zajtrk. 

Naš je bil sestavljen iz kruha, masla, medu in mleka; vsi ti 

proizvodi pa so bili izdelki naših okoliških kmetov. Zajtrk je 

bil zelo okusen in prav zanimivo je bilo v šoli jesti domače 

izdelke. Ta obrok nam je dal energije in zagona za nadaljnje 
delo. Spoznali smo, kako pomemben je ta obrok in da ga v 

bodoče res ne smemo izpuščati. 

Potem se je naš dan nadaljeval s predavanjem o zdravi 

prehrani. Izvedeli smo veliko koristnih stvari, ki nam bodo 

pomagale zdravo živeti. In kaj smo se še naučili tisti dan? 

Sošolka, šestošolka Klara Kranjc, nam je predstavila čebele, 

njihovo življenje, med in druge izdelke. O vsem tem nam je 

veliko povedala, saj je to del njenega vsakdanjega življenja; 

čebele imajo namreč doma. Njena predstavitev je bila zanimiva 

in poučna, za piko na i pa nas je pogostila še z medenjaki in 

medenimi bomboni. 

Do sedaj smo se o zdravi prehrani učili teoretično, to pa smo 
dokazali tudi v praksi, saj smo si sami pripravili sadno kupo, 

nabodalca, solato. Naužili smo se zdravih priboljškov in že nas 

je čakala druga delavnica, kjer smo izdelovali plakate na temo 

zdrave prehrane, sestavljali jedilnike in razmišljali, kako nam 

nepravilno prehranjevanje lahko škoduje in kako lahko 

poskrbimo, da bomo celo leto zdravi. 

Ta dan sem se veliko naučila in vem, da bom to tudi 

upoštevala. 
Danijela Bec, 7. razred 
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OBISKALI SMO DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 
 

 
 

V sredo, 20. 11. 2013, je gospa Cvetka Jazbec štiri učence iz 5. 

razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž odpeljala v Dom 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, kjer so sodelovali na 

delavnicah, ki jih pripravlja zavod KNOF. Sodelovali so pri 

peki piškotov, se udeležili delavnice o zdravilnih zeliščih, 

pripravljali čaje ipd.  

In kaj je o tem dnevu zapisal naš učenec Žiga Podlogar: 

Ko smo prišli na parkirišče doma Impoljca, smo vzeli 

nahrbtnike in šli proti telovadnici, ki je zraven doma. Tam nas 

je pričakala gospa, ki nas je pospremila do telovadnice, kjer 

smo se fotografirali, potem pa smo se začeli pripravljati za 

delavnice. Na delavnicah smo pomagali ostarelim ali pa sami 

naredili kakšen izdelek. Jaz in Gašper Zabukovec sva 
pomagala delati piškote, Nika in Matija pa sta bila na drugih 

delavnicah. Nato smo si ogledali dom. Pokazali so nam sobe in 

različne prostore, videli pa smo tudi ostarele ljudi, ki so risali 

in izdelovali košare. Ko smo prišli nazaj v telovadnico, smo 

pojedli nekaj piškotov in pospravili mize. Nato smo se 

odpravili nazaj v šolo. Dan v domu Impoljca mi je bil zelo 

všeč. 
Žiga Podlogar, 5. razred  

 

PRAVICA DO VODE – NATEČAJ OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 2013 
 

Društvo za Združene narode za Slovenijo je v novembru 2013 

razpisalo natečaj ob dnevu človekovih pravic z naslovom 
Pravica do vode. Na natečaju so sodelovali osnovnošolci in 

srednješolci z literarnimi in likovnimi prispevki iz celotne 

Slovenije.  

Iz naše šole sta se odzvali povabilu in sodelovali z literarnim 

prispevkom Danijela Bec in Ana Štirn. Strokovna komisija je 

med poslanimi deli nagradila prispevek Danijele Bec.  

Danijela je prejela posebno priznanje in praktično nagrado, jaz 

pa sem prejela priznanje za mentorstvo. 

V prispevku je učenka zapisala:  

»Voda? Vsakdanja beseda, na katero sploh nismo več pozorni, 

a ko iz pipe nič ne priteče, smo takoj zaskrbljeni. Kako in kje 

naj se umijem, kdaj bo voda spet pritekla? Jezo stresemo na 

nekoga, ki bi moral poskrbeti, da bo voda tekla. Ali smo 

razvajeni? Morda. 
Voda je obnovljiv naravni vir in pogoj za življenje na zemlji. 

Je tekočina, ki pomeni življenje. To je ena izmed 

najpomembnejših dobrin našega planeta in je osnovna 

človekova pravica … Premalo se zavedamo vrednosti pitne 

vode, onesnažujemo s prekomernim polivanjem gnojnice, 

škropivi, industrijskimi odplakami … Če malo pomislimo, 

lahko tudi mi z malo truda pripomoremo k ohranjanju čiste 

pitne vode.« 

… »Pravica – vsi vemo, da imamo pravice, a kako doseči, da 

jih bomo deležni res vsi ljudje. Menim, da bi  morala biti čista 

voda dostopna vsem,« je svoje razmišljanje zaključila Danijela. 

Prejetega priznanja in nagrade sva bili zelo veseli. 
Stanislava Dežman, mentorica

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 
 

Učenci osmega in devetega razreda so pri dodatnem pouku 

zgodovine pridobivali nova znanja s pomočjo obilice literature 

na temo Začetki in razvoj radia, televizije in filma na 
Slovenskem. 

Tekmovanja se je v šolskem letu 2013/14 udeležilo 16 čencev. 

Bronasto priznanje je osvojilo 7 učencev: Roman Jontez in 

Anže Orešnik iz osmega razreda ter Maja Lazar, Robert 

Lindič, Tomaž Lindič, Andreja Rozman in Lana Žibret iz 

devetega razreda. 

Roman in Maja se bosta februarja udeležila področnega 
tekmovanja v Krškem. 

Vsem tekmovalcem iskreno čestitam; Romanu in Maji pa 

želim veliko znanja in sreče na področnem tekmovanju. 
 Stanislava Dežman, mentorica 

 

PREDSTAVITEV VASI HINJE 
 

Vas je dobila ime po potoku Hinja, ki izvira v dveh krakih 

izpod hribov v okolici Šentjanža. Kraka se združita pri vasi 

Koludrje, tok pa se nadaljuje skozi Krmelj in se nato izlije v 

reko Mirno pri Tržišču. 

V Hinjah številka 18 je bila pred vojno velika domačija. 

Zraven nje je stal mlin in kovačnica. Med vojno so domačijo 

porušili, gospodar pa je odšel v Murnce. Po vojni so se Hinje 

imenovale Koludrje, leta 1998 pa se je vas preimenovala nazaj 

v Hinje, ki danes štejejo 19 hiš in 2 kapelici, v vasi pa stoji tudi 

nekaj kozolcev. 

To je kmečka vas, saj vsi obdelujejo polja in travnike. 
Anja Slapšak, 7. razred 
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PREDNOVOLETNO SREČANJE NA OŠ ŠENTJANŽ 
 

V torek, 17. 12. 2013, smo imeli na OŠ Milana Majcna 

Šentjanž prednovoletno druženje nas otrok in naših staršev.  

Že nekaj dni prej sem se veselil, da bom lahko skupaj z enim 

od staršev v šoli izdeloval nagajivega škratka. Z učiteljico smo 

se tudi dogovorili, da vsak prinese nekaj piškotov. Tako sva z 
mami že v soboto pekla piškote. V torek po pouku sem 

pomagal pripraviti učilnico, tako da je bilo vse pripravljeno za 

prihod staršev. Z mano je šel oči, mami pa je šla s sestro Leo v 

2. razred. Iz volne smo naredili nagajive škratke, katerim smo 

naredili še klobučke iz usnja. Najin je bil moder. Na koncu so 

starši skupaj sestavili lepo misel in jo napisali na »hišico lepih 

želja«. Ko smo škratke končali, smo vsi skupaj odšli v 

telovadnico, kjer smo si ogledali res super predstavo. Bilo je 

zelo zabavno. Po predstavi je iz vsakega razreda 1 otrok in 1 

starš prebral lepo misel in jo obesil na božično drevo. Na 

koncu pa smo se še posladkali s pecivom in toplim čajem.  

Najbolj mi je bilo všeč izdelovanje škratka skupaj z očijem. 

Upam, da bomo še kdaj imeli na šoli tako poseben dan.  
Žiga Prijatelj, 5. Razred 

 

 

VESELI DECEMBER IN OBISK DEDKA MRAZA 
 

 
 

 
 

V začetku decembra smo imeli tudi v 2. razredu tehniški dan. 

Učenci so izdelovali različne okraske, s katerimi so okrasili 

svojo učilnico ter hodnik. Letos so učenci iz barvnega papirja 

in odpadnega materiala izdelali božične škornje, različne 

zvezdice, dimnikarčke in verige. Učilnico je krasila tudi 

novoletna jelka, za katero smo okraske naredili kar sami.  

Poleg tega, da smo vsako jutro poslušali pravljico, ki so nam 

jih brali starejši učenci in zadnji dan tudi ravnateljica, smo se 

veliko družili z učenci iz ostalih razredov. Skupaj smo se igrali 

različne družabne igre, prepevali pesmice, pripovedovali o  

svojih občutjih, željah, poslušali zimske in božične pesmice ter 

zaplesali.  

Mesec december je čas, ko nas obiščejo trije dobri možje. Tudi 

letos je otroke obiskal dedek Mraz. Skupaj smo ga pričakali v 

telovadnici osnovne šole, kjer smo si najprej ogledali predstavo 

učencev. Nato so otroci priklicali dedka Mraza s pesmico. 
Predno smo se razšli, smo si drug drugemu zaželeli še lepe 

praznike. 
Helena Hribar 

 

 

 

TEHNIŠKI DAN V 5. RAZREDU »NOVOLETNE DELAVNICE« 
 

 

V ponedeljek, 2. 12. 2013, smo krasili šolo. Ko smo prišli v 

razred, smo najprej pozdravili učiteljico. Potem nam je 

razložila, kaj bomo delali. Vsi smo najprej naredili božične 

aranžmaje iz naravnih materialov. Potem smo naredili vsak 

svojega snežaka, nato Božička iz lesa in nato še eno lepo 

božično nogavico. Ko je bil čas za malico, smo vse lepo 

pospravili, da smo jedli na čistih in lepih mizah. Po malici smo 

lahko dokončali svoje nedokončane izdelke. Čas je hitro 

mineval in kmalu smo morali domov.  

Ta dan mi je bil zelo všeč.  
Nika Lamovšek, 5. razred
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PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ 
 

Z nabito polno dvorano smo krajani naše krajevne skupnosti 

počastili krajevni praznik v oktobru 2013, ki ga naša krajevna 

skupnost praznuje v počastitev spomina na boj Milana Majcna 

in Jančija Mevžlja leta 1941 v Murncah.  

Po kulturnem programu Šentjanških jurjevalcev in učenk ter 

učencev osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, ki je bil 

zaznamovan s temačnostjo finančne krize v naši deželi, sta 

predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj in župan Srečko 

Ocvirk podelila priznanja Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 

2013. Dobitniki priznanj so bili: učiteljica umetnostne vzgoje 

na OŠ Milana Majcna Šentjanž, gospa Nada Vodišek, ki je 

tudi tokrat, kot že tolikokrat, poskrbela za jesensko obarvano 

sceno na odru, človek z veliko začetnico, gospod Franc Bebar 

st., in naša malenkost uredniški odbor Šentjanškega glasa, 
najbolj branega časopisa v KS Šentjanž. Uredniški odbor 

Šentjanškega glasa se na tem mestu vsem, ki ste opazili naše 

delo, najlepše zahvaljuje in obljublja, da bomo v prihodnje še 

boljši. Iskrena zahvala pa gre seveda tudi Vam, dragi naši 

bralci in dopisniki, ki nam pomagate časopis sooblikovati in 

pridno pošiljate Vaše prispevke v objavo. Brez Vas nam 

gotovo ne bi uspelo. 

Priložnost, praznovanje krajevnega praznika, pa skoraj ne bi 

mogla biti boljša za prevzem defibrilatorja, ki ga je iz rok 

dobavitelja uradno prevzel predsednik PGD Šentjanž Boštjan 

Repovž. Naprava za ukrepanje ob srčnem zastoju bo 

nameščena v stavbi gasilskega doma v Šentjanžu in tako 
dostopna 24 ur na dan vsakomur, ki bi jo potreboval. Najlepša 

zahvala in seveda pohvala gre vsem donatorjem, ki so darovali 

sredstva za nakup defibrilatorja in seveda aktivnim članom 

PGD Šentjanž, ki so akcijo zbiranja denarja in nakupa naprave 

tudi speljali. 
Uredniški odbor Šentjanškega glasa 

 

PLAKETI OBČINE SEVNICA CVETKI JAZBEC IN PODJETJU ARMAT D.O.O. 
 

 
 

Ob prazniku Občine Sevnica v letu 2013 so bili med dobitniki 
priznanj bogato zastopani tudi naši sokrajani. Zlato plaketo za 

dolgoletno prostovoljno delo na družbenem področju v občini 

Sevnica je zasluženo prejela Cveta Jazbec. Prav tako je bila 

zlata plaketa podeljena podjetju Armat Projekt d.o.o. ob 20-

letnici uspešnega delovanja in doprinosa h gospodarskemu 

razvoju v občini Sevnica. Ob tej priložnosti je najvišje 

priznanje Grb Občine Sevnica prejelo podjetje Siliko d.o.o., 

poslovna enota Sevnica.  

Nagrajencem iz srca čestitamo! 
 

3. NEMIRNI KONCERT 
 

 

Za nami je že 3. Nemirni koncert, ki so ga člani ansambla 

Nemir pripravili 10. novembra 2013, ovekovečili pa so ga z 
izdajo tretje plošče z naslovom »Čez praznike…«.  

Koncert se je odvijal v polni mokronoški športni dvorani s 

številnimi glasbenimi gosti, kot so: Navihanke, Modrijani, 

Stiški kvartet, Dejan Vunjak, Ansambel bratov Poljanšek, 

Obvezna smer in Tine Lesjak. Za dobro razpoloženje v dvorani 

je poskrbela mama Manka. Nemirovci pa so v sodelovanju z 

izdelovalcem harmonik Dragom Elikanom podelili tudi otroško 

harmoniko ELIKAN, ki je šla z novim mladim lastnikom v 

Ljubljano. Mama Manka je z županom občine Mokornog-

Trebelno razrezala Martinovo gos.  

Seveda pa so nemirni fantje obljubili tudi 4. Nemirni koncert.  
 

Olga Zupan 

 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA ZA KS ŠENTJANŽ V LETU 2013 
 

 

V letu 2013 se je v naši krajevni skupnosti rodilo 12 otrok, od 

tega 6 dečkov in 6 deklic. 

Umrlo pa je 14 krajanov, in sicer 9 moških in 5 žensk. 



 

19 

Pisali so nam Šentjanški glas            XV/30        
 

BIOLOŠKA RAZNOVRSTNOST 
 

 
 

Vse več nas je, ki želimo pridelovati domače sadje in 

zelenjavo. Za to se ne odločimo, ker bi bilo ceneje, ampak si 
želimo vedeti, kaj sploh zaužijemo. Da bi nam zelenjava na 

vrtu in sadna drevesa dobro uspevala in bogato obrodila, pa je 

potrebna biološka raznovrstnost. 

Zato je sedaj ravno pravi čas, da pripravimo gnezdilnice za 

ptice pevke. V stare preperele kose debel zavrtamo luknje, ki 

naj bode široke od 4 do 12 mm ter globoke do 15 cm; za čebele 

samotarke in čmrlje izdelamo panje. Izdelamo skrivališče za 

škarjice, ki so najboljši uničevalci volnate uši, in jih namestimo 

v sadovnjake do pomladi, namestimo tudi gnezdilnice za 

netopirje. Ne pozabimo na hranjenje ptic pevk. Skuhamo loj, 

vanj vmešamo razna semena, ohladimo in obesimo po 
drevesih. V sadovnjaku namestimo kup kamenja, v katerega 

zasujemo staro betonsko cev za skrivanje podlasice. Za ježa je 

skrivališče lahko narobe obrnjeno staro vedro. Po možnosti 

uredimo majhen bajer za žabe in vodno raslinje. Bajer nam 

služi kot mini rastlinska čistilna naprava. Postavimo ličen 

kozolec, samec, dolžine 2 m, krit s slamo ali skodlami, med 

stebri sestavimo steno z raznovrstnimi materiali (zložene 

opeke, siporeks z navrtanimi luknjami, zloženim dračjem, 

poleni, modularne opeke, tulci iz bambusa ali japonskega 

dresnika, leseni predali, napolnjeni s suho zemljo, prostor za 

seno, pobarvan v rdeče za pikapolonice in prostor za seno, 

pobarvan v rjavo za tenčicarice). Samotarske čebelice in tudi 

drugi koristni insekti nam bodo hvaležni za pozornost in bodo 

veselo opraševali vaše drevje in uničevali uši. 
In še en nasvet za predspomladansko škropljenje s čajem proti 

moniliji: 

Škropimo, ko so cvetni popki še v fazi mirovanja. Pripravimo 5 

litrov vode, v katero namočimo šop njivske preslice, dodamo 2 

glavici česna, razkosanega na stroke, in narezano korenino 

hrena. Vse skupaj kuhamo pol ure. Ohladimo in škropimo ob 

dnevih, ko ne zmrzuje. 1 liter čaja razredčimo v 5 litrih vode in 

poškropimo drevesa češenj, sliv, višenj in marelic. 

(Povzeto po programu dela biodinamikov za leto 2014, avtor: 

S. Turšič.) 
Pripravila: Cveta Jazbec 

 

 

KONCERT SEPTETA FORTUNA PRED POLNOČNICO 
 

 
 

Letos smo se dekleta iz Septeta Fortuna predstavile na 

predbožičnem večeru, na povabilo gospoda župnika Janeza 

Cevca, ter zapele nekaj božičnih pesmi. 

Predstavile smo se s skladbami Tisoč iskric, Joy to the world in 

znano božično Rockin' around the christmas tree ob klavirski 

spremljavi Megi Sotlar. 

V drugem delu pa je bilo slišati še dve tradicionalni božični 

skladbi  Angel božji ter Hitite kristjani, ob orgelski spremljavi 

Janija Žganjarja. 

Vse lepo v novem letu vam želi Septet Fortuna. 
Septet Fortuna 
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PESMI 
 

 

 

 

NAŠE ŽIVLJENJE 

 
Že ko človek na svet se rodi, 

usoda njegova jasna se zdi; 

saj tole življenje kot krhek je cvet, 

na pragu večera že moraš umret! 

 

Dni mnogo presanjaš in hrepeniš, 

ljubezni in sreče močno si želiš; 

velike načrte izpolnil bi rad, 

ostal za vedno vesel bi in mlad. 

 

Zato veliko sonca v očeh naj žari, 

in prava ljubezen močno zagori; 
naše življenje res kratek je dan, 

s krutim minevanjem zaznamovan. 

NEUSAHLJIVI STUDENEC 

 

Kdo ve, koliko pesmi 

z enakim naslovom 

so pesniki v tem trenutku 
na vsem svetu napisali? 

Kako spretno so besede 

v verze tkali 

ali drobne misli prav 

nalahno zapisali? 

Delček za delčkom 

že davno najbrž pretanjeno 

so srce vsem razdali. 

 

Želim, da z občutkom 

bi vse napisano prebrali, 

vsaj malo njihove žalosti 
ali veselja spoznali; 

da večkrat pobožali izbrane 

besede bi z ljubeznijo. 

Tako srce poetov 

že spet bi polno postalo; 

naj pesem bo neusahljivi studenec 

z osvežujočo vodo! 

 

 

 

 

V TVOJI SENCI 

 
Nekaj nepozabnega sem 

čutila ob tebi. 

Kot bi stala v senci 

mogočnega drevesa! 

S svojo krošnjo mi je 

dajalo zavetje. 

Ti si bil kot veličasten hrast, 

jaz le neznatna podrast. 

Nisem se ozirala v prikupen obraz, 

a vem, da mi je ta kratek čas 

več razodel, 

kot sam si hotel. 
Le srkala sem žametne besede vase, 

vpijala božajočo bližino … 

Prej neprijaznega dneva, 

se je zdaj tiho dotaknila sreča. 

 

 
Marija Bajt

V NAJDALJŠI NOČI 

 

V najdaljši noči se poslavljamo 

od starega leta, 

kmalu bo ura odbila polnoč 

in le še nekaj trenutkov nas loči 

od pričakovanega novega leta. 

 

Mizo pogrnem s čistim prtom, 

pripravim praznično večerjo, 
prižgem svečko in si milo zaželim, 

naj nam noč prinese toplino in mir. 

Porajajo se mi tudi manj prijetne misli. 

 

Kaj lepega nam bo prineslo novo leto? 

Bo prijaznejše od leta, ki bo pravkar odšlo? 

Ali nas bo spet vodilo v nove stiske in težave, 

ki človeku jemljejo mir in dostojanstvo? 

Kakšni časi se nam obetajo? 

 

 

Opustim prav nič vzpodbudne misli 

in se jim ne predajam več. 

Naj se raje v tej noči veselimo; 

novo leto se že bliža, 

z vnuki odštevam sekunde. 

 

Je polnoč. 

Vino se v kozarcih peni, 
drobni mehurčki ne mirujejo, 

dvigajo se, zaplešejo, lebdijo. 

Novemu letu nazdravimo. 

 

Voščimo si vse dobro in najlepše, 

veliko zdravja, ljubezni, sreče … 

Prisrčne želje so najboljše želje. 

Če se uresničijo, nam prinašajo 

mnogo zadovoljstva in spokojnosti. 
Eva Keber 
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ZGODILO SE BO 
 

DOGODEK DATUM VABI VAS 

Občni zbor PGD Veliki Cirnik 

Sobota, 1. februar 2014, v 

Gasilskem domu na Velikem 

Cirniku 

PGD Veliki Cirnik 

Prireditev v počastitev kulturnega praznika, 

gledališka predstava Kje si, Uršika zala? 

Petek, 7. februar 2014, ob 19. 

uri v Kulturni dvorani v 

Šentjanžu 

OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Občni zbor Društva rejcev in ljubiteljev 

konj 

Sobota, 15. februar 2014, ob 

19. uri v Kulturni dvorani v 

Šentjanžu 

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

info: Boštjan Krmelj (041 709 287) 

Občni zbor Turističnega društva Šentjanž 
Sobota, 15. februar 2014, ob 

17. uri 

Turistično društvo Šentjanž 

info: Petra Majcen (041 392 567) 

Odprtje samostojne likovne razstave Elene 

Sigmund 

Četrtek, 20. februar 2014, ob 

18. uri, Grad Sevnica, 

Mosconova galerija 

Elena Sigmund 

Pustovanje 

Sobota, 1. marec 2014, ob 15. 

uri v Kulturni dvorani v 

Šentjanžu 

DPM Šentjanž 

info: Helena Hribar (051 218 567) 

Občni zbor društva upokojencev Šentjanž 

Nedelja, 9. marec 2014, ob 11. 

uri v Kulturni dvorani v 

Šentjanžu 

Društvo upokojencev Šentjanž 

info: Fanika Rupar (041 668 066) 

Ustvarjalne delavnice 

Marec 2014, 

v prostorih družine Skoporc-

Zavrl na Brunku 

KUD Budna vas 

info: Magda Sigmund (031 353 388) 

Čistilna akcija 2014 
Sobota, 5. april 2014 oz. teden 

od 31. marca do 5. aprila 2014 

Turistično društvo Šentjanž 

info: Milena Bregar (040 502 101) 

Pohod od Murnc do Telč ob nemško 

italijanski okupacijski črti 

Sobota, 26. april 2014 ob 8. 

uri iz Murnc 

KO-DIS Šentjanž 

info: Rezka Repovž (81 85 670) 

Maj mesec ljubezni, literarnokulturna 

prireditev 

Sobota, 10. maj 2014, v 

Kulturni dvorani v Šentjanžu 

KUD Budna vas 

info: Magda Sigmund (031 353 388) 
   

 
 

POVABILO 
 

Turistično društvo Šentjanž že kuje nove ideje in projekte za 

letošnje leto. Za izvedbo enega izmed njih bi nam zelo prav 

prišli kakšni odpadni okenski okvirji, stari stoli, kakšna stara 
postelja, odpadne doge, stare košare, skratka stari predmeti, ki 

vam ne služijo več, pa bi se morda dali še kako preoblikovati 

oz. porabiti. Če se kaj takšnega znajde v vaših domovih in bi 

predmete lahko oddali, nas pokličite na 041 392 567 (Petra) ali 

nam pišete na info@sentjanz.si. 

 

 

ČRNA PACKA 
 

 
 

V uredništvo Šentjanškega glasa smo ravno v zadnjem tednu 
dobili kar nekaj sporočil, da so se po naši krajevni skupnosti 

spet začela pojavljati divja odlagališča. Na za to neprimerna 

mesta so bojda smeti začeli odlagati kar krajani sami. Vas 

zanima, kdo so ti packi? Prehitel nas je sneg in žal tokratnih 

črnih pack nismo mogli poslikati. Bomo pa to zagotovo 

naredili do naslednjič. Nas pa tudi zelo srbi jezik in bi bilo 

morda res koristno kar javno objaviti tudi krivce za ta 
pravzaprav kar kriminalna dejanja. V razmislek in za slabo 

vest…  

Glede na to, da se bliža čas čistilnih akcij, imajo morda 

povzročitelji črnih pack še čas, da počistijo svojo nesnago in jo 

transportirajo kamor le-ta sodi. Za tiste nemarneže, ki tega 

očitno ne vedo, pa naj še enkrat zapišemo, da to zagotovo niso 

gozdovi, grape in obcestni jarki! 
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NAGRADNA KRIŽANKA  

1 2 3 4  5 6 7 8 

9     10    

11    12     

13    14     

  15 16      

17 18     19 20 21 

22     23    

24     25    

26     27    

 

 

VODORAVNO 

1. Googlova aplikacija zbirke zemljevidov; 5. kosilo, 

opoldanski obrok; 9. glavno mesto Norveške; 10. ime 

nekdanjega jugoslovanskega košarkarja Tvrdića; 11. naselje 

zahodno od Šentjanža, pod katerega spadata tudi Breško in 

Orehovica; 13. nekdanja tovarna avtomobilov v Sarajevu; 14. 
najpogostejše madžarsko žensko ime; 15. božji plemenski 

predmet; 17. glavno mesto Belorusije; 19. ime pevke Boto; 22. 

majhen azilant; 24. mačka; 25. tovarna v Celju; 26. srbski 

režiser, film Šmeker iz leta 1985, Zoran; 27. vrana. 

 

NAVPIČNO 

1. sladek sok iz stisnjenega grozdja; 2. ime danske igralke iz 

časa nemega filma Nielsen; 3. črta na zemljevidu, ki povezuje 

kraje z isto nadmorsko višino, izohipsa; 4. medla svetloba; 5. 

večje glasbilo iz piščali, meha, pedal in registrov, ki ga 

najdemo v cerkvi; 6. merilec zračnega tlaka; 7. znana univerza 
v Angliji; 8. daljše časovno obdobje; 12. kratka nit; 16. rejec 

oslov; 17. mati; 18. iznajdba; 20. religija; 21. ameriški raper, 

hit »Right Now«; 23. bivališče umrlih v slovanski mitologiji. 

Sestavil: Jože Puc 
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Geslo pod številko 11 vodoravno napišite na dopisnico in jo pošljite do 31. marca 2014 na naslov: Uredništvo Šentjanškega glasa, 

Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali pošljite rešitev na info@sentjanz.si. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega 

nagrajenca. Nagrado podarja RTV servis in trgovina Majcen Nataša s.p. 

Nagradno geslo križanke iz prejšnje številke je KONJENICA. 

Srečna izžrebanka je Ivica Strnad iz Šentjanža. Nagrajenka lahko nagrado, ki jo podarja RTV servis in trgovina Majcen Nataša 

s.p. prevzame v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.  

Rešitev celotne križanke iz prejšnje številke:  

Vodoravno: LUMP, ASTI, AMAI, RTAK, KONJENICA, SRD, TESAR, OBISK, BOLEK, ARS, OBIRALNIK, LENA, AJDA, 

TRAČ, SEAT. 
 

Ostro oko 
 

 

 

PRAVILEN ODGOVOR IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Na sliki so bili vinogradi v Breškem (Štajngrob). Med pravilnimi odgovori smo izžrebali Antona Doberška iz Štajngroba. 

Nagrajenec lahko nagrado, ki jo podarja Turistično društvo Šentjanž, prevzame v Gostilni Repovž. Iskreno čestitamo.  

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tokrat vas sprašujemo, kako se imenuje vasica s cerkvijo na zgornji sliki. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje napišite na dopisnico in jo pošljite najkasneje do 31. marca 2014 na naslov: Uredništvo 

Šentjanškega glasa, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž ali odgovor z vašimi podatki pošljite na  info@sentjanz.si. 

Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo tudi tokrat  izžrebali srečnega  nagrajenca.



 
 

 



 
 

  

 


