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Intervju

Vladimir Janc
glasbeno skupino in v njej sem igral bobne. Pet let
smo vztrajno vadili v raznih temačnih kleteh, ko
pa bi morali zares zaigrati na odru, smo razpadli
(smeh). Takrat sem se spet spomnil, da rad
pojem, in se priključil Pevskemu zboru Lisca. Vodil
ga je Stane Peček. Na ta čas imam lepe spomine,
saj smo skupaj ušpičili kar nekaj dogodivščin. V
tem času sem začel obiskovati ure solopetja pri
Marjetki Podgoršek Horžen, nadaljeval sem jih
pri Janku Volčanšku iz Krškega. Pridružil sem
se Pevskemu zboru Primoža Trubarja iz Loke in
srečal nekaj zelo dobrih prijateljev. Po prihodu v
Ljubljano sem opravil avdicijo in se priključil zboru
ljubljanske opere, v njej pa sem sodeloval pri
naslednjih operah: Faust, Aida, Renske nimfe,
Zaljubljen v tri oranže in Carmen. Zdaj sodelujem
s harmonikarjem Rokom Šinkovcem in skupaj
nastopava na različnih prireditvah, pripravljava pa
tudi mešan program različnih arij in pesmi.
5. Od lani vas številni domačini poznamo tudi po
izvajanju zdravilnih gongovskih kopeli. Kako bi jih
opisali? Je to le hobi ali način življenja?

1. Mladost ste preživeli v Boštanju, nato vas je slikarke Jerce Šantej spremljam doma in v
pot vodila v Ljubljano kot številne mlade, ki iščejo Ljubljani; vedno rad poklepetam s starimi prijatelji
priložnosti za delo in ustvarjanje drugod. Kakšni in znanci.
so vaši spomini na mladost v domačem okolju?
4. Mnogi vas poznamo po tem, da ste tudi odličen
Pravzaprav sem svojo zgodnjo mladost preživel pevec. Kdaj ste začeli peti in kakšna je bila vaša
v Sevnici, kjer sem se rodil – zaradi zapleta z glasbena pot?
rešilcem kar na domačem divanu. V osnovno šolo
sem hodil v Boštanju, nanjo pa nimam prav lepih Pel sem v osnovnošolskem in srednješolskem
spominov. Pa ne zaradi učiteljic, temveč zaradi pevskem zboru, ko pa sem prišel iz vojske, sem
petje kar nekako odrinil. Očitno so bile posledice
sošolk, ki me niso preveč marale (smeh).
vojske hude ... Takrat smo s prijatelji ustanovili
2. S čim se poklicno ukvarjate in kakšne razlike
občutite med domačim krajem in Ljubljano?
Zaposlen sem v Mestnem gledališču Ljubljanskem,
kjer ustvarimo veliko predstav. Moje delo je, da je
scena na odru takšna, kot si jo je zamislil scenograf,
in da vse na odru deluje, kot je treba. Še posebno
je zanimivo, kadar si kateri od režiserjev zamisli
kaj skoraj nemogoče. Takrat se je treba znajti in
poiskati kakšno nepričakovano rešitev. To je tudi
eden od razlogov, zakaj je v Ljubljani zanimivo. Tam
je tudi več možnosti za preživljanje prostega časa.
Na voljo je res veliko kulturnih dogodkov – obisk
opere, gledališča, filmska ponudba je izjemna,
številni koncerti, različne delavnice in drugo. Sem
pa opazil, da je tudi program, ki poteka v Kulturni
dvorani Sevnica, kjer je mogoče imeti abonma za
otroke in odrasle, si ogledati zanimive predstave,
filme in koncerte, zelo pester, ponudba je tako
kakovostna tudi v domačem kraju in se vam ni
treba voziti daleč. To je zelo dobro in pohvalno, saj
so tudi manjši kraji lahko zelo uspešni pri ponudbi
različne kulturne vsebine.
3. Se radi vračate domov?
Domov se vračam rad in pogosto, saj imam
tukaj poslovne in prijateljske vezi. Še vedno
poslovno sodelujem s svojim prvim delodajalcem,
mizarstvom Tuhtar, povabijo me na različne
dogodke kot pevca, včasih kot prijatelja. Razstave
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Pred štirimi leti sem se prvič srečal s tem
starodavnim inštrumentom, ki so ga uporabljali
že pred 5000 leti. Njegova posebnost je, da
velja za najbolj resonantni inštrument in da poleg
resonance osnovnih tonov ustvarja nove tone, ki
poslušalca zazibljejo v sproščenost, meditativno
stanje. Gongi odpravljajo čustvene bolečine,
povečujejo odprtost srca, radost, veselje in
občutenje sreče in ljubezni. Vibracije gongov
vplivajo na celotno telo in nam pomagajo do večje
umirjenosti in jasnega zavedanja. Zvočna kopel
traja približno eno uro, na začetku naredimo
nekaj vaj iz joge, potem pa ležimo, se čim bolj
udobno namestimo in se prepustimo zvoku.
Zvoki gongov omogočajo prehajanje iz negativnih
miselnih vzorcev na bolj uravnotežene, zato so
mogoči nova, sveža, okrepljena spoznanja in dvig
zavedanja. Zame gong pomeni preobrazbo in tudi
sam želim svoje življenje izboljšati.
					
Vladimir Janc hvala za pogovor.
Želimo vam veliko uspeha še naprej.

Pogovarjal se je Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Želja po zmagi! Tako navzoča, tako goreča.
Če si zmagovalec, si uspešen, imaš veliko
prijateljev, imajo te radi. Pa je to iskreno? Je
tako zaradi tvojega uspeha ali zato, ker je v
ozadju določeno pričakovanje. Imeti koristi
od tega. Torej to ni iskrenost. Je zgolj želja
po priljubljenosti, potrjevanju, dopadljivosti in
trenutek, ko si v središču dogajanja, uspeha. V
ozadju pa je polno zavisti.
Vprašaj se, ali si res za zmago zaslužen sam.
Ne stoji v ozadju ekipa? Tvoji starši, učitelji,
vzorniki, prijatelji in osebe, ki te usmerjajo in
ti delijo nasvete. Torej nisi sam zaslužen za to.
Zmaga ni zmaga posameznika, temveč zmaga
ekipe. In ti njeni posamezni členi nočejo biti
imenovani na vsakem koraku in biti povzdignjeni
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zaradi tvojega uspeha. So pa ponosni na to in
se zavedajo svojih zaslug. In to nosijo v svojem
srcu. Ponosni, kot so bili ponosni nate v hipu
zmage, kot so ponosni ob vsakem tvojem
koraku, ki ga narediš. Sploh pa takrat, ko vedo,
da te to vodi v lepo prihodnost. Prihodnost,
ki ti bo omogočila veliko dobrega in polnega.
In zavedaj se, da ti bodo stali ob strani tudi,
kadar boš padel, kadar boš poražen. Takrat ti
bodo v uteho, naučili te bodo novih vrlin in te
spodbujali. Na tebi pa je seveda, da ne pozabiš,
kaj ti je bilo dano za popotnico, česa so te
naučili, kako so te usmerjali. In ne pozabi, vsi
smo odvisni od drugih. Le ekipa zmaguje.

Mojca Pernovšek

intervju
občinske strani
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šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - ostalo.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka izide marca 2011, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 11.2. Podatke za koledar
prireditev pa do 14.2. Prispevki naj bodo v elektronski obliki,
zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Vabimo vas na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku,
ki bo v petek,

4.februarja
2011,
ob 17.uri,
v Kulturni
dvorani
Sevnica

ČASTNI GOST

RUDI ŠTIMAC
predsednik ZKD
Slovenije

Podelitev priznanj in Prešernovih plaket Zveze kulturnih društev Sevnica

KULTURNI PROGRAM:

Glasbena šola Sevnica
Gaja Koprivec in Gašper Vidmar
Igralska skupina OŠ Sava Kladnika Sevnica
Kvartet Jarica

PRAZNUJMO KULTURNI PRAZNIK
Program bo povezovala:

Sonja Pajk

V predverju bodo na ogled postavljena dela ,
ki so nastala na fotografski delavnici

»FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA«

in scenske slike nastale na likovni delavnici

„AVANTURA BARVE 2",
v organizaciji JSKD in ZKD Sevnica
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Občinske strani

1. seja
Sveta krajevnih skupnosti
V konferenčni dvorani sevniškega gradu je bila
prva seja Sveta krajevnih skupnosti v mandatu
2010–2014. Svet krajevnih skupnosti je
posvetovalni organ župana, sestavljajo pa ga
predsedniki posameznih krajevnih skupnosti. Po
uvodnem nagovoru župana občine Sevnica Srečka
Ocvirka, predstavitvi pristojnosti in načina dela
sveta je bil za predsednika sveta izvoljen Janez
Kukec, predsednik Krajevne skupnosti Tržišče.
Svet krajevnih skupnosti se je na seji seznanil s
postopkom sprememb Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini, ureditvijo komunalnega
prispevka in naložbah na področju vodooskrbe v
občini ter sklepom župana o začasnem financiranju
občine Sevnica v obdobju od januarja do marca
2011. Svet je obravnaval tudi predlog novih
statutov krajevnih skupnosti, ki jih bodo krajevne
skupnosti morale sprejeti zaradi sprememb
zakonodaje in priprave novega občinskega statuta.
Na koncu je Franc Kos predstavil projekt Starejši
za starejše, pri katerem v občini sodelujejo tri
društva upokojencev.

2. redna seja
Občinskega sveta
občine Sevnica

Sestanek župana s
predstavniki
Direkcije RS za ceste in DDC
Župan se je sestal s predstavniki Direkcije
Republike Slovenije za ceste in inženirske družbe
DDC glede sodelovanja pri uresničitvi projekta
Dolnje Brezovo. Tam potekajo investicijski posegi
za gradnjo glavnega fekalnega kanala in razširitev
400 m dolgega vozišča regionalne ceste s
hodnikom za pešce in vso spremljevalno komunalno
infrastrukturo. Investitor posegov je občina
Sevnica, ki je sofinancerska sredstva pridobila s
prijavo investicijskega projekta na razpis Službe
Vlade RS za regionalno in lokalno samoupravo.

Občinski svet je na 2. redni seji med drugim
imenoval Janeza Podlesnika za nadomestnega
člana občinskega sveta, tako da deluje svet s
polno, 25-člansko zasedbo. Na seji so občinski
svetniki sprejeli časovni načrt obravnavanja in
sprejemanja odloka o proračunu občine Sevnica
za leti 2011 in 2012 ter se seznanili s sklepom
župana o začasnem financiranju proračuna
občine v obdobju od januarja do marca 2011.
Sprejeti so bili tudi Sklep o določitvi vrednosti
točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju naše občine za leto
2011, Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini
in Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
v občini za leto 2011. Občinski svet je podal tudi
pozitivno mnenje k imenovanju Vlaste Fele iz Loke
za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica ter imenoval
tudi nadzorni odbor občine Sevnica, občinsko
Dela na Dolnjem Brezovem
volilno komisijo občine Sevnica, nadzorni svet
Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica, Cesta skozi naselje je bila med gradnjo elektrarne
nadzorni svet Javnega podjetja Plinovod Sevnica Blanca zelo obremenjena in krajani so, skupaj
z občino, pričakovali odpravo posledic težkih
ter vsa delovna telesa občinskega sveta občine.
prevozov po preozki in dotrajani državni cesti
v razumnem roku, vendar se investitorjem in
graditeljem elektrarn še ni uspelo dogovoriti
za sanacijske posege. Te nedorečene razmere
zadržujejo tudi gradnjo fekalne kanalizacije s
čistilno napravo na Dolnjem Brezovem, ki je
Na sestanku sosveta načelnice Upravne enote prav tako predmet dodatnih ureditev ob gradnji
Sevnica, ki ga sestavljajo vodje javnih ustanov, ki elektrarne. Iz teh razlogov je Občina Sevnica
delujejo na območju občine, so se člani seznanili prevzela investitorstvo za izvedbo teh ureditev
z delom ustanov. Načelnica upravne enote, in poskuša zdaj dogovarjati okoliščine in deleže
mag. Darja Drnovšek, je predstavila pripadnost sodelovanja s posameznimi ministrstvi. Na
zadev po posameznih področjih delovanja. omenjenem sestanku s predstavniki upravljavca
Zaradi zmanjševanja obiska bo odpravljeno državne ceste je bilo dogovorjeno, da bodo njihove
sobotno delo. Župan Srečko Ocvirk je predstavil službe v celoti prevzele pridobivanje dodatnih
aktivnosti lokalnih skupnosti, da bi preprečili zemljišč za razširitev vozišča in gradnjo hodnika
nekatere regijske institucije v Posavju. Navzoči ter bodo zaradi problematike dogovorov z lastniki
so se seznanili tudi z delovanjem Medobčinskega postopke izpeljali prednostno. Glede možnosti za
inšpektorata, z novostmi zakonodaje ter gibanji sofinanciranje ureditvenih del oziroma sanacijskih
na trgu dela v Posavju in s sistemom vrednotenja posegov na celotnem odseku so se dogovorili
nepremičnin. Rezultate dela so predstavili tudi za sestanek. Župan se bo sestal z direktorjem
Policijska postaja Sevnica in delovna inšpekcija.
Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Sestanek sosveta načelnice
Upravne enote Sevnica
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Sestanek o hidroelektrarnah
Člani posebne komisije za spremljanje gradnje
HE Blanca so z direktorjem Javnega podjetja
Infra, mag. Vojkom Sotoškom, in vodjem projekta
Antonom Vetrihom pregledali aktivnosti v zvezi
z dokončanjem del in se seznanili z načrtom del
za leto 2011. Občina Sevnica pričakuje, da bo
investitor pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja
kakovostno opravil vsa dela, ki jih določata
državni lokacijski načrt in gradbeno dovoljenje.
Podjetje Infra ima v svojih načrtih dokončanje del v
prihodnjih dveh letih, izpeljalo pa je tudi postopke
za tekoče vzdrževanje infrastrukturnih ureditev.
Hočejo tudi čim prej zadovoljivo rešiti individualne
zahtevke krajanov, ki jih povabijo na pogovor.
Komisija zaradi pomanjkanja celovitih informacij
o predlogih rešitev o teh zadevah težko zavzame
objektivno stališče.
Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi je na svoji
seji pregledal aktivnosti v preteklem letu, ki so bile
usmerjene predvsem v odpravljanje težav glede
nadaljevanja gradnje verige elektrarn in pripravo
državnega prostorskega načrta za HE Brežice in
Mokrice ter zakasnitev pri gradnji infrastrukturnih
ureditev ob HE Krško. Pogovarjali so se tudi o
čim večjih možnostih vključevanja posavskega
gospodarstva v ta projekt. Na koncu so si ogledali
še proizvodnjo v podjetju Inkos Krmelj.

Pridobivanje služnostnih
pogodb za sekundarno
kanalizacijo Sevnica–Boštanj
Občina Sevnica je v postopku pridobivanja
služnostnih pogodb za projekt Sekundarna
kanalizacija Sevnica–Boštanj. Overjene služnostne
pogodbe so skupaj s projektom pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja, s katerim se lahko
prijavimo na razpis za črpanje finančnih sredstev
EU. Občina Sevnica želi z naložbo odpraviti težave
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na
posameznih območjih Sevnice in Boštanja, saj je
poleg ustrezne tehnologije čiščenja za učinkovito
čiščenje komunalne odpadne vode na čistilni
napravi Sevnica pogoj tudi kakovostno sekundarno
kanalizacijsko omrežje, ki bo odpadno vodo
odvedlo na čistilno napravo. Z naložbo bo tako
rekonstruiranih 3.070 m mešanih kanalizacijskih
vodov in zgrajenih 3.426 m fekalnih kanalizacijskih
vodov ter 1.779 m meteornih kanalizacijskih
vodov.

Končana rekonstrukcija
odseka lokalne ceste
Studenec–Rovišče
Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih
sredstev po 23. členu Zakona o sofinanciranju
občin v letu 2010 uspešno končala projekt
rekonstrukcije odseka lokalne ceste Studenec–
Rovišče, novi odcep proti gasilskemu domu
na Studencu. Izvajalec del, podjetje Gradnje,
d. o. o., iz Boštanja je asfaltiral omenjeni odsek
cestišča s hodnikom za pešce. V sklopu ureditve
priključka so bili obnovljeni tudi vsi komunalni vodi,
elektrika, telekom, voda in javna razsvetljava,
ki so bili tangirani pri omenjenem posegu. Z
rekonstrukcijo uvoza so se bistveno izboljšale
prometno-tehnične in varnostne razmere, ki bodo
zagotavljale večjo varnost vseh udeležencev v
prometu. Pri rekonstrukciji odseka lokalne ceste
je bila odstranjena tudi kapelica, novo je Krajevna
skupnost Studenec zgradila nekaj metrov niže.

Občinske strani, po občini

Prodaja gradbenih parcel na
Drožanjski cesti

Sodelovanje med Komunalo in Z roko v roki
sevniškimi osnovnimi šolami

Občina Sevnica nadaljuje prodajo parcel za
individualno stanovanjsko gradnjo v Drožanjski
cesti v Sevnici. V prodaji je še šest parcel, 16
od skupaj 22 parcel pa je že prodanih. Parcele
so velike od 782 do 898 m2 in so komunalno
opremljene z dvopasovno cesto z opornimi zidovi,
robniki in pločniki, vodovodom, ločeno meteorno
in fekalno kanalizacijo, telekomunikacijskimi
vodi s CATV, javno razsvetljavo, plinovodom in
električnimi vodi. Cena zemljišča je 16,45 EUR/
m2 in 20 % DDV. Parcele se prodajajo s sklenitvijo
neposredne pogodbe z zainteresiranim kupcem.

Komunala, d. o. o., Sevnica krepi sodelovanje
na področju ravnanja z odpadki z osnovnimi
šolami v občini Sevnica pri projektih pridobivanja
ekozastave, ozaveščanju otrok in uvajanju ločenega
zbiranja odpadkov. Vse osnovne šole je Komunala
opremila z ekozabojniki in jim omogočila zbiranje
in brezplačen odvoz ločeno zbrane embalaže in
papirja. Lani poleti so naredili še korak naprej in
z nekaterimi šolami sklenili dogovor o skupnih
zbiralnih akcijah starega papirja. V osnovnih šolah
Ana Gale, Blanca, Boštanj in Krmelj so učenci pri
jesenski akciji skupaj zbrali kar 23.780 kg starega
papirja.

Parcele na Drožanjski cesti

Letalski posnetki parcel so objavljeni na spletni
strani naše občine, za vse informacije pa lahko
pokličete pravno službo občine Sevnica.

Vzdrževanje vodotokov na
območju občine Sevnica
Koncesionar za vzdrževanje vodotokov na območju
porečja spodnje Save, VGP d. d., Novo mesto,
je opravil nujno čiščenje struge na spodnjem
toku potoka Grahovica, da bi zmanjšal poplavne
nevarnosti za objekte nad izlivom potoka v Mirno v
Dolenjem Boštanju. Zaradi velikih nanosov proda
se je dno struge potoka dvignilo in ob visokem
vodostaju septembra letos poplavilo gospodarske
objekte. Posredovati so morali gasilci in civilna
zaščita. Predstavnik navedene vodnogospodarske
službe si je ogledal tudi problematiko poplavljanja
gasilskega doma na Pokleku nad Blanco, kjer se
združene poplavne vode Blanščice in Ložiškega
potoka ob izrednih vodostajih, ki so žal čedalje
pogostejši, razlijejo čez brežine in zalijejo objekt.

Zbiralna akcija v OŠ Boštanj

Smiselnost tega je v usmerjanju otrok in odraslih k
ločevanju odpadkov in s tem k ohranjanju gozdov ter
naravnih virov, varčevanju pri stroških odlaganja
odpadkov, ohranjanju deponijskega prostora
in spodbujanje mladih k pozitivnim nalogam.
Letos nameravajo to sodelovanje razširiti še na
preostale šole v občini.

Decembra smo obiskali našo krajanko Antonijo
Komljanc iz Krajne Brde, ki je dopolnila 94 let
življenja. Prijetno jo je bilo videti tako živahno pri
tako častitljivi starosti. Obujala je spomine na
otroška leta in mladost. Povedala je, da je zelo
rada delala in poznala pravo mero pri hrani in
pijači. Ob tem ni pozabila poudariti, kako zdrava
je, kako dobre izvide ima in kako lepo skrbita zanjo
Fanika in Marjan Arnšek.
						
			
Cvetka Požun

Prostovoljke KO Rdečega križa
Zabukovje so obiskale krajane
Prednovoletno dogajanje na v domovih upokojencev
osnovnih šolah in v vrtcih
Neutrudne prostovoljke krajevne organizacije
Vir: Komunala Sevnica

V prednovoletnem času so nekatere osnovne
šole v naši občini pripravile sejme, na katerih
so učenci prodajali novoletne izdelke, ki so jih
izdelali pri pouku. Zbrani denar je bil namenjen
šolskim skladom, ki omogoča finančno pomoč
učencem iz socialno šibkih družin, da se lahko
udeležijo ekskurzij in šole v naravi. Poleg tega
sklad spodbuja tudi raziskovalne dejavnosti na
šoli in ponuja pomoč nadarjenim učencem po
posameznih področjih, financira dejavnosti, ki niso
sestavina izobraževalnega programa oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev ter omogoča
nakup nadstandardne opreme, kot so didaktična
sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video
oprema, za zviševanje standarda pouka. Svoje
izdelke so predstavili tudi otroci Vrtca Ciciban
Sevnica na dogodku Čarobni obisk gradu. Prijetno
dogajanje in raziskovanje gradu so pripravile
vzgojiteljice in Zavod KŠTM Sevnica, otroci pa so
si ogledali predstavo o grajskem duhcu, razstavo
Sevniška voščenka ter izdelali vsak svojega duhca.
Potok Grahovica
Za čarobno prednovoletno ozračje so poskrbele
Dogovorjeno je bilo, da se bodo vodarji temu laternice s svečkami, ki so jih v vrtcu okrasili
posvetili in kot prvi ukrep načrtovali čiščenje otroci, ter grajsko osebje, ki je otroke prijazno
struge Blanščice na odseku nad Poklekom.
sprejelo.

www.obcina-sevnica.si
Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica

Decembra lani so učenci Osnovne šole Blanca
ročno izdelali in napisali več kot 100 voščilnic za
starejše krajane in krajanke, jih obiskali na domu,
jim voščili in podarili tudi zavitek kave, prispevek
KO RK.
Menimo, da je takšen način najprimernejši,
čeprav se nekateri starši s tem ne strinjajo. Tako
vzgajamo odnos in spoštovanje do starejših in
se medgeneracijsko povezujemo. Starostnike v
domovih pa so ob novem letu obiskale aktivistke RK.

Foto: arhiv Občine Sevnica

Rdečega križa Zabukovje so konec decembra
obiskale krajane Zabukovja, ki jesen svojega
življenja preživljajo v domovih za upokojence v naši
občini. Tako so Marija Trefalt, predsednica Kork
Zabukovje, in Fanika Arenšek, Jožica Pajk, Štefka
Senica, Milena Vintar, Marija Žveglič in Andreja
Trefalt doma spekle dobrote, dodale so jim še
nekaj kupljenih daril ter tako opremljene in z obilo
dobre volje obiskale 17 krajanov v DU Sevnica, DU
Loka in domu Metuljček. Povsod so bili njihovega
obiska zelo veseli in skupaj so obujali spomine na
mladost v Zabukovju, od obiskovalk pa so radi
slišali tudi novice iz svojega kraja v prazničnem
decembru.

V DU Sevnica so prostovoljke s prav posebnim
veseljem in z dobrimi željami segle v roke 98-letni
Karolini Križnik in 99-letni Cilki Mlinarič. Krajani,
ki so bili že prej obveščeni o njihovem obisku, so
se za to priložnost še posebno lepo uredili in jih
pričakali v jedilnici ob kavici in tortici.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica
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Po občini

Sevničani na
Mariborskem Pohorju

Mažoretke
Društva TRG Sevnica

Dnevni center za
starejše občane v Sevnici

Smučarji, deskarji in pohodniki smo se v sredo,
29. decembra lani, zjutraj z avtobusom odpeljali
izpred Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
proti Mariborskemu Pohorju. Vsi smo bili polni
pričakovanja. Hitro smo se pripeljali do hotela
Bellevue na Mariborskem Pohorju. Tam je izstopila

Za skupino mažoretk Društva TRG Sevnica je bilo
preteklo leto zares izjemno. Že na začetku leta
so začela dekleta intenzivno trenirati, aprila pa
so dosegle prvo mesto na državnem prvenstvu v
pomponih. Nastopale so na različnih prireditvah v
občini Sevnica in tudi zunaj nje, povabili pa jih tudi
na turnir v sosednjo Hrvaško.
Na začetku avgusta so se začele pripravljati
za evropsko prvenstvo in 19. septembra so v
Širokem Brijegu osvojile odlično osmo mesto med
vso evropsko elito. Izjemnih rezultatov sta bila
zelo vesela predsednica Društva TRG Sevnica,
Breda Drenek-Sotošek in župan Srečko Ocvirk.
Ta je dekletom pripravil poseben sprejem. Na
začetku oktobra se je v sekcijo vpisalo veliko
novih deklet, hotela pa so se naučiti mažoretnih
spretnosti. Tako smo 27. novembra pripravili
koncert, na njem pa so dekleta predstavila veliko
znanja, posebno pa so navdušila »nova dekleta«,
za katere je bil to prvi veliki nastop. Gostili smo
mažoretne prijateljice iz Radeč, Novega mesta
in iz Hrvaške. Našemu povabilu se je odzval tudi
predsednik evropske zveze mažoretk. Decembra
se je dekletom pridružilo še nekaj novih, tako da
jih je zdaj v sekciji 42. Dekleta trenirajo dvakrat
do trikrat na teden in se hitro učijo novih plesnih
korakov in vrtenja s palico.
To jim bo zelo koristilo, ker bodo vse zelo
potrebovale na letošnjem državnem prvenstvu.
Na njem bodo poskusile spet postati državne
prvakinje.

V Sevnici deluje od 1. julija lani dnevni center
za starejše občane, svoje prostore pa ima na
naslovu NHM 30 (ob križišču oz. cesti na Hraste).

Pohodniki

skupina planincev, vsi drugi pa so se odpeljali na
Areh, na bele strmine. Pohodniki smo peš lahkotno
osvajali pot, kljub zelo nizkim temperaturam pod
nič stopinj celzija. Po nekoliko več kot dveh urah
zmerne hoje smo mimo cerkve sv. Areha prispeli
v Ruško kočo. Tam smo se okrepčali s toplimi
napitki in malico ter se ogreli na toplem. Smučarji
in deskarji so uživali na belih smučiščih, te pa so
dodatno zasneževali s snežnimi topovi. Ob pol enih
smo imeli v Ruški koči skupno kosilo. Po njem so

Janja Pavčnik-Šalamon,
predsednik sekcije mažoretk

Tradicionalno srečanje
izgnancev in beguncev 1941–
1945 iz občine Sevnica
Deskarji na snegu

šli smučarji spet na sneg, pohodniki pa smo si
izmenjevali pohodniške izkušnje kar v koči. Najmlajši
so se kepali in drsali kar pred planinsko kočo. V tej
zimski idili je čas kar prehitro minil. Posloviti smo
se morali od belih strmin in z avtobusom smo se
vrnili nazaj v Sevnico, utrujeni, a polni lepih vtisov.
Kaj takšnega bi radi doživeli še kdaj.

V kulturni dvorani, ki so jo napolnili izgnanci in
begunci iz KO DIS 1941–1945 Studenca, Sevnice,
Boštanja, Šentjanža, Krmelja in Tržišča, je na
srečanju najprej spregovoril Vinko Zalezina,
predsednik KO DIS 1941–1945 Sevnica, ki je tudi
predsednik koordinacijskega odbora vseh KO DIS

Tanja Košar

Godba Slovenskih železnic
Do zadnjega kotička napolnjena telovadnica
osnovne šole v Šentjanžu je napovedovala še en
prijeten glasbeni večer. Pod taktirko Francija
Lipovška nas je spet navdušila godba Slovenskih
železnic iz Zidanega Mosta, program pa so
popestrili Moški pevski zbor SŽ v sodelovanju z

1941–1945 Sevnica. Poudaril je, da je povprečna
starost sevniških izgnancev in beguncev 77
let in da večino dela opravi peščica izgnancev in
beguncev, ki jim to še dopušča zdravje. Aktivni
člani pomagajo svojim onemoglim prijateljem tudi z
Foto: Franc Šeško
občasnimi obiski. Poudaril je, da je treba muzejsko
domačo vokalno skupino Fortuna, tenorist Janez zbirko na sevniškem gradu in krmeljski graščini
Krivec ter citrarka Janja Brlec, koncert pa je posodobiti zaradi ohranjanja zgodovinskega
spomina in izročila, nujno je treba tudi določiti
povezovala Bernarda Žarn.
pravi status zbirk.
Brigita Blas,
Besedilo in foto: Janez Blas
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
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V centru smo organizirali veliko aktivnosti. Ob
četrtkih se srečuje skupina za ročna dela, skupaj
smo si ogledali zanimivo razstavo ročnih del v hiši
generacij v Laškem. Končali smo začetni tečaj
nemščine in obnovitveni tečaj cestnoprometnih
predpisov ter organizirali nekaj prijetnih izletov za
upokojence. Ob ponedeljkih se v centru srečuje
pogovorna skupina, ob petkih dopoldne pa se
skupina za rekreacijo odpravi na sprehode in
pohode po bližnji in daljni okolici. Vsak dan je
mogoče igrati šah, karte in druge družabne
in miselne igre, brskati po internetu, reševati
križanke ali prebirati revije in časopise. Decembra
je bilo posebno veselo in živahno, organizirali smo
medgeneracijski dan, udeležili pa so se ga babice
in dedki z vnuki, praznovali smo dva rojstna dneva
ter se s sproščenim praznovanjem poslovili od
starega leta.
Letos bomo aktivnosti nadaljevali: pripravljamo
začetni tečaj angleščine in nemščine, ponovitev
obnovitvenega tečaja CPP, klekljanje, zanimiva
krajša predavanja s področja zdravja, prehrane,
kozmetike in gibanja.
Lepo vabimo vse, ki si želite dobre družbe in
aktivnega preživljanja prostega časa, da se nam
pridružite. Aktivnosti so za upokojence brezplačne.
Informacije na GSM: 051/351 331. Dobrodošli!

Vir: Dnevni center za starejše v Sevnici

Javni razpisi za
sofinanciranje programov in
prireditev
Občina Sevnica razpisuje javni razpis za naslednja
~ šport,
področja:
		
~ turizem,
		
~ mladinske dejavnosti.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni
razpis, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, do
28.02.2011, po pošti, na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica ali osebno vloženo v
sprejemni pisarni Občine Sevnica - 2. nadstropje,
soba 215.
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa
v občini Sevnica v letu 2011 objavljamo:
- na www.obcina-sevnica.si,
- na www.kstm.si,
- na oglasni deski Občine Sevnica,
- na oglasnih deskah KŠTM Sevnica,
- na Videostraneh Axa.
Info - šport, mladinska dejavnost:
Mojca Sešlar, Občina Sevnica, 07 81 61 214,
mojca.seslar@obcina-sevnica.si;
KŠTM Sevnica, 07 81 61 070
Info - turizem:
Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica, 07 81 61 233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si,
KŠTM Sevnica, 07 81 61 070

Oglasi

Č
E
V
J
NA
p
w
v
s
r
}
yhkpv

E
B
S
GV SLLOAVENIJI
★VE 105.0★ KP 106.4
★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6
.7
103
B
★
M
.4
.3
102
LJ
★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89
.7
103
S
★
M
.9
104
★
GO
.7
NM 99.4★PT 103

Februar 11

7

Turizem, TZOS

Turistične informativne table Sevnica na sejmu Turizem in Koncert božičnih pesmi v
v središčih krajevnih skupnosti prosti čas v Ljubljani
Tržišču
Konec prejšnjega leta in na začetku tega smo
v središčih krajevnih skupnosti občine Sevnica
postavili turistične table. Vseh je skupaj 12, saj je
Krajevna skupnost Sevnica v nasprotju z drugimi
krajevnimi skupnostmi, ki imajo po eno tablo, v
mestu Sevnica postavila tri: v Šmarju, v novem
delu mesta pri železniški postaji in na trgu pod
gradom. Poglavitni namen tabel je, da usmerjajo
obiskovalce naših krajev oziroma turiste k
turistično zanimivim točkam v naši občini.
Table so velike 3 x 1,5 metra in so vsebinsko
razdeljene na dva dela. Večji, skoraj dvotretjinski
del celotne table je zemljevid celotnega območja
občine. Ta je enak na vseh tablah in ima poleg
temeljnih informacij zemljevida, kot so imena
krajev, reke, ceste, železnica, še naslednje
posebne sklope podatkov:
– planinske, pohodne in tematske poti (velik del
zlasti pohodnih poti je povzet iz vodnika Izleti v
sevniško okolico avtorja Vinka Šeška iz l. 2002),
– kolesarske poti (povzete so iz Turističnokolesarskega vodnika Posavja avtorja mag.
Borisa Papaca),
– gostinski lokali, turistične kmetije in ponudniki
zidaniškega turizma,
– naravne znamenitosti,
– cerkve in druge kulturno-zgodovinske
znamenitosti
– ter drugi splošnoinformacijski podatki o naši
občini.
Vsaka tabla ima v svojem desnem vsebinskem
delu podatke o posameznem območju oziroma
posamezni krajevni skupnosti:
– temeljne statistične podatke (število in imena
naselij, število prebivalcev, najvišja točka),
– grb (če ga posamezna krajevna skupnost ima)
– ter opis in fotografije osrednjih zanimivosti in
znamenitosti posamezne krajevne skupnosti.
Fotografije in opisi so za vsako krajevno skupnost
precej različni, odvisno od znamenitosti in
posebnosti vsake krajevne skupnosti ter od
namena, kaj želi posamezna krajevna skupnost
poudariti. Vsebino tega dela so pripravile krajevne
skupnosti oziroma člani svetov krajevnih skupnosti
ali člani različnih društev. Oblikovalec tabel in
KŠTM Sevnica sta krajevnim skupnostim določila
le, da mora biti število zanimivosti omejeno na
največ štiri, saj je tolikšna vsebina informacij več
kot dovolj za turista. Druge zanimivosti lahko
turist poišče na velikem zemljevidu, v prihodnje pa
namerava KŠTM Sevnica v sodelovanju z občino
Sevnica, krajevnimi skupnostmi, društvi in drugimi
organizacijami nadaljevati postavljanje turističnih
tabel ob vsaki posamezni naravni, kulturni ali
kateri drugi znamenitosti. Na teh samostojnih
tablah bo več prostora namenjenega posamezni
zanimivosti.
Pri oblikovanju vsebine se nismo omejevali ali
obremenjevali z uradniškimi regionalnimi mejami,
saj za turista občinske meje ali meje krajevnih
skupnosti sploh niso pomembne, zanima pa ga,
kaj lahko vidi, doživi, okusi. Zato na zemljevidu
ni vrisane občinske meje, ampak so označene
zanimivosti in znamenitosti sosednjih občin. V
turizmu meje omejujejo predvsem tiste, ki jih
postavljajo, zato raje stremimo k povezovanju
in sodelovanju, pri čemer se moramo zavedati
in poudarjati lepote, danost in bogastvo naših
krajev.
Table so predvsem informativne in turiste
usmerjajo, zagotovo pa bodo zanimive tudi za
občane, saj bodo še bolje spoznali svojo občino.
Zaradi informacij na tabli je bil tudi obisk naših
krajev večji. To je dobro za gospodarstvo naših
krajev in pripomore k večjim prihodkom zlasti
gostinskim ponudnikom, ponudnikom prenočitev
in turističnim kmetijam.
						
Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Tudi letos je bila občina Sevnica, pa tudi celotno
Posavje, na ljubljanskem sejmu Turizem in prosti
čas od 27. do 30. januarja na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. KŠTM Sevnica je imela s
Turistično agencijo Doživljaj svoje informatorje vse
dni v prostorih hale B (Marmorna dvorana). Letos
je bila glavna promocija novega kataloga turistične
ponudbe, ki vključuje programe enodnevnih in
večdnevnih izletov na naše območje.

Na sejmu smo predstavili zanimive izletne točke
naših spomladanskih programov, še posebej za
skupine tretjega življenjskega obdobja. Na te kraje
se je mogoče tudi pripeljati, imajo pa tudi podeželski
pridih z ohranjeno etnološko dediščino. Na sejmu
smo aktivno promovirali tudi novi program in
vsebino sevniškega gradu, saj si želimo, da bi ta
naš biser obiskalo še več ljudi.
Številni obiskovalci so si prišli ogledat možnosti
kakovostnega preživljanja prostega časa. Uspelo
nam je navezati nove stike z organizatorji izletov
in si pridobiti kar nekaj rezervacij za obisk našega
območja.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Svetleče se jaslice v Tržišču
Na božični večer je Turistično društvo Tržišče
skupaj s »tržiškimi jasličarji« in preostalimi društvi
organiziralo Praznični večer ob svetlečih se
jaslicah. Kulturna prireditev je bila že drugo leto na
dvorišču družine Stušek, od koder se v temi odpira
čudovit pogled na svetleče se jaslice, ki krasijo
pobočje ob regionalni cesti Trebnje–Sevnica.
Številni obiskovalci, ki jih ni zmotil rahel dež, so
lahko prisluhnili božičnim pesmim v izvedbi MPZ
TD Tržišče, MPZ Kresničke iz Šentjanža in vokalne
skupine Coronke iz Boštanja. Praznično okrašeno
Mirnsko dolino so napolnili tudi nežni zvoki citer
Duške Stopar. Med prireditvijo so se pridružile
tudi žive jaslice, ki so jih pripravili domači skavti.
Obiskovalce je nagovoril predsednik KS Tržišče
Janez Kukec, ki je tudi eden izmed neutrudnih
jasličarjev. Za njim je spregovoril župan Srečko
Ocvirk in jasličarjem pred domačim občinstvom
podelil srebrne plakete občine Sevnica 2010 ter
se jim v imenu vseh zahvalil za požrtvovalnost in
vztrajnost pri vsakoletnem pripravljanju jaslic.
Prireditev so z nekaj prijetnimi skladbami sklenili
fantje skupine Veseli Dolenjci.

V soboto, 8. januarja, je bil v župnijski cerkvi v
Tržišču čudovit koncert božičih pesmi za konec
božično-novoletnega praznovanja, privabil pa je
številne ljubitelje zborovskega petja.
Glasbeni večer so odprli pobudniki koncerta, pevci
MPZ TD, pod vodstvom Cirila Udovča. Nastopili so
MPZ župnije Tržišče, ki ga vodi Gorazd Kermc. Kot
zadnji je nastopil MPZ župnije Boštanj, ki ga vodi
neutrudni Ciril Udovč. Zapeli so več pesmi, pravi
balzam za ušesa pa so bili tudi nastopi solistke
Mateje Repovž. Koncert je glasbeno spremljal
Tine Bec.
Zbrane je nagovoril tudi podpredsednik KS Tržišče
Janez Virant in se v imenu KS zborom zahvalil za
sodelovanje in lepo petje, vsem pa zaželel srečno
in uspešno leto 2011.

Za konec je cerkev napolnila prelepa pesem Sveta
noč Franca Gruberja, zbori pa so jo zapeli skupaj.
Družabno srečanje s pogostitvijo so pripravile
članice TD Tržišče. Pevci so se ogreli, okrepčali
in skupaj zapeli še nekaj pesmi. Razšli so se v
prijetnem ozračju.
Za izvedbo koncerta se zahvaljujemo tudi
domačemu župniku Slavku Kimovcu, ker je prijazno
odstopil prostore cerkve in župnišča.

Janja Tratar

Koncertna nedeljska sveta
maša na Razborju pod Lisco
Ob zori sonce razlije svojo bleščavo, ob
mraku nam kaže pot zvezda nad širjavo.

V sklopu projekta Obisk slovenske župnije so nas
na mrzlo nedeljsko dopoldne, 19. decembra lani,
pri sveti maši na Razborju pod Lisco ogreli ubrani
glasovi Akademskega pevskega zbora Alojzija
Mava iz Ljubljane. Poslanstvo zbora je oznanjanje
božje besede z glasbo, prav tako je pomembno
poslanstvo zbora tudi prenašanje ljubezni do petja
na mlajše rodove. Vsako leto obiščejo najmanj
eno do dve župniji, kjer pojejo pri maši in pripravijo
koncert. Zato smo jih z veseljem sprejeli tudi na
Razborju.
Akademski pevski zbor Alojzija Mava deluje že
od leta 1978. Imenuje se po skladatelju duhovne
glasbe, v njem pa so pevci vseh starosti, večinoma
študenti in mlajši izobraženci iz vse Slovenije.
Nastopajo v Sloveniji in tujini, prejeli so številne
mednarodne nagrade, omeniti je treba tudi
tradicionalno udeležbo na Reviji ljubljanskih pevskih
zborov v Škofijski gimnaziji v Ljubljani.
V polurnemu koncertu posvetnih napevov, pa
tudi pesmi slovenske obmeje, nas je 13 fantov in
15 deklet popeljalo v četrto adventno nedeljo. V
Čez dan jaslice samevajo v tihoti, ob mraku pa pričakovanju božične polnočnice smo uživali stari
številne lučke preženejo temo in utirajo pot in mladi. Razborjani pa smo mavovce, kot se člani
svetlobi. Člani TD Tržišče želimo vsem čim več zbora med seboj imenujejo, na koncu povabili tudi
medse v dom krajanov.
svetlih trenutkov in vse dobro v letu 2011!
						
Vir: KŠTD Razbor
Janja Tratar 		

Turizem, TZOS

Novoletni pohod na Lisco

Blagoslov konj v Vranju
Prava zimska idila je tudi letos privabila konjerejce
in konjenike, da so se na štefanovo, 26. decembra
lani, zbrali na blagoslovu konj v naselju Vranje v
občini Sevnica. Pripeljali so 11 konj iz območja
Sevnice, Blance, Boštanja, Brestanice in
Senovega.

Luč miru na Lisco

Prvi dan novega leta ob osmih zjutraj se nas je Planinsko društvo Lisca Sevnica je 19. decembra
15 članov Planinskega društva Lisca Sevnica s lani organiziralo tradicionalni pohod na Lisco z
Krškega in Šentjerneja zbralo v Krakovu pri vinski geslom Luč miru iz Betlehema.
kleti Mastnak. Zdravko in Mateja sta nas pričakala
in pogostila s kuhanim vinom in pršutom. Potem
smo pohod nadaljevali v pravi zimski idili v sončnem
in hladnem vremenu iz Podgorja mimo Orehovca
na Lisco. V Jurkovi koči so nas s toplim čajem
in malico pričakali planinci, ki so silvestrovali na
Lisci. Ko smo se malo ogreli in okrepčali, smo vsi

Skupaj s skavti smo peš nesli luč miru iz Betlehema
iz župnijske cerkve sv. Nikolaja čez Šmarje, Zajčjo
goro, Ledino, Zleteče in Pule na Lisco.

Franc Šeško
Foto: Vinko Šeško

pot nadaljevali prek vrhnjega robu Lisce, od koder
je bil kristalno jasen, a ledeno mrzel in vetroven
pogled na slovenske gore, predvsem KamniškoSavinjske Alpe. Dvourna pot nas je vodila proti
severovzhodu do Njivic, tam pa sta Tone Bohorč
in Janko Avguštin pri Darinkini koči pripravila
dobro planinsko kosilo. Ko je sonce zašlo za gozd,
smo se v prijetnem ozračju spustili v dolino proti
Podgorju. Tako smo za zdravje koristno in prijetno
preživeli prvi dan leta 2011, za kar smo hvaležni
organizatorjema in vodnici Darinki Avguštin.

Večina jih je z njimi prijezdila, nekateri so se
pripeljali z vpregami. Z zbirnega mesta ob kmetiji
Lončar na Marofu so v sprevodu prispeli do cerkve
sv. Štefana. Najprej sta vse zbrane pozdravila
predsednik društva konjerejcev in konjenikov
Sevnica Pavlič Milan in sevniški župan Srečko
Ocvirk. Sevniški župnik Vinko Štrucelj je podelil
Janez Levstik
blagoslov konjem in njihovim spremljevalcem ter
jih priporočil sv. Štefanu, nato je bila še sv. maša.
Vsi zbrani so se okrepčali s kuhanim vinom in
malico. V spomin na že 19. tradicionalni blagoslov
so konjeniki letos prejeli darilo, spominek iz lesa z
Krmeljski pohodniki smo se v organizaciji
vžganim motivom podkve in konjeve glave.
Planinskega društva Lisca Sevnica tudi lani kot že
več let prej poslovili od starega leta v Kamenškem.
Tanja Košar
Ob 22. uri smo se na silvestrovo zbrali pred
gostiščem Barbara z baklami v rokah in z malico
v nahrbtniku. Po uri in pol hoda smo prispeli

Pohod

Blagoslov konj
v Šentjanžu 2010

Žrebanje nagradne kartice
veselja 2010
Nagradna igra je potekala od januarja do
decembra. V njej so sodelovali vsi, ki so izpolnili
nagradno kartico veselja – izletniki, ki so obiskali
našo občino in udeleženci prireditev.
V petek, 31. decembra lani, je bilo v sklopu
silvestrovanja na prostem v Sevnici žrebanje,
katerega pobudnik in organizator je KŠTM
Sevnica.
Dobitnike je izžrebala direktorica KŠTM Sevnica,
Mojca Pernovšek, na žrebanju pa so bili tudi člani
žreba: Alenka Kozorog in člani ansambla Fantje
izpod Lisce.
Izžrebali smo 3 nagrajence.
Dobitnik 3. nagrade, ki jo podarja Turistična
kmetija Klenovšek - Grobelnik, je
ANA ŠPEC, Muhbran 4, VELIKA LOKA
nagrada: 3 x polpenzion za 1 osebo
2. nagrado, ki jo podarja gostilna Malus, prejme:
DAVID ALEŠ, Goropečnikova 11, PODGORICA ŠENTJAKOB
nagrada: 6 x polpenzion
Srečni izžrebanec in dobitnik
1. glavne nagrade, dvoseda PRESTIGE-A-6, ki ga
podarja Stilles, d. d., iz Sevnice pa je
MAJA KRSTIČ, Prešernova ulica 11, MENGEŠ
Izžrebance, ki jih ni bilo pri žrebanju, je organizator
pisno obvestil o načinu prevzema nagrade.
						
		
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Na praznik sv. Štefana je bil v Šentjanžu kljub
slabšemu vremenu tradicionalni blagoslov konj. Na
parkirišče KS Šentjanž so jih rejci pripeljali 21. Kot
ponavadi so se zbrali pred gostiščem Majcen, nato
pa je sprevod krenil skozi Češnjice na parkirišče.

do zidanice Bregarjevih. Tam sta nas sprejela
prijazna gostitelja Milenka in Branko s čajem in
kuhanim vinom. V veselem ozračju smo pričakali
novo leto, nazdravili in si zaželeli vse dobro, nato
pa s pesmijo nadaljevali druženje.

Ana Hočevar
Blagoslov je spet podelil domači župnik, obreda se
je udeležilo tudi veliko krajanov. Najbolj zanimivo
je bilo seveda za mlajše obiskovalce, saj so konje
lahko božali in jih celo zajahali.

Franc Šeško

www.kstm.si
Februar 11
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Božični koncert Okteta
Jurija Dalmatina iz Boštanja

Adventna delavnica in trije
dobri možje v Zabukovju

10. božično-novoletni koncert
na Blanci

Oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja, ki nepretrgano
deluje že 46 let, je v cerkvi sv. Nikolaja v Sevnici
pripravil prijetno božično glasbeno ozračje pod
umetniškim vodstvom profesorice glasbe Marjete
Sojar. Vsakoletni koncert je bil nekaj posebnega,
saj ga je popestril še tercet Vilinke v sestavi Tanje
Žibert, Mateje Repovž Lisec in Maje Repovž.

Zadnjo novembrsko soboto v lanskem letu, ko
je zima že razkrila svoje prve čare, so se otroci,
njihovi starši in člani KD Franceta Požuna
Zabukovje zbrali v novem domu v Zabukovju na
Adventni delavnici. Izdelovali so adventne venčke
in voščilnice. Venčke in nekaj voščilnic so otroci
odnesli domov, preostale voščilnice pa so PGD
Zabukovje, KS Zabukovje in KD Franca Požuna
poslali kot svoja novoletna voščila.
Zadnjo sredo preteklega leta so v Zabukovju prvič
pripravili otroško novoletno rajanje. Začelo se je
s kratko gledališko predstavo Boječi Matevž, v
kateri so Urban, Eva, Monika, Lea, Larisa, Nika,
Maja in Blaž prikazali, kako se delajo strahovi,
nadaljevalo pa se je z rajanjem in obiskom treh
decembrskih mož.
Ker so otroci s tremi dobrotniki, in predvsem
z darili, tako zasičeni, da so možiclje že pošteno
pomešali med seboj, so jim poslali vabila za rajanje.
Vsi trije so si vzeli čas in prišli; Miklavž peš iz
nebes, Božiček z jeleni s severnega tečaja in Dedek
Mraz s konjsko vprego izpod Triglava. V vabilu so
napisali, da so že odprli večino daril, ki so jih zanje
pustili pri babicah, tetah, sosedih, prijateljih, zato
naj pridejo le na obisk in na klepet z njimi. Ko so
zunaj parkirali vsak svoje prevozno sredstvo, so
otroci skupaj s Šentlenartskimi smrkci zapeli in jih
povabili v dvorano. Za začetek so trije možje z njimi
zaplesali Račke, otroke pa obdarili s čokoladicami,
bonboni in mandarinami, predvsem pa s tem, da
so z njimi še plesali, se pogovarjali in fotografirali.

Čarobni december 2010 se je za prebivalce Blance
in njene okolice končal z vrhunskim glasbenim
večerom slovenskih zabavnih in narodnozabavnih
viž v izvedbi gostiteljev večera Kulturnega društva
Godba blanški vinogradniki in gostov. Godbeniki
so medse povabili znane glasbenike, ki so s svojo
mladostjo in izvrstnim glasbenim nastopom
navdušili občinstvo. Predstavili so se nam Mladi
korenjaki, ansambel Saša Avsenika, ansambel
Naveza, Vesele Štajerke ter odlična domača
vokalna zasedba Jarica.

Dekleta skupaj prepevajo od lanskega septembra
pod umetniškim vodstvom profesorice petja
Martine Prevejšek, ta pa je eno izmed pesmi zapela
tudi z njimi. Koncert so soustvarjali še kitarist
Zoran Košir, flavtistka Lara Šalamon, citrarka
Duška Stopar, trobentač Matej Fon, pianist Tine
Bec in violinistka Mojca Bec. Povezovalka koncerta
je bila Saša Kralj. Oktet se je s svojimi božičnimi
pesmimi predstavil tudi 2. januarja v boštanjski
cerkvi in v domu upokojencev v Sevnici.

Andrej Lisec

Fotografska razmišljanja
Planinsko zavetišče pod Sv. Rokom,
7. decembra 2010 in 11. januarja 2011

Osrednji gost večera je bil legendarni Alfi Nipič.
Vse glasbe željne obiskovalce je še posebno očaral
s svojim že skoraj ponarodelim Silvestrskim
poljubom. Večer v soju sveč so nam popestrili
še ubrani glasovi otroškega pevskega zbora OŠ
Blanca pod vodstvom Jelke Gregorčič Pintar.
Na odru smo v vlogi povezovalca programa
srečali Jožeta Galiča, s humorističnimi vložki
pa je nastopil kot Podhomski Joža. Godbeniki so
z vrhunskim nastopom dokazali, da je za njimi
deset izredno plodnih let, ko so pod umetniškim
vodenjem najprej Marko Martina, ki je hkrati tudi
pobudnik godbeništva na Blanci, zdaj pa Dejana
Brečka kakovostno izjemno napredovali. Domače
občinstvo jim v zahvalo vrača z vedno polno dvorano
in močnim aplavzom, zato predsednik godbe
Peter Mirt obljublja pester program godbenikov
tudi letos. Načrtujejo pa tudi že božično-novoletni
koncert 2011 z novimi vrhunskimi gosti, katerih
imen še noče povedati.
Ob slovesu jim je bila najbolj všeč njihova obljuba, 						
Vlasta Marn
da bodo prihodnje leto spet prišli. Otroci pa se 			
bodo vse leto trudili, da bodo vredni njihovega
obiska. Tako so obljubili.

Renata Podlesnik Pajk,
KD Franca Požuna Zabukovje

Foto: Rok Petančič

Klepeti z ljubiteljskimi fotografi so nas spodbudili,
da bi letos tudi v Sevnici pripravili delavnico, ki
bi spodbujala avtorje v različno »fotografsko
razmišljanje«. Delavnica je bila namenjena vsem
ljubiteljskim fotografom, tistim z izkušnjami in
začetnikom. Organizator Zveza kulturnih društev
in JSKD Območna izpostava Sevnica je na željo
Fotografske sekcije Društva Trg v goste povabilo
mag. Hrvoja Tea Oršaniča in Rajka Čuberja, ki sta
na podlagi svojega znanja in dolgoletnih izkušenj
vodila delavnico. Ta je imela dva dela. Prvi je
zajemal predavanje in strokovni klepet, drugi del
pa analizo fotografij, ki so jih udeleženci ustvarili
na podlagi slišanega in videnega v prvem delu
delavnic. Delavnic se je udeležilo 17 ljubiteljskih
fotografov.
Nastale fotografije bodo na ogled v avli Kulturne
dvorane Sevnica v petek, 4. februarja, ob osrednji
prireditvi ob kulturnem prazniku.

Katja Pibernik, Vesna Bevc,
SKD Območna izpostava Sevnica
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Črna komedija
v izvedbi KUD Poklek
S premierno uprizoritvijo gledališke igre Črna
komedija po literarni predlogi sodobnega
angleškega dramatika Petra Shafferja se je v
kulturnem domu na Blanci 8. januarja predstavilo

Kulturno umetniško društvo Poklek nad Blanco.
Delovati je začelo lani, v njem pa je 14 aktivnih
članov. Njihov sedež je v prostorih PGD Poklek.
Upajo pa, da se bodo obiskovalci ob ogledu njihovih
komedij še velikokrat nasmejali.

Smilja Radi

Podelitev priznanj in
Prešernovih plaket
ZKD Sevnica

Zveza kulturnih društev Sevnica bo na osrednji
slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki bo v petek,
4. februarja 2011, ob 17. uri, v Kulturni dvorani
Sevnica podelila priznanja in Prešernove plakete
ZKD za dolgoletno uspešno in odgovorno delo
ter posebne uspehe in dosežke na področju
različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
imajo poseben pomen za razvoj kulture v občini
Sevnica.
Priznanja in Prešernove plakete bo ZKD Sevnica
podelila na podlagi pravilnika, ki ga je sprejela
novembra 2010, posameznikom, društvom,
skupinam, podjetjem, krajevnim skupnostim in
drugim organizacijam ali ustanovam, povezanim z
ljubiteljsko kulturo na območju naše občine.
Vsem prejemnikom priznanj in plaket čestitamo
in upamo, da bodo ta spodbuda za uspešno delo
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti tudi v
prihodnje.

Jože Novak, predsednik ZKD Sevnica

www.grad-sevnica.com
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Čipkarska razstava Evropa v
čipki na sevniškem gradu

Posek dreves
pod sevniškim gradom

Tretjega januarja smo odprli edinstveno čipkarsko
razstavo z naslovom Evropa v čipki, klekljarske
skupine Cvetke Žiri. Klekljarice prihajajo iz
majhnega, a lepega mesta na koncu Poljanske
doline, ki leži prav na stičišču treh pokrajin –
Gorenjske, Primorske in Notranjske. Žiri so poleg
Železnikov in Idrije eden največjih klekljarskih
središč v Sloveniji.

Gozdovi okoli sevniškega gradu so del gozdov, ki
so bili leta 2004 s posebnim odlokom določeni za
gozdove s posebnim namenom v mestu Sevnica.
Gre za tiste, ki tvorijo zeleni pas okoli mesta in
v Sevnici, imajo pa pomembni nalogi: ekološko
(varovalno, biotopsko, klimatsko) in socialno
(zaščitno, rekreacijsko, turistično, estetsko).
Temu je kar najbolj prilagojeno tudi gospodarjenje.
Leta 2009 smo na Krajevni enoti Sevnica Zavoda
za gozdove Slovenije za te gozdove izdelali gojitveni
načrt, v katerem je podrobno predstavljena
njihova večnamenska vloga v prostoru, posebna
pozornost pa je namenjena potrebnim ukrepom
za njeno trajno zagotavljanje. Širši javnosti je bil
načrt predstavljen na javni obravnavi, na katero
so bili povabljeni vsi lastniki gozdnih parcel in
preostali uporabniki gozdnega prostora.
Gospodarjenje z gozdovi, ne le s tistimi v zelenem
pasu, je nenehno iskanje kompromisa med
najširšo množico interesov uporabnikov gozdnega
prostora. Zavedamo se, da lahko ljudem, ki živijo
bolj odmaknjeno od gozdnega prostora, gozd
pomeni nekaj popolnoma drugega kot tistim, za
katere je pomemben vir zaslužka. Ali pa tistim, ki
se vsak dan s strahom ozirajo v krošnje dreves,
da se jim ne bi ob prvi večji ujmi podrle na glavo.
Tudi zato smo se v dogovoru z upravljavcem
občinskih gozdov odločili za posek težkih, visečih
in slabo vitalnih dreves pod gradom, ki bi lahko z
nenadzorovanim padcem ogrozila življenja ljudi,
spodaj ležeče objekte in dodatno oslabila varovalno
in zaščitno funkcijo gozdov. Hkrati želimo ustvariti
razmere za njihovo naravno obnovo z avtohtonimi
drevesnimi vrstami. V senci smrekovih dreves
pri Lutrovi kleti se že kaže zametek novega
sestoja z javorji, tiso in preostalimi plodonosnimi
drevesnimi vrstami, kar nas dobesedno sili k
ukrepanju. Na območjih z izrazito poudarjeno
varovalno in zaščitno vlogo (zahodno in vzhodno
pobočje grajskega hriba) želimo s poznejšimi
ukrepi nege vzgojiti strmim rastiščem in plitvim
tlem primernejše, stabilnejše drevesne oblike:
redkejši sestoji z nižjimi, bolj čokatimi in stabilnimi
drevesi.
Za potrebe poseka in spravila dreves je na
zahodnem pobočju predvidena gradnja gozdne
vlake. Po končanem delu bo preurejena v
sprehajalno pot, navezovala pa se bo na terase na
južnem pobočju pod gradom. Načrtovana dela se
bodo začela kmalu, ukrepi pa v ničemer ne bodo
posegali v območje parka v neposredni okolici
gradu. Za vsakršna pojasnila smo na Zavodu
za gozdove občanom vedno na voljo: e-pošta:
ke.sevnica@zgs.gov.si, tel.: 07/814 15 01.

Društvo, ki ima 125 članov, je bilo ustanovljeno
leta 2004. Vse od leta 2006, ko so proslavljali
100.
obletnico
nepretrganega
delovanja
klekljarske šole, vsako leto med prvomajskimi
prazniki pripravijo razstavo svojih izdelkov,
vedno z drugačno vsebino. Razstavo so pozneje
poimenovali kar Slovenski klekljarski dnevi v Žireh,
prikazuje pa njihovo celoletno delo. Letošnja je
bila še posebno odmevna, izdelali pa so zastave
vseh članic Evropske unije in grbe njihovih
prestolnic, vsaki državi pa so dodali še zastavo
Evropske unije. Za vse so porabili več kot 10.000
ur, samo za grb Prage več kot 300. Vse grbe so
izdelali prostovoljno brez plačila, na koncu tudi
celoten zemljevid Evrope z malimi zastavami, ki so
zataknjene na zemljevid. Razstavo so poimenovali
Evropa v čipki.
S to razstavo
so
pretrgali
tradicionalno
izdelavo
čipk
po klekljarskih
predlogah, saj
so zastave in
grbe
izdelali
neposredno
po
fotografiji
z
interneta,
gostovali pa so
že v številnih
slovenskih
krajih
in
na
ministrstvih. Največje priznanje pa je bilo povabilo,
da bi razstavo pokazali na sedežu Evropske unije v
Strasbourgu. Tam so doživeli velik uspeh in prejeli
veliko pohval, povabili pa so jih še na Svet Evrope.
S svojimi izdelki so se predstavili tudi klekljarice iz
našega okolja in učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica,
ki pridno usvajajo prve korake tega posebnega
ročnega dela.
Odprtja se je udeležilo veliko obiskovalcev, med
uradnim delom, ki ga je povezovala Irena Železnik,
tudi mentorica klekljarskega krožka v OŠ Sava
Kladnika Sevnica, sta nas nagovorila tudi župan
Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek. Na violino je zaigrala mlada glasbenica
Mojca Bec. Nato se je prijetno druženje nadaljevalo
v grajski kavarni, razstava pa je bila odprta vsak
dan do 9. januarja, obiskalo pa jo je zares veliko
obiskovalcev, tudi iz oddaljenih krajev in izven
Posavja.
Za organizacijo te zanimive razstave se je treba
še posebej zahvaliti domačim klekljaricam Tini
Železnik, Ireni Železnik, Ireni Groboljšek in vsem,
ki so pomagali s prostovoljnim delom.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Miloš Brinovec, univ. dipl. inž. gozd.

Čarobni obisk Gradu Sevnica
Praznično vzdušje smo za najmlajše otroke, ki so
ali niso vključeni v vrtec, pričarali že četrto leto
zapovrstjo s tradicionalno prireditvijo Čarobni
obisk Gradu Sevnica, v sodelovanju Vrtca Ciciban
Sevnica – Sklad vrtca in Zavoda KŠTM Sevnica.
V atriju gradu sta otroke in starše pozdravili
ravnateljica vrtca Vlasta Fele in direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek. Program prireditve
je povezoval Ciril Dolinšek. V dvorani Alberta
Felicijana so obiskovalci uživali na predstavi o
Strašnem grajskem duhcu, ki seveda to ni bil.
Predstavo sta doživeto odigrala Kaja Pavlič
kot prijazen duhec in Sinjo Jezernik kot Baron
Moscon. V grajski kapeli so vzgojiteljice Melita,
Meta in Bernarda z grajsko gospodo (Društvo
trg Sevnica) pripravile kratek koncertni nastop
najlepših otroških božičnih pesmi. Obiskovalci so si
v Mosconovi galeriji ogledali tudi razstavo likovnih

del o sevniški voščenki. Živahno je bilo v konferenčni
dvorani, kjer so otroci pod vodstvom vzgojiteljic
v ustvarjalni delavnici izdelovali duhce. V stolpu
štirje letni časi je praznično vzdušje z igranjem
na trobento pričaral Dejan Brečko (član Kvarteta
Bach in dirigent Godbe Blanški vinogradniki). Ob
koncu programa smo se zbrali v grajskem atriju,
kjer smo okrasili grajsko smrečico. Ob petju Cirila
Dolinška so otroci zaplesali in si v Grajski kašči
privoščili topel čaj, starši pa so si ogledali Grajsko
vinoteko, kjer so dobili kuhan »sok«. Ob odhodu
s čarobnega gradu so si otroci pot po grajski
strmini osvetlili z »laternicami« izdelanimi v vrtcu.

Vseh obiskovalcev je bilo okoli štiristo, le-ti pa
so namesto vstopnine darovali prostovoljne
prispevke (približno 490 eur), za obnovo igrišč v
vrtcu in za otroke iz socialno ogroženih družin.
Vsem, ki ste nam pomagali pri prireditvi, se
iskreno zahvaljujemo in voščimo srečno, zdravo in
uspešno novo leto 2011.

Za Sklad Vrtca Ciciban Sevnica,
Zdenka Poljšak

Sebastjan Popelar
umetniški gost na
gradu Sevnica v letu 2011
V KŠTM Sevnica smo na osnovi javnega razpisa
za izbor ustvarjalca – umetniškega gosta na gradu
Sevnica v letu 2011 »Gostolenje ustvarjanja in
umetnosti« izbrali mladega umetnika Sebastjana
Popelarja.
Sebastjan živi in ustvarja v Zgornjih Mladetičah v
okolici Tržišča. Ustvarja na področju slikarstva,
fotografije in izdelovanja mozaikov, o večplastnosti
ustvarjanja pa pripovedujeta njegovi spletni strani
www.sebastjan-popelar.com in
www.unikatnadarila.si,
kjer
je
podrobneje
predstavljeno njegovo delo.
Sebastjan se je predstavil javnosti na 12
samostojnih in 10 skupinskih razstavah po Sloveniji.
V prijavi na razpis je podal številne predloge za
kulturno umetniško obogatitev dogajanja na
gradu Sevnica (dobrodelne dražbe umetniških
del, tržnica unikatnih izdelkov, tržnica starin,
umetniške delavnice za najmlajše, razpisovanje
natečajev, premierne predstavitve del), ki jih
bomo skušali v čim večji meri skupaj organizirati in
popestriti kulturno dogajanje na gradu Sevnica.
Sebastjan je z izborom v letu 2011 postal t.i.
kulturni ambasador. Uradna predaja te časti bo
na gradu Sevnica 9. februarja 2011 na odprtju
zbirke »Ogled« avtorja Rudija Stoparja. Sebastjan
bo to čast »štafetno« predal novemu izbrancu
februarja 2012.
Vabljeni k ogledu spletne strani:
www.grad-sevnica.com, kjer bomo sproti objavljali
kulturno umetniške dogodke v sklopu gostolenja
ustvarjanja in umetnosti na gradu Sevnica.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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torek, 1. 2.,
ob 9.00

Predavanje: dr. Jonatan Vinkler: Slovenci v času parlamentarizma
(1861-1918)

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 1. 2.,
ob 9.00

Učimo se jezike: začetni tečaj angleškega jezika, uvodno srečanje

Dnevni center za starejše
občane Sevnica

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 4. 2.,
ob 9.00

Skupina za mlade mamice

Družinski inštitut
Zaupanje

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 041/772-245

petek, 4. 2.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: pohodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše
občane Sevnica

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 4. 2.,
ob 17.00

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Občina Sevnica in KŠTM Sevnica

sobota, 5.2.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: 07/81-61-070

sobota, 5.2.,
ob 9.30

Medobčinsko ekipno šahovsko šolsko prvenstvo

OŠ Boštanj

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 5.2.,
ob 18.00

Kulturni praznik

TVD Partizan Boštanj

Org.: KS Boštanj;
Info.: Jasmina, 07/81-49-151

sobota, 5.2.,
ob 19.00

Komedija: Peter Shaffer: Črna komedija, v izvedbi KUD Poklek

Kulturna dvorana
Studenec

Org.: KUD Poklek;
Info.: Ana Anika Kragl, 041/491-555

sobota, 5.2.,
ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica : RK Sviš Pekarna Grosuplje

Športna dvorana Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 7. 2.,
ob 11.00

Novinarska konferenca ob odprtju zbirke »Ogled« avtorja Rudija
Stoparja

zbirka »Ogled« na gradu
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica in Posavski muzej Brežice;
Info.: Rok, 051/680-289

ponedeljek, 7. 2.,
ob 16.00

Obnovitveni tečaj iz cestno prometnih predpisov

Dnevni center za starejše
občane Sevnica

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 7. 2.,
ob 17.00

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov, ciklus 2/12

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 8. 2.,
ob 18.00

Slavnostna akademija v počastitev kulturnega praznika

Dom kulture v Krmelju

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj;
Info.: Berta, 07/81-84-061

sreda, 9. 2.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica, Oddelek
za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

sreda, 9. 2.,
ob 17.00

Odprto šahovsko pospešeno prvenstvo, ciklus 2/12

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 9. 2.,
ob 18.00

Odprtje zbirke »Ogled« avtorja Rudija Stoparja ob kulturnem
prazniku

Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica in Posavski muzej Brežice;
Info.: Rok, 051/680-289

petek, 11. 2.,
ob 9.00

Skupina za mlade mamice

Družinski inštitut
Zaupanje

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 041/772-245

petek, 11. 2.,
ob 15.00

Strokovni prikaz rezi vinske trte. Strokovno srečanje bo vodil Jernej Grajski vinograd na gradu
Sevnica
Martinčič, univ. dipl. inž. agr. iz KGZ Novo mesto

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj,
Info.: www.drustvo-vinogradnikov.si,
Franc Košak, 041/654-919

petek, 11. 2.,
ob 17.00

Gledališka predstava za otroke Bobek in barčica v izvedbi dramske
skupine Žvrgolišče iz Šentjerneja pod vodstvom vzgojiteljice Ane
Srpčič. Vstop prost!

dvorana Alberta Felicijana
na gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 051/680-289

petek, 11. 2.,
ob 18.00

Predavanje: mag. Petar Papuga:
Naravne metode za izboljšanje kakovosti življenja

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sobota, 12. 2.,
ob 6.00

Sobotni planinski izlet: Solkan – Prevalo – Sveta gora

Odhod iz avtobusne postaje Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica;
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sobota, 12. 2.,
ob 9.30

Področno ekipno šahovsko šolsko prvenstvo Posavja

OŠ Blanca

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 12. 2.,
ob 19.00

Komedija: Peter Shaffer: Črna komedija, v izvedbi KUD Poklek

Kulturni dom Šentjanž

Org.: KUD Poklek;
Info.: Ana Anika Kragl, 041/491-555

nedelja, 13. 2.,
ob 17.00

Dobrodelni koncert za Dejana Mijoviča

Športni dom Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: Lea Kelemina, 041/277-957

ponedeljek, 14. 2.,
ob 12.00

Zaključek dobrodelne akcije: Dan ljubezni

sedež Območnega
združenja RK Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Petra, 051/680-284

ponedeljek, 14. 2.,
ob 17.00

Predavanje: Franc Božjak (naturopat iz Sežane): Prehranjevanje v
tretjem življenskem obdobju

TVD Partizan Boštanj

Org.: Društvo za biodinamično gospodarjenje
Ajda Posavje, Info.: Hriberšek Majda,
041/458-532

torek, 15. 2.,
ob 9.00

Predavanje: Alojz Vidic: Pravo v vsakdanjem življenju
(nasveti o dedovanju, darilnih pogodbah, hipoteki in podobno)

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 15. 2.,
ob 17.00

Odprto šahovsko prvenstvo invalidov, ciklus 2/12

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 16. 2.,
ob 18.00

Potopisno predavanje: Ivan Župič: Malezija in Singapur

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

sreda, 16. 2.,
ob 18.00

Gledališka igra Martin Krpan - gledališka skupina OŠ Sava Kladnika
Sevnica, pod mentorstvom Janislave Uvodić

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

četrtek, 17. 2.,
ob 9.00

Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica

Kulturna dvorana Krmelj

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166

četrtek, 17. 2.,
ob 16.00

Predstavitev: kako uspešno varujemo in krepimo zdravje
- naravni izvlečki

Dnevni center za starejše
občane Sevnica

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 17. 2.,
ob 18.00

Odprtje likovne razstave "Barve življenja" avtorice Jane Peršolja

Mosconova galerija na
gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 051/680-289
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četrtek, 17. 2.,
ob 19.30

Odrasli abonma: Optimist, monokomedija. V izvedbi: Špas teater.
Režija in igra: Matjaž Javšnik. Predstava za abonma in izven.

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166

petek, 18. 2.,
ob 9.00

Skupina za mlade mamice

Družinski inštitut
Zaupanje

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 041/772-245

petek, 18. 2.,
ob 11.00

Medgeneracijsko srečanje

Družinski inštitut
Zaupanje

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 18. 2.,
ob 17.00

Otroški abonma: Klovn Buffetto

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166

sobota, 19. 2.,
ob 10.00

2. squash turnir za slovensko lestvico v sezoni 2010/2011

Športni center Term
Čatež

Org.: Squash klub igRaj Sevnica;
Info.: Tomaž, 041/362-329;
www.igraj.org; info@igraj.org

sobota, 19. 2.,
ob 18.00

Zvočna gong kopel

Kulturna dvorana Sevnica
(gasilski dom)

Org.: Vladimir Janc, 041/751-457

sobota, 19. 2.,
ob 19.00

Komedija: Peter Shaffer: Črna komedija, v izvedbi KUD Poklek

Kulturni dom Zabukovje

Org.: KUD Poklek;
Info.: Ana Anika Kragl, 041/491-555

sobota, 19. 2.,
ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica : RK Grosuplje

Športna dvorana Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 20. 2.,
ob 9.00

Hitropotezno šahovsko odprto prvenstvo, ciklus 2/12

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

od ponedeljka 21. 2.
do petka 25. 2.

Smučanje za osnovnošolce

Odhod iz Sevnice

Org.: Toni Turizem;
Info.: Tone, 031/643-338

od ponedeljka 21. 2.
do petka 25. 2.,
ob 8.00

Počitniške igre za osnovnošolce

Športni dom Sevnica

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 031/899-674, www.zaupanje.net,

torek, 22. 2.,
ob 9.00

Predavanje: dr. Peter Škoberne: Ali je narava v Sloveniji nekaj Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net
posebnega

torek 22. 2.,
ob 17.00

Pravljična urica

torek, 22. 2.,
ob 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič: Kaj storiti, ko otrok udari Mladinski center Sevnica
mamico ali očka?

Org.: KŠTM Sevnica

torek, 22. 2.,
ob 19.00

Predstavitev diplomske naloge Plemiška arhitektura na
Vipavskem

poročna dvorana na
gradu Sevnica

Org.: Marjana Mirt

sreda, 23. 2.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

petek, 25. 2.,
ob 16.00

Zbor članov DU Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica,
Info.: Marijana Kralj, 031/669-771

petek, 25. 2.,
ob 18.00

Gledališka predstava za otroke "Kokoši v prometu" v izvedbi gledališke skupine Bouhice. Igrajo: Sonja Bobek Simončič, Barbara
Vovk, Tanja Sorčan, Marjana Peša. Scenografija: Nena Bedek.
Mentorstvo in režija: Snježana Pungerčič Vstopnina: 3,50 EUR.
Vsak četrti član družine ima prost vstop.

dvorana Alberta
Felicijana na gradu
Sevnica

Org.: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica;
Info: Snežka, 031/760-612.

sobota, 26. 2.,
ob 10.00 do 13.00

Predstavitev turistične ponudbe

pred T.A. Doživljaj v
Boštanju

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Zdravko 07/81-65-462

sobota, 26. 2.,
ob 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RD Istrabenz Plini Izola : RK
Sevnica

Izola

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

Izposojevališče Krmelj
(Knjižnica Sevnica)

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Februar 11

13

Mladina, šolski zvonec

Avtobusna čakalnica na
Orehovem
Za novo leto so se šolarji Orehovega zelo razveselili
težko pričakovane avtobusne čakalnice. Do sedaj
so morali kar na prostem, v snegu in dežju, čakati
na prihod avtobusa. Čakalnica je na tem mestu
včasih že stala, vendar je ob rekonstrukciji ceste
niso postavili nazaj. Danes je tu nova, še lepša, s
klopjo, na katero otroci lahko odložijo težke šolske
torbe.
Starši se zahvaljujemo občinskemu vodstvu, ki je
pripomoglo k postavitvi čakalnice, saj je s tem tudi
poskrbljeno za večjo varnost naših otrok.

				

Zdenka Knez

Z ljubeznijo
do novega življenja
Verjetno ste že zasledili napisano ali povedano,
kako je za las ušel smrti Sevničan Dejan Mijović
(34). Tistega julijskega popoldneva lani je pri
padcu na spolzki klančini v hipu ohromel. Dejan se
spomni prizora v morju, kako mu okoli glave švigajo
mehurčki iz ust in nosu, kako je telo popolnoma
negibno in kako goreče je pričakoval, da bi mu
kdo pomagal iz vode, ker si sam ni mogel. Njegovi
prijatelji so videli, kaj se dogaja, in ga rešili.
Dejan že nekoliko premika noge in roke, vendar
ničesar ne čuti: ne mraza, ne toplote, ne stiska
rok. Ker se telo že počasi odziva na zdravljenje, se
odpravlja v Švico na zelo drago rehabilitacijo.
Društvo K.N.O.F. bo zato s pomočjo lokalnih
podjetnikov in dobrotnikov ter KŠTM Sevnica
organiziralo valentinov dobrodelni koncert v
Športnem domu Sevnica, 13. februarja, ob 17. uri.
Nastopili bodo izjemni trio Eroika, Nuška Drašček s
čudovitim glasom, Kvintet Dori, Boštjan Bračič, ki
je z neverjetnim glasom navdušil v oddaji Slovenija
ima talent, Rafko Irgolič, Sevničan, ki je nastopil
na prvem festivalu Slovenske popevke, ansambel
Labirint – veseljaki, humoristi, združeni z ljubeznijo
do glasbe, energična sevniška skupina s pihalci
Makadam S P, v skupino združeni znani slovenski
glasbeniki Kitarzani in mlada perspektivna pevka
Kaja, ki smo jo lahko videli tudi že v oddaji Hribar.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.
Tako bomo s skupnimi močmi pomagali Dejanu!

Lea Kelemina,
Društvo K. N. O. F.

www.kstm.si

Pismo fanta, ki se zdravi
odvisnosti od drog v
komuni….
Za mojo mamico
Mamica moja, oprosti mi za vse skrbi, ki sem
povzročil ti.
Za vse težavne dni, ki si jih za mene pretrpela ti.
Za vse prazne obljube, ki sem dajal ti.
Za vse tiste zaradi mene neprespane noči.
Oprosti, za vse moje nesramnosti, ki sem jih storil
ti in za vse izrečene laži.
Ampak sedaj vem, kdo si ti. Ti si tista, ki je nad
mano prebedela veliko dni.
Tista, ki nikoli odnehala ni in mi stala ob strani, vse
moje dobre in slabe dni.
Zato mamica moja, rad bi povedal ti, da si vedno
v mojem srcu bila zlata ti, saj sem vedno zate bil
tvoj sin.
In mamica moja, ne zameri mi, ker velikokrat tisto
nisem bil pravi me.
Ampak na koncu si bila vedno zame moja zlata
mami ti, čeprav velikokrat tako se ti mogoče sploh
zdelo ni.
In rad bi še povedal ti, da ti si tista, ki je dala življenje
mi in zato ti bom zahvalen za vse večne dni.
Ter, da je še veliko stvari, ki rad bi povedal ti, ampak
mislim, da je bolj važno kaj začel sem čutiti in že iz
tega se lahko potem vse naprej gradi.
Tako da, HVALA, HVALA, HVALA ti za vse stvari,
ki zame naredila si, za vse stvari, ki si mi dala jih in
zanje bila na koncu prikrajšana ti. In ker me vedno
rada imela si!
In da veš, da si samo želim, da bi bila zdrava in
srečna ti do konca tvojih dni!
In vem, da na svetu tem dovolj besed ni, s katerimi
bi lahko povedal ti kaj vse pomeniš mi!
In še, mamica nikoli ne pozabi mi, da rad te imam
in te bom imel vse večne dni in da zame moja zlata
mami si, ter da se veselim še vseh najinih skupno
preživetih dni!

Rad te imam, tvoj sin Tim.

Brezplačno, aktivno
preživljanje zimskih počitnic
v organizaciji Družinskega
centra Sevnica in
KŠTM Sevnica
Družinski inštitut Zaupanje je nepridobitniški
zavod, ki v Sevnici deluje od leta 2010, njegovo
poslanstvo pa je nudenje raznovrstne pomoči
družinam, parom in posameznikom. V sklopu
programa Družinski center Sevnica organiziramo
in ponujamo različne aktivnosti za družine. Med
drugim pripravljamo sproščene pogovore o
različnih radostih in tegobah vzgoje in razumevanja
svojega novorojenčka, imamo predavanja za
starše in drugo.
Tokrat smo za osnovnošolske otroke, ki med
zimskimi počitnicami, od 21. do 25. februarja,
nimajo varstva, v sodelovanju s KŠTM Sevnica
pripravili brezplačne, organizirane počitniške
igre.
Te bodo v Športnem domu Sevnica vsak dan, od
8. do 14. ure. Igre bodo potekale v obliki različnih
športnih in družabnih iger, primernih za otroke
vseh starosti. Za mlajše otroke bodo na voljo tudi
ustvarjalne delavnice.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
031/899 674, 041/772 245 ali
www.druzinski.center.sevnica@gmail.com.
						
		
Katarina Oreškovič

Tehniški dan
V začetku decembra
smo se v krmeljski šoli odločili,
da bomo tehniški dan priredili,
da bi svoje spretnosti razvili
in šolo okrasili.
Gospa Mastnak nas je obiskala
in nam različno hrano dala.
Vsi smo degustatorji postali
in veliko o zdravi prehrani spoznali.
V skupine smo se razdelili
in vsak v svojo učilnico zavili.
Smrečice so okna okrasile
in praznino zakrile.
Pekli smo tudi piškote
in druge dobrote.
Škorenjčke smo šivali
in izkušnje pridobivali.
Delali smo Božičke, snežake
in druge junake
pa svečnike in eko smreke,
domov odnesli lepljive smo obleke.
Devetošolcem dela ni primanjkovalo,
veliko se jim ga je nabralo.
So napravili voščilnice prelepe,
na njih prilepili so snežne kepe.
Naš šolski bend
vadil je krepkó
in na koncu
zaigral nam je lepo.
Zaključili z razstavo in predstavitvijo smo,
dan je ustvarjalen bil zelo.
Imeli smo se zelo lepo
in zagotovo bo še kdaj tako.

Ines Metelko in Nina Pavlin,
6. r., OŠ Krmelj
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Šolski dan malo drugače

Raziskujemo Knapca

Za srečno 2011

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na OŠ Sava
Kladnika Sevnica, podružnica Studenec, odločili, da
s prvošolčki preživimo eno dopoldne malo drugače.
V okviru tehniškega dneva smo 4. januarja obiskali
gospoda Tineta Gorenca. V delavnici so učenci
z gospodom Tinetom izdelali igračo iz lesa. Med

V vrtcu raziskujemo, kje so kopali rov. Od Jakata
ateta Lojzeta smo povabili v vrtec, da smo njega
vprašali, kako je peljal mašinco. Povedal nam
je veliko stvari o premogu in Knapcu. Knapec je
zavohal nevaren plin, ki je škodil rudarjem. Premog
je nastal iz lesa zelo, zelo veliko časa nazaj. Veliko
nam je narisal o svojih časih. Za konec smo
narisali, kaj smo si zapomnili.

V petek, 24. decembra lani, je zadnja ura pouka
na OŠ Blanca potekala v malo drugačni, praznično
obarvani obliki. Vsi učenci in delavci šole skupaj
z vrtičkarji smo se zbrali v kulturni dvorani ter si
s prireditvijo voščili prijetne praznike ter seveda
zdravo in srečno novo leto. V tem poznem

K otroškemu zapisu so prispevali petletniki: Sara
Žganjar, Jaka Zupančič, Hana Kovačič (OŠ Krmelj –
izdelavo so preizkusili različna orodja in spoznali vrtec pri OŠ).
postopke obdelave lesa. Pokazali so veliko
spretnosti, zato so nastali čudoviti izdelki. Namen
našega srečanja je tudi druženje z gospodom
Tinetom, saj se od njega veliko naučimo o življenju
samem. Gospod Tine nam je pokazal pripomočke,
V četrtek popoldan je krmeljske otroke in starše
ki mu vsakodnevno olajšajo delo v delavnici, učenci
prvič doslej obiskal Božiček.
pa so jih z zanimanjem preizkusili. Vedno smo
Nekaj dni prej je na oglasnih deskah pustil povabilo,
radi v družbi uspešnih ljudi, kar gospod Tine, kot
da se lahko srečamo z njim, saj ga bo pot ravno
letošnji prejemnik Srebrne plakete Občine Sevnica
takrat vodila skozi Krmelj. Malce smo bili skeptični,
za izjemne športne uspehe v konkurenci športnih
če se bo to res zgodilo ali pa nas je morda samo
invalidov doma in v tujini in kot aktualni državni
kdo naplahtal.
prvak v streljanju z zračno puško, vsekakor je.

Božiček prvič v Krmelju

Sodelovanje Vrtca Ciciban
Sevnica z okoljem

Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagajo pri
raziskovanju naše okolice in nam potrpežljivo
odgovarjajo na naša vedoželjna vprašanja. Še
posebno bi se radi zahvalili županu Srečku Ocvirku
za njegovo podporo pri našem celoletnem projektu
»Zdravje v vrtcu«. V ta namen se je udeležil
medenega zajtrka z otroki, ki smo ga pripravili
v sodelovanju s sevniškimi čebelarji. Med in
mleko sta tako za naše otroke dobila še poseben
priokus.

Vzgojiteljice: Cveta, Mira in Bernarda

Nina Grabenšek-Kadilnik, OŠ Blanca

Čarobni Knapčev
nočni pohod

Mateja Prah

Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali
nanj in ga kasneje aktivno spreminjali, morajo
postopoma spoznati bližnje družbeno okolje.
Otrokom v Vrtcu Ciciban Sevnica so to omogočili
predstavniki ustanov, ki so se prijazno odzvali
naši prošnji za sodelovanje. Tako smo v mesecu
novembru obiskali Dom za starejše občane, PGD
Sevnica, sevniške policiste, Knjižnico Sevnica ter
Občino Sevnica. Spoznavali smo delo, poklice in
dejavnosti v teh ustanovah in se veselili toplega
sprejema uslužbencev.

dopoldnevu se nam je pridružilo tudi nekaj staršev.
S plesom, petjem, z recitacijami in inštrumenti
so praznično vzdušje pričarali učenci prav vseh
razredov. Priključila sta se jima še otroški in
mladinski šolski pevski zbor, za pravljični pridih
pa so poskrbeli člani dramskega krožka z igrico
Zajček čaka dedka Mraza. Gospa ravnateljica Ana
Mešiček je svojemu voščilu pridala tudi čestitke ob
slovenskem državnem prazniku samostojnosti in
enotnosti, kar smo počastili s petjem Zdravljice.
Dobro uro trajajočo prireditev sta sproščeno
povezovala osmošolca Patricija Županc in David
Dvoršak, zaključila pa se je v prijetnem vzdušju s
prepevanjem šolske himne.

Kar bo, pa bo, smo si dejali in se v velikem številu
zbrali na parkirnem prostoru v središču Krmelja
ob rondoju.
In je prišel – s širokim nasmehom, z dvignjenima
rokama v pozdrav. Pokazal nam je, na katerem
oblaku so takrat počivali njegovi jeleni, videli smo
Rudolfov rdeči nosek in svetle oči.

Povedal nam je nekaj pravljic, skupaj z njim
smo zapeli nekaj pesmi, popili smo vroč čaj in
tudi kuhano vino se je našlo vmes, otroke je
razveselil s čokoladami in bonboni, staršem pa
je poklonil miniaturno hišico, v kateri skozi leto
živi na Finskem. Starše je tudi poučil, kako zelo je
pomembno, da se s svojimi otroki igrajo in jih ne
puščajo same, vsem nam je zaželel, da uživamo v
teh čarobnih decembrskih večerih, ko migetajoče
lučke pričarajo pravljični svet otroške fantazije.
SREČNO, BOŽIČEK!
						
			
Dušan Močnik

V četrtek, 9. decembra lani, so se otroci
krmeljskega vrtca skupaj s starši odpravili na
že tradicionalni enajsti Knapčev nočni pohod po
Krmelju. Najprej so si v kulturnem domu ogledali
gledališko igrico Zimski prijatelji in nasmejani
sneženi mož, ki so jo pripravile vzgojiteljice
in otroci. Cici pevski zborček je
prepeval
snežakove pesmice. Da je bilo vse bolj čarobno,
so pevski zborček in vzgojiteljice pripravili majhno
presenečenje za starše; z iskricami v očeh so
zapeli pesmico z naslovom Malo miru. Večina
staršev je imela kakšno solzico na obrazu, saj so
bili zelo ponosni na svoje otroke, ki so prepevali s
srcem.

Po končanem programu so otroci in starši pred
kulturnim domom prižgali svoje lučke in se podali
skozi Krmelj. Med potjo jih je pričakal škratek
Knapec, ki je otroke lepo pozdravil in se z njimi tudi
fotografiral. Udeleženci pohoda so se s škratkom
vrnili v kulturni dom na topel čaj in slastne
piškote.

Barbara Ocvirk in Ksenija Vene,
OŠ Krmelj – vrtec pri OŠ

Februar 11

15

Mladina, šolski zvonec

Veseli december

Naš kulturni dan

Novoletna tržnica

V decembru lani je bilo na OŠ Ane Gale praznično
vzdušje. Da bi polepšali našo šolo, smo izdelali
razne okraske, s katerimi smo okrasili učilnice,
hodnike in okna. Na tehniškem dnevu smo postavili

V petek, 17. decembra lani, smo imeli na
podružnični šoli Studenec kulturni dan z naslovom
Babica pripoveduje.
Ob osmi uri smo se zbrali v učilnici, kjer so učenci
1., 2. in 3. razreda poslušali pravljico O dedku
in medvedku. Ob deveti uri so se nam pridružili
gostje, babice nekaterih naših učencev.
Predstavile so nam dogodivščine iz svojih mladih
dni, ko so hodile peš v šolo. Težka je bila hoja
pozimi, saj jim niso plužili cest. Tudi v šoli so bili
učitelji strogi. Velikokrat so jih kaznovali. Otroci so
doma pomagali staršem pri delu in zelo malo časa
so imeli za igro.
Babice so nam predstavile naslednje dejavnosti:
pletenje košar, pletenje šala in šivanje gobelina.
Nekateri učenci so poskusili plesti šal in šivati
gobelin.

Zopet je leto naokoli in na OŠ Sava Kladnika smo
priredili novoletno tržnico. Zbrali smo se najmlajši
in najstarejši občani naše prelepe Sevnice. Po
nizkih cenah smo kupovali izdelke iz naravnih
materialov. Izdelke, ki jih še nismo prodali, bomo
uporabili ob kateri drugi priložnosti.
Kot učenec te šole ugotavljam, da je novoletna
tržnica velika pridobitev za našo šolo, kakor tudi za
učence, starše in druge občane Sevnice. Učenci
se lahko preizkusimo v vlogi prodajalcev in hkrati
dobimo dober občutek, ko izdelek tudi prodamo.
Gostje lahko opazijo, kaj vse smo sposobni narediti
otroci. Največje zadovoljstvo tržnice pa je denar,
ki je namenjen šolskemu skladu in gre za pomoč
otrokom, ki so v finančni stiski.
Želim in hkrati tudi upam, da se bo vsakoletna
novoletna tržnica ohranila tudi v naslednjih letih.

božično smreko, izdelali božične venčke in vizitke.
Kmalu nas je obiskal Miklavž in nam prinesel
darila. Bili smo ga zelo veseli. V prazničnem času
smo poslušali in peli božične pesmi. Včasih pa smo
zraven tudi zaplesali. V času božiča nas je obiskal
Božiček in nas obdaril s sladkarijami. Božiček nam
je zaigral na harmoniko, mi pa smo zaplesali in
mu zapeli pesmico. Med počitnicami smo končno
dočakali novo leto 2011 in spet je bilo treba v šolo.
December je bil pri nas res pester in vesel.

Učenci 4., 6. in 7. razreda, OŠ Ane Gale Sevnica
Najbolj navdušeni pa so bili nad izdelovanjem in
peko sirovih štručk in oblikovanjem »rafaelo«
bonbonov. Z veseljem so jih nekaj pojedli sami,
ostale pa ponudili še učencem 4. in 5. razreda.
Osnovna šola Krmelj je vključena v projekt Eko šola
Ob zaključku so narisali še risbice in jih podarili
kot način življenja in v sklopu tega projekta izvajamo
babicam, ki so nam s svojim obiskom polepšale
na šoli številne eko dejavnosti. V decembru
dan.
lani smo izvedli tehniški dan, ki smo ga posvetili
prazničnemu decembru. Ta dan smo v številnih
Sonja R.- Zalezina, Podružnica Studenec
delavnicah izdelovali eko izdelke, s pomočjo katerih
smo okrasili šolo in si polepšali praznične dni.

Eko tehniški dan

Učence 2. in 3. triade je organizatorica tehniškega
dne razdelila v mešane skupine in vsaka skupina je
imela svojo delavnico, kjer je ustvarjala. Delavnice
so bile zelo različne. Izdelovali smo smrečice
iz eko odpadnega papirja, namizne aranžmaje
iz naravnih materialov, smrečice iz eko papirja
za na okno, eko voščilnice, božične nogavičke iz
filca in pekli piškote iz eko predelanih sestavin.
Ta dan smo zelo uživali. Posebno všeč nam je bila
krasitev šole in zaključna predstavitev delavnic, ko
smo med drugim preizkusili tudi dobrote, ki so jih
učenci spekli v eni izmed delavnic.

Ekokoordinatorici: Renata Mlinarič, Vesna Logar
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Miha Špan, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Grajska skrinja

Marko Lipovšek
Dočakati napredovanje domačije, v katero je bilo
vloženega veliko truda in skrbi, je zadoščenje,
ki močno olajša prenašanje tegob ostarelega
človeka. Marko tega zadoščenja žal ni dočakal.
Je pa vse, ki se ga še spominjamo, prevzel lep
občutek, ko se je novi gospodar Krakovega, na
slovesnosti maja 2010, z velikim spoštovanjem
poklonil spominu na svojega starega očeta.
Med
eno
številnih
ploh, ki so
obilno zalile
pravkar
zasajeno
lipo
v
spomin na
ta dogodek,
sem vedril
v
veliki
predsobi
in si na
dolgi steni
ogledoval
f o t ogr af ije
k rakovske
družine
iz
več rodov.
Ogovoril
me je nekdanji minister za kmetijstvo Jakob
Presečnik. Želel je izvedeti kaj o preteklosti
starega Krakovega, predvsem pa o Marku, za
katerega je med številnimi gosti tistega dne slišal
veliko zanimivega.
Razložil sem mu, da je prav Marko Lipovšek najbolj
zaslužen za nekdanji sloves Krakovega. Tja se je
priženil iz bližnjega Pekla še pred prvo svetovno
vojno. S seboj je poleg znanja o kmetovanju
prinesel tudi izkušnje o prevozništvu, ki so ga
Lipovškovi opravljali skozi več rodov. Že utečeni
gostilni je dodal še prevozništvo. To je kmalu
preraslo v pravo furmanstvo s štirimi pari konj.
Večinoma je prevažal les iz bogatih gozdov Bohorja
in Rudenika. Za te gozdove je skrbel velik Markov
prijatelj, baron Hošak s Planine.
Takrat je bilo prevozništvo dobičkonosna
dejavnost. Cesta med Planino in Sevnico pa ena
najstarejših in najpomembnejših v času monarhije.
Njen pomen se je še povečal po gradnji železnice,
ki je zlasti Sevnici omogočila precejšen razvoj. Vse
to je Marko s pridom izkoristil. Najel je izkušene
voznike. Poleg skrbi za tovor in vozove so morali
nadvse pozorno skrbeti za konje. Njihov delovni
dan se je končal šele, kadar so bili konji očiščeni
in nahranjeni v krakovskem hlevu. Nobene
malomarnosti ni dovolil do svojih ljubljencev. Ni mu
bilo težko vstati sredi noči in napojiti konje, kadar
so bili siti in ohlajeni.
K domačiji sta spadala tudi mlin in kovačnica, ki jo
je vodil kovaški in podkovaški mojster. Ta je poleg
Markovih konj in vozov skrbel za poljedelsko orodje
domačije in širše okolice. Številni prevozniki, ki jih
na poti mimo Krakovega nikoli ni manjkalo, pa tudi
okoliški kmeti, so bili redni gosti v kovačnici.
Bistri Marko je hitro uvidel, da je poganjanje
kovaškega meha velikega izguba časa, saj bi lahko
vajenec ali pomočnik medtem delala kaj drugega
koristnega. Skupaj z mojstrom sta preuredila eno

izmed vodnih koles mlina in kovaški meh je zdaj
poganjala voda. Nedolgo za tem sta uredila prvo
elektrarno, ki je razsvetljevala domačijo, mlin in
kovačnico.
Vedno je skrbel za vzorno obdelovanje kmetije. Vso
hrano so pridelali doma. Vinograd in klet na odlični
legi na Zajčji gori sta bila del posestva. V obilici dela
Marko sam ni zmogel še tega, zelo zahtevnega
dela. Pomagali so mu izkušeni in zanesljivi ljudje
ter vzorno skrbeli za vinograd in kletarjenje. Tu
je dozorevalo domače, pa tudi kupljeno vino.
Kupoval je le dobro vino, zato sta njegovi gostilni
sloveli po dobri kapljici. Že star je izročil posestvo
na Orehovem, vinograd in klet na Zajčji gori hčeri
Faniki in zetu Ivanu Mastnaku. Prvo znanje o negi
vin je vnuk Zdravko dobil prav tu. Oče Ivan mu je
poleg veščin kletarjenja pojasnil pomen debelih
kletnih zidov pri zorenju vina.
Veliko dela se je dobro obrestovalo. Denar je
preudarno vlagal v nakup gozdov in posesti.
Pridružil je posestvo in gostilno na Orehovem
ter kmetijo na Legoju. Denarne stiske ni poznal.
Presežnike je vlagal tudi v nakup živine, zlasti volov.
Zanje so skrbeli številni rejci daleč naokoli. Včasih
se je moral zelo potruditi, da je ugotovil, koliko
volov je imel v reji. Nekoč sem ga obiskal, ko je bil
že zelo star. Pripovedoval mi je o svojem življenju in
rekel, da je zelo nevarno imeti veliko denarja in se
lotiti tveganih poslov. Tudi njega je nekoč premamil
hudič. V eni noči je zakartal osem parov volov! To
je bilo veliko denarja in malo je manjkalo, da ni
znorel. Ni pa se vdal! Kmalu si jih je priigral kar 10
parov, od kart pa se je po boleči izkušnji poslovil
za vedno. To je ponazoril z besedami: »Imaš dva
žepa. V enega gre denar noter, iz drugega pa ga
daješ ven!«
Veljal je za dobrotnika. Marsikateri revež je pri
njem dobil jesti in piti. Kdor je bil v denarni stiski,
je šel k njemu in ga tudi dobil, seveda, če je Marko
menil, da mu ga bo ta vrnil. Nekaterim, ki jih je
usoda hudo prizadela in denarja niso mogli vrniti,
je ves dolg odpisal.
Partizanom je dal precej živine, izdana potrdila pa
skrbno shranil. V povojnih težkih časih so mu prišla

prav, čeprav protivrednosti nikoli ni dobil vrnjene.
Bil je tudi vojak v prvi svetovni vojni. Ko je prišel na
dopust, je rekel: »Vojna je neumnost! Med seboj
se ubijajo tisti, ki niso nič krivi!« Ni se več vrnil v
vojsko. Na vse mogoče načine je pretentaval
vojaške ustanove. Končno so mu poslali nov poziv
na nabor. Tja je poslal zgrbljenega in kruljavega
hlapca. Ta mu je po tem, ko se je naborni komisiji
oglasil kot Marko Lipovšek, prinesel domov
potrdilo o stalni nesposobnosti za vojaško službo.

V njegovem življenju pa je bilo veliko prigod.
Po drugi svetovni vojni je bila konjska vprega še
dolgo najzanesljivejši prevoz na krajših razdaljah.
Učitelj iz podgorske osnovne šole je prosil prijatelja
iz Stop, da bi šla v Sevnico po nakupih – »fasngo«.
Marko jima je posodil konja in lahek voz. Pozno
popoldne sta se mimo Krakovega vračala proti
domu, oba prijetno okajena in dremajoča na vozu.
V Krakovem je konj ostro zavil proti domu. Voznik
se je prebudil in ga z vajetmi preusmeril naprej po
cesti tako sunkovito, da je zapeljal na kup gramoza

in voz se je prevrnil. Na cesti sta se znašla v prahu,
razsuti moki, sladkorju, razlitem olju in še čem,
oba prijatelja. Marko je vse to videl, skočil na kolo
in že je bil pri njiju. Učitelj si je precej raztrgal hlače
in bil ves bel od moke in prahu. Močno je preklinjal
kruto resničnost, ki ga je tako nenadoma iztrgala
iz prelepih sanj. Tarnal je: »Joj, kaj bo rekla Marija!«
Marko mu je hudomušno navrgel: »Saj še ne greš
v nebesa!« Učitelj je stokajoč odvrnil: »Ne! Ne ona
Marija tam gori! Kaj bo rekla moja Marija, moja
žena!?« Muzajoč se, mu je Marko rekel: »Oh! To je
pa drug hudič!«
Mnogi vedo povedati, kako prijetno, skoraj obredno,
je bilo srečati Marka na cesti, sedečega na vozu,
ki ga je vlekel njegov najboljši konj. Od doma grede,
je vljudno odzdravljal vsakomur, tudi največjemu
revežu. Kadar pa se je rahlo okajen vračal domov,
je skrb za zanesljivo vrnitev prepustil konju. Sam
je poslušal enakomerne zvoke voza in škripanja
koles, se nekoliko nagnil navzven in se prepustil
dremežu. Večkrat so ga že nevarno nagnjenega
pozdravljali mimoidoči: »Bog daj stric!« Odgovarjal
je: »Bog daj! Bog daj!« Pa se je glasilo opozorilo:
»Stric! Z voza boste padli!« On pa je zaverovan v
svoje misli in sanje spet odgovoril: »Bog daj! Bog
daj!« Medtem je konj pridno drobil proti domu,
tam pa je oba čakal hlapec. Najprej je poskrbel za
ostarelega gospodarja, nato je izpregel konja in ga
preskrbel v hlevu.
Domačija v Krakovem je še dejavna, seveda v
popolnoma drugačnih okoliščinah. Je ena redkih, ki
se lahko pohvali kot uspešna zgodba v današnjem,
podeželju izrazito nenaklonjenemu času. Številne
domačije v okolici so žal zapisane propadu ali pa
sta jih že prerasla trnje in grmovje. Kam drvi ta
potrošniški svet?

Vinko Zalezina

Jezikovni kotiček ~ Prešernov dan
V prvih februarskih dneh – še posebej pa 8.
februarja – je vsepovsod govor o Francetu
Prešernu, vélikem slovenskem pesniku. Dan
njegove smrti praznuje vsa slovenska kulturna
javnost kot »Prešernov dan«. Nobeno kulturno
društvo ne more prezreti tega dne.

Uporabljamo jo v pomenu veselo razpoložen, zelo
sproščen (prešeren fant; biti prešerne volje,
v prešernem veselju je potekalo praznovanje).
Prešerno razpoloženje in vesela sproščenost se
lahko sprevržeta tudi v objestnost, predrznost,
zato prešernost ni vselej hvalevredna.

je zasidrano pesnikovo ime v tako pozitivnem
pomenu, da niti najmanjši slabšalni prizvok ne
zasenči njegove veličine. Zato je tudi razumljivo,
da je Prešernova nagrada najvišje slovensko
priznanje za umetniške stvaritve ali za življenjsko
delo umetnikov in poustvarjalnih umetnikov.

V jezikovnem kotičku poglejmo, kaj beseda Oznaka prešernovski slog, izražati se po
Avtor teksta: France Vrbinc.
prešeren pravzaprav pomeni. Jezikoslovec Marko prešernovsko je najvišja ocena, ki je more biti Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
Snoj meni, da »beseda etimološko ni pojasnjena«. deležen kak besedni umetnik. V našem mišljenju kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Denis Orač
inštruktor rokoborbe

Novoletni turnir
Mokronog OPEN 2010

Rokoborska zveza Slovenije in OKS sta v oktobru in
novembru lani, v sodelovanju s Fakulteto za šport
in Evropskimi socialnimi skladi, v Murski Soboti
izvedla program izobraževanja za inštruktorja in
trenerja rokoborbe I.
Omenjenega izobraževanja, ki je bil sestavljen iz
splošnega in specialnega dela, so se udeležili tudi
štirje člani KBV Sevnica. Splošni del je obsegal
osnove teorije in metodike športnega treniranja,
menedžment v športu z osnovami informatike,
športno medicino in prvo pomoč ter etiko in
psihologijo športa. Predavali so znani in priznani
vrhunski predavatelji FŠ dr. Aleš Dolenec, dr.
Milan Hosta in dr. Matej Tušak.

V nedeljo, 26. decembra lani, se je v osnovni šoli
Krmelj odvijal odbojkarski turnir, na katerega so
bili povabljeni vsi, ki so bili kadarkoli povezani z
odbojko. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj se je
turnirja udeležilo več kot 140 igralcev, ki so igrali v
treh kakovostnih skupinah.
Najprej so se pomerile ekipe dečkov iz Krmelja,
ekipa veterank in ekipa navijačic. Dečki iz Krmelja
so se dobro odrezali, saj so zasedli drugo mesto.
Zmagala je ekipa veterank, tretje pa so bile
navijačice.
V drugi kakovostni skupini so se pomerile ekipe
starejših dečkov iz Mokronoga, ekipa navijačev in
ekipa mlajših rekreativk. Nekoliko presenetljivo so
v tej skupini slavili navijači, ki so kar prelahko slavili
proti obema ekipama. Druga je bila ekipa starejših
dečkov iz Mokronoga in tretja je bila ekipa mlajših
rekreativk.

Izpiti iz teorije in praktičnega dela so bili zelo
obsežni in zahtevni, prav tako kriterij ocenjevanja,
ki je bil zelo visok, kar priča tudi dejstvo, da najmanj
polovica kandidatov izpitov ni opravila.
Denis Orač je edini Sevničan, ki je uspešno
opravil izpit za inštruktorja rokoborbe, ki sta ga
organizirala Rokoborska zveza Slovenije in OKS in
tako postal tudi prvi uradni inštruktor rokoborbe
z licenco, za dolenjsko-posavsko regijo. Ostali trije
člani kluba so uspešno opravili izpit iz splošnega
dela, specialni del, ki je bil sestavljen iz teorije in
praktičnega prikaza, pa žal ni zadovoljil kriterijem
vodstva Rokoborske zveze Slovenije.
						
		
Jurij Orač

Pričetek strelskih lig
Dolenjske regije
Tekmovanje prvega kroga strelske lige Dolenjske
regije je bilo izvedeno v Brežicah, drugi krog bo v
Novem mestu.

Najbolj zanimivo pa je bilo v tretji kakovostni
skupini, kjer je tekmovalo kar sedem ekip, od tega
pet domačih (člani OK Mokronog, Srečko's team,
Sale's team, mladinci OK Mokronog in rekreativci)
in dve povabljeni ekipi (Kostanjevica in Kočevje). Po
pričakovanju je prvo mesto osvojila ekipa članov
OK Mokronog, z drugim mestom pa je prijetno
presenetila ekipa Srečko's team. Tretja je bila
ekipa iz Kočevja. Ne glede na rezultate je bil glavni
namen novoletnega turnirja pokazati bogato
tradicijo odbojke v Mokronogu, in če sklepamo po
udeležbi, nam je to več kot uspelo.
						
			
Matic Žlajpah

Zvonko Mesojedec šahovski
prvak Krmelja za leto 2010

Šahovske novice
Minilo je leto in kar mimogrede smo zakoračili
v novega, za počitek sploh ni časa. Na kratko
preglejmo zadnje dosežke in napovejmo naslednje
dogodke.
Decembra lani smo bili veseli velikega dosežka,
osvojitve drugega mesta v razvrstitvi najboljših
šahovskih klubov v letu 2010. Naš veliki letni cilj,
5. mesto, smo presegli. Potrebno pa je bilo vložiti
ogromno naporov za udeležbo številnih ekip med
letom. Še večji problem pa je bil zagotoviti finančna
sredstva, saj so ligaška tekmovanja zaradi dolžine
izredno draga.
Decembra lani smo zaključevali letne cikluse
odprtih tekmovanj veteranov, invalidov, pospešeno
in hitropotezno, vsakega po 12 mesečnih turnirjev.
Najboljši so ob zaključku leta na Blanci prejeli pokale
in medalje ter skromne praktične nagrade.
Osnovnošolci so se v Artičah pomerili na
področnem šolskem prvenstvu Posavja za
uvrstitev na državno šolsko prvenstvo; petim
našim je uspela uvrstitev.
V Krmelju smo odigrali že tradicionalni 29.
Debelakov memorial, in sicer s popolnim uspehom
naših šahistov. Na Blanci smo uspešno izpeljali
še 16. Radejev memorial s številčno in močno
mednarodno zasedbo.
V Mariboru so slovenski šahisti zaključili leto s 17.
finalom memoriala Vasje Pirca.
Med članicami sta igrali tudi naši Jelena Topič (6.)
in Mojca Grilc (10.).
Najboljši šolarji so se 8. januarja pomerili na
posamičnem državnem prvenstvu v Šmarju pri
Jelšah, med njimi tudi pet naših iz Sevnice in Radeč.
Z doseženim smo zadovoljni, čeprav niso osvojili
odličja, so pa izpolnili večino ciljev. Najboljša sta
bila Petra Pavlič z Blance (6. mesto) in Žan Povše
iz Radeč (9.). Imajo še veliko rezerve za mladinsko
prvenstvo v Rogaški Slatini ob koncu februarja.
V prvih štirih mesecih se pomembna tekmovanja
vrstijo eno za drugim. Kakor vidimo, šahisti nikoli
ne počivamo, vedno nas lovi in dohiteva čas.

Ludvik Cvirn

Atletika
V nedeljo, 16. januarja, je v Murski Soboti potekal
13. mednarodni zimski kros. Tega krosa so se
uspešno udeležili tudi atleti AK Sevnica in osvojili
tri prva mesta, dve drugi in eno tretje mesto.

Po dvanajstih odigranih mesečnih hitropoteznih
turnirjih, ki se jih je udeležilo 26 šahistov, je že
šestič zapored zmagal Zvonko Mesojedec, ki je
osvojil 730 točk in prejel pokal v trajno last.
Drugo mesto je osvojil Cvetko Jakša (689 točk),
tretje pa Andrej Brcar (651 točk).
Do desetega mesta so se zvrstili: Bojan Smerdel
(617), Arif Begulić (525), Bojan Blažič (493), Janez
Blas (409), Jože Šlajkovec (403), Branko Keber
(370) in Matej Brcar (319).
Prvi so bili: Sara Karlovšek, Nik Rantah in Karin
Posebej je treba omeniti tudi izvrstno 12. Gošek; drugi mesti sta osvojila Jan Samide in
mesto najstarejšega šahista, 84-letnega Vinka Klemen Sladič; tretja pa je bila Karin Ferlin.
Tomažina.
Posebno priznanje pa so šahisti izrekli
neutrudnemu organizatorju Dušanu Močniku, ki
Matej Kolman je v prvem krogu lige v streljanju z že 29 let skrbi za šahovsko dogajanje v Krmelju,
zračno športno pištolo prepričljivo zmagal s 359 kjer imajo poleg rednih mesečnih turnirjev, še
krogi. Ekipa SD Marok je z doseženimi 1035 krogi memorial Borisa Debelaka, turnir 40 mučencev in
dvoboj na 10 deskah Krmelj-Trebnje.
zasedla drugo mesto.
Ligaške nastope so začeli tudi strelci s športno
Dušan Močnik
zračno puško. Po 2. krogu je Jani Hrovat v skupni
razvrstitvi zasedel drugo mesto. Prvi krog lige
je prepričljivo zmagal s 380 doseženimi krogi, v
drugem krogu pa je dosegel 369 krogov.

Mirko Ognjenovič
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Občinska liga in
šolska tekmovanja

Mednarodni božični turnir
Osijek 2010

Zimska šola v naravi
OŠ Blanca

Začetek aprila se prične tekmovanje v futsalu.
Tekmovanje bo potekalo po pravilih, ki so veljala
do sedaj. V 1. ligi bo tekmovalo 12 ekip, v 2. ligi
pa predvidoma 14, zato se naj ekipe zaradi lažje
organizacije prijavijo do 15. marca. Veteranska
liga ima omejeno število ekip, in sicer 10, liga pa
bo potekala na umetni travi v Tržišču.
Šolska tekmovanja potekajo že od lanskega
septembra naprej. Naj vam predstavim potek
tekmovanj. Najprej se šole prijavijo na razpis za
občinska tekmovanja. Tukaj sodelujejo šole iz
občine Sevnica (Sevnica, Boštanj, Blanca, Tržišče,
Krmelj in Šentjanž). Prvo in drugo uvrščena ekipa
pa se uvrstita na področno tekmovanje, kjer
sodelujejo šole iz Krškega, Senovega, Brežic,
Dobove, Kostanjevice, Bizeljskega…
Šole lahko tekmujejo tudi v naslednjih disciplinah:
rokomet, nogomet, košarka, odbojka, namizni
tenis, šah, streljanje z zračno puško, plavanje,
badminton, smučanje in atletika. Učenci so
razdeljeni v skupine starejši dečki/starejše deklice
in mlajši dečki/mlajše deklice.

Rokometni veterani in veteranke smo se z
veseljem odzvali vabilu prijateljev iz Osijeka in že
osmič sodelovali na Božičnem turnirju.
Na turnirju so sodelovale ekipe iz Hrvaške, Srbije,
Črne Gore in Slovenije. Prijazni gostitelji so se
tudi letos potrudili z organizacijo, saj dvesto
sodelujočih potrjuje, da si želi prijateljskega
druženja in športnih dvobojev.

Učenci 5. in 6. razreda OŠ Blanca smo se letos
veselili praznikov, saj smo vedeli, da gremo prvi
teden v januarju v CŠOD Gorenje na Zreškem
Pohorju in smo si tako podaljšali počitnice.

Odhod iz zasnežene Slovenije in težke razmere na
cesti niso vplivale na razpoloženje na poti. Gostitelji
so nas toplo sprejeli in ob njihovih tradicionalnih
domačih dobrotah in slavonski glasbi smo hitro
ujeli ritem in vzdušje ostalih sodelujočih.
OldHANDsi smo z močno okrnjeno ekipo nudili
dostojen upor in ostali v igri za mesta od štiri
do šest. Drugi dan tekmovanja nam je prineslo
končno šesto mesto.
Športno smo navijali tudi za oldPUNCE, ki so z
dvema neodločenima izidoma in dvema porazoma,
nudile dostojen upor nekoč uglednim ekipam iz
»bivše jugoslovanske« scene.
Naj omenim še najboljše rezultate v letošnji sezoni Svojo prepoznavnost pa Sevničani ne kažemo le
na področnih tekmovanjih:
s prijateljskimi stiki in rokometno igro, pač pa z
rokomet (st. dečki) 1. mesto: OŠ Boštanj
veseljem pokažemo Sevnico tudi drugače.
2. mesto: OŠ Sevnica
Županovo vino in promocijski material, ki nam ga
je dal KŠTM Sevnica, je mnogim ekipam prikazal
nogomet (st. deklice) 2. mesto: OŠ Tržišče
Sevnico tudi drugače.
4. mesto: OŠ Šentjanž
Zahvala za to gre gospodu županu in KŠTM
(st. dečki)
4. mesto: OŠ Sevnica
Sevnica.
OldHANDsi smo tudi aktivno podprli humanitarno
odbojka (st. dečki)
3. mesto: OŠ Tržišče
akcijo RK Sevnica, za pomoč nekdanjemu članu
6. mesto: OŠ Sevnica
Dejanu Mijoviču, ki potrebuje pomoč.
(st.deklice) 4. mesto: OŠ Sevnica
OldHANDsi se zahvaljujemo za pomoč v letu
2010 vsem, ki so prisluhnili našim željam.
košarka (st. dečki)
3. mesto: OŠ Blanca
Vsem športnikom in vsem ostalim pa želimo v
prihajajočem letu 2011 čim manj poškodb, obilo
Iz področnega tekmovanja se prvo in drugo zdravja, osebnega zadovoljstva ter sreče vsak
uvrščena ekipa uvrstita na državno prvenstvo. sleherni dan.
Čestitamo ekipam za dosežene rezultate.
OldHANDsi Sevnica
Matjaž Koritnik
Veteranski rokometni klub Sevnica

Z vso smučarsko in ostalo opremo smo se v
ponedeljek zbrali pred šolo, kjer smo se poslovili
od staršev in se z avtobusom odpravili na Zreško
Pohorje.
Ob prihodu smo se razporedili po sobah in komaj
čakali, da se pričnejo aktivnosti.
V tem tednu smo največ smučali. Smučišče na
Rogli smo zadnji dan imeli že v malem prstu, saj
smo se vsi naučili osnov smučanja ob pomoči
smučarskih učiteljev in našega učitelja Francija.
V kraju Gorenje, kjer je stal naš dom, pa smo
spoznali tudi pravo pohorsko hišo, različne
kamnine, šli na nočni pohod ter se ukvarjali s
športom in postali pravi cirkuški mojstri.
Teden je hitro minil in bilo je lepo.

Učenci 5. in 6. razreda, OŠ Blanca

w w w. d o z i v l j a j . s i
Med šolskimi počitnicami
Med božično novoletnimi počitnicami so se
v Športnem domu Sevnica odvijala različna
tekmovanja. Namen je bil, da se družimo in
tekmujemo v različnih disciplinah. Obiskovalci
so se pomerili v nogometu, košarki, odbojki in
namiznem tenisu. Najbolj uspešnim udeležencem
so bile podeljene praktične nagrade. Ponovno
vabljeni čez eno leto.

Matjaž Koritnik
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Utrip življenja

Komunala d.o.o. Sevnica
Izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v
bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode
v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in
drugih gospodinjskih opravilih. Kot ozaveščeni in
okolju prijazni uporabniki moramo za komunalne
odpadne vode, ki nastajajo zaradi našega bivanja,
tudi ustrezno poskrbeti. Veljavna zakonodaja na
tem področju za uporabnike na območjih, kjer
ni zgrajene oz. predvidene javne kanalizacije, po
letu 2017 dopušča ureditev odvajanja odpadnih
komunalnih voda le še v nepretočni greznici,
ki jo treba redno prazniti, oz. v mali komunalni
čistilni napravi. Za uporabnike izven območij pa
zakonodaja obvezuje odvajanje v javno kanalizacijo,
ki se zaključuje z ustreznim čiščenjem odpadne
vode. Z veljavno zakonodajo usklajena ureditev
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
uporabnikom nalaga nove naloge in obveznosti, za
katere se lahko obrnejo na izvajalca javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Sevnica, in
sicer Komunalo d.o.o. Sevnica.

Recepti

Sprejem in čiščenje vsebine iz obstoječih greznic
(greznična gošča) in malih komunalnih čistilnih
naprav, se za občane občine Sevnica izvaja na
Centralni čistilni napravi Sevnica. Po prejemu Juha iz kopriv
in čiščenju vsebin iz greznic in malih čistilnih
naprav, uporabnik s strani Komunale Sevnica Potrebujemo:
prejme potrdilo. Storitev praznjenja in prevoza od čebulo ali por,
uporabnika do Centralne čistilne naprave lahko žlico kokosove maščobe,
izvaja ustrezno usposobljeno in za to dejavnost večji šop kopriv,
registrirano podjetje. Praznjenje
greznic oz. zeliščno sol,
muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav je zelenjavno jušno osnovo,
potrebno vsaj enkrat na štiri leta. Iz navedenih žlico čemaževega pesta,
zakonodajnih obvez je razvidno, da ureditev veliko žlico ovsenih kosmičev.
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
v greznicah predstavlja precejšen strošek, zato Priprava:
uporabnike na javnih kanalizacijskih sistemih, ki Čebulo ali por nasekljamo in podušimo na kokosovi
se zaključujejo s čistilnimi napravami pozivamo maščobi. Dodamo koprive in podušimo. Nato
k direktni priključitvi na kanalizacijske sisteme dodamo začimbe in vodo ter kuhamo do mehkega.
in k ukinitvi obstoječih greznic. Uporabnike na Na koncu zgostimo z ovsenimi kosmiči ali proseno
območjih, kjer ni predvidena javna kanalizacija moko. Zmiksamo s paličnim mešalnikom. Po želji
pa k vgradnji malih čistilnih naprav. Za dodatne lahko dodamo še nekaj sojine smetane.
informacije in storitve v vezi urejanja odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
Sojini polpeti
voda (naročilo odvoza grezničnih vsebin, ukinjanja
greznic, priključevanja na javno kanalizacijo ….)
smo Vam na voljo na: Komunali d.o.o. Sevnica, NHM Potrebujemo:
17, 8290 Sevnica oz. na tel. št. 07 81 64 710. 200 g kuhane soje,
100 g ovsenih kosmičev,
Urška Jamšek, Komunala d.o.o. Sevnica 100 g pirine moke,
Naročena objava 1 čebulo, 2 stroka česna, 1 korenček,
šopek peteršilja,
50 ml sončničnega olja,
sol, poper, rožmarin, mleto kumino,
sončnično olje za pečenje.
Na novega leta dan je praznovala 90 let Slavica
Drev. Člani pevske skupine Utrinek in moškega Priprava:
pevskega zbora Fantje z Razborja smo ji v nedeljo Kuhano sojo zmeljemo v multipraktiku, dodamo
po novem letu pripravili popoldansko presenečenje ovsene kosmiče, moko in začimbe ter pustimo
v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri maso stati. Medtem na olju popražimo čebulo,
česen in naribani korenček. Ko je zelenjava
Zidanem Mostu, kjer živi zadnjih osem let.
Slavica Drev se je rodila v Henini nad Jurkloštrom. podušena, jo primešamo preostali masi.
Vse svoje življenje se je posvečala glasbi, predvsem Oblikujemo za dlan velike polpete, jih povaljamo v
otroškemu zborčku Utrinek, ki ga je vzela pod svoje polnovredni moki in spečemo na obeh straneh.
okrilje. Zdaj v njem prepeva že druga oziroma tretja Postrežemo s solato.
generacija njenih varovancev. Napisala je tudi
kar nekaj priredb in pesmic, še bolj pa smo lahko Kislo testo
ponosni, da je prepoznala glasbeno nadarjenost
v mladih glasbenicah, najprej pri Marjeti Sojar in
nekoliko pozneje še pri Marjanci Ocvirk, zdaj pa Potrebujemo:
sta zelo znani glasbenici. Svojo ljubezen in velik 1 čašo moke,
čut do glasbe je prenesla na številne mlade, ki 1 čašo tople vode,
so se pod njenim varstvom naučili igrati različne 1 žlico medu
instrumente, največkrat kitaro, ter vzljubili petje.
Vendar pa se vseh, ki so sodelovali s teto Slavico, Priprava:
kot jo kličemo, ne da našteti. Ceniti dar, biti V steklenem kozarcu z leseno žlico premešamo
sposoben prepoznati, dajati, sprejemati, biti vse sestavine. Kozarec zapremo s pokrovom
dobroten in srkati neizčrpen vrelec mladostnega in pustimo stati od dva do tri dni. Kislo testo je
navdušenja nad odkritim, vse to je teta Slavica. pripravljeno, kadar se začnejo delati mehurčki in
Hvaležni smo ji za vse ure, dneve in leta, ki nam jih dišijo po kislem. Če ga nočemo porabiti takoj, ga
postavimo v hladilnik.
še namenja, zato ji kličemo še na leta z nami.

Teti Slavici za 90 let

Komunala d.o.o. Sevnica v okviru svoje dejavnosti
izvaja navedene storitve:
• vzdrževanje in čiščenje objektov javne
kanalizacije,
• gradnja javnih kanalizacijskih sistemov in hišnih
kanalizacijskih priključkov (novih in izgradnja
direktnih prevezav na javno kanalizacijo ob ukinitvi
pretočne greznice),
• upravljanje komunalnih čistilnih naprav večjih od
50 PE,
• izdelava ocene obratovanja za male komunalne
čistilne naprave (ČN < 50PE) ter izvajanje
obratovalnih monitoringov omenjenih čistilnih
naprav,
• praznjenje in prevoz blata iz malih čistilnih
naprav ter grezničnih gošč iz obstoječih pretočnih
in nepretočnih greznic ter njihovo obdelavo na
Centralni čistilni napravi Sevnica,
• nadzor nad izvedbo kanalizacijskih priključkov in
vgradnjo malih čistilnih naprav (ČN < 50 PE),
• izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijo
ter soglasij k izvedbi individualnih kanalizacijskih
priključkov oz. k vgradnji malih čistilnih naprav (ČN
< 50 PE) in nepretočnih greznic.
Skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Ur. L. RS, št. 109/07, 33/08)
in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na območju Občine
Sevnica (Ur. L. RS, št. 41/09, 106/09) ima
Komunala d.o.o. Sevnica obvezo
vzpostaviti
evidence o kanalizacijskih priključkih na javno
kanalizacijo, o vseh pretočnih in nepretočnih
greznicah ter malih komunalnih čistilnih napravah
na območju Občine Sevnica. Evidence uporabnikov
se dopolnjujejo sočasno s praznjenjem greznic,
oziroma priključevanjem na javne kanalizacijske
sisteme. Po izvedbi priključitve se uporabniku izda
potrdilo oz. izjavo o ustrezni priključitvi.
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Vir: Utrinek in KŠTD Razbor

Delavnice za sladkorne bolnike

Kruh z drožmi

Potrebujemo:
1 kg moke,
6–7 dcl mlačne vode,
Zdravstveno-vzgojni
center
Zdravstvenega 2 čaši kislega testa, 2 žlički soli, 2 žlički olja,
doma Sevnica in Društvo diabetikov Posavja 1 žličko sladkorja ali drugega sladila,
organizirala brezplačne delavnice za vse sladkorne začimbe po želji (janež, kumina, česen ...)
bolnike v občini Sevnica, njihove svojce in druge
zainteresirane. Delavnice so bile odlično obiskane, Priprava:
saj se jih je udeležilo 46 sladkornih bolnikov. Teme Sestavine dobro zmešamo in zgnetemo v prožno
letošnjih delavnic so bile hipoglikemija – zaplet pri testo. Če testu dodamo več vode, bo gnetenje
zdravljenju diabetične bolezni, skrb za zdrave noge nekoliko težavnejše, kruh pa bo bolj rahel. Med
sladkornega bolnika in pomen samonadzorovanja gnetenjem odtrgamo del testa, ki ga posušimo, ali
krvnega sladkorja in njegovo merjenje.
shranimo pokritega v hladilniku. Tako si pripravimo
ZD Sevnica želi v svoj program dela pridobiti kvasni nastavek za naprej. Testo pustimo da
specialistično ambulanto za sladkorne bolnike. shaja nekaj ur ali kar čez noč. Spet pregnetemo,
Tako bi specialistično zdravljenje iz bolnišnice oblikujemo hlebček in ponovno vzhajamo. S časom
prenesli na primarno raven zdravstvenega tega vplivamo na kislost končnega izdelka. Pečemo
varstva.
na 200 stopinjah 50 minut.
						
Vladimira Tomšič
Recepte pripravila Jožica Keber
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Razvedrilo

VICOTEKA
Policaj
Policaj sredi noči zaustavi pijanca, ki opleta po
pločniku.
- Kam pa greste, ob tej nočni uri?
- Na predavanje..
- Aja? Kdo pa ob taki uri predava?
- Moja žena.

Milijarder
»Poglej čez cesto! Tamle gre moj bivši mož.«
»No - in?«
»Iz njega sem naredila milijonarja.«
»In kaj je bil prej?«
»Milijarder«

Šofer
»Iranec, Romun in Kitajec sedijo v avtu. Kdo
vozi?«
»Policist vendar!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Brezdelje veliko bolj uničuje človeka kot delo. Zdi
se, da človek izgubi mnogo življenjske sile, če
nima nobenega cilja. Torej v vsakem trenutku
življenja je pomembno da delamo, ne pa da
iščemo izgovore, da ni pametnega dela, delo je
vedno… pametno pa postane, ko ga sprejmemo
za izziv in cilj…

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Obeležje stoji na nekdanjem spodnjem gradu v
starem mestnem jedru Sevnice, obeležuje 100.
obletnico Slovenskega tabora, postavljeno je
bilo leta 1969, izdelal
ga je Rudi Stopar.
Izžrebana sta bila:
Manca Kozinc,
Ob gozdu 13,
8290 Sevnica
GUOFENG: politik Hua, HALMA: družabna igra, ANKH: egipčanski znak, ADNEKSITIS: vnetje jajčnikov
KSTM januar
2011.indd 1 križanke je: AEROSMITH.
Rešitev
januarske

Izžrebane so bile:
1. nagrada – Fani Močnik, Krmelj 15, 8296 Krmelj
2. nagrada – Suzana Zidar, Gornje Lepovče 5, 1310 Ribnica
3. nagrada – Marjetka Beričič, Drožanjska cesta 111, 8290 Sevnica
4. nagrada – Terezija Suban, Naselje heroja Maroka 7, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec FEBRUAR:
1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja
Daničič Milan, Kompolje 6a, 8294 Boštanj
5. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja
Daničič Milan, Kompolje 6a, 8294 Boštanj

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. februarja 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Branko Stopar,
Kvedrova cesta 5 a,
8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Kje stoji kip na fotografiji
in koga upodablja?
Rešitve
pošljite
na
dopisnicah do 15. februarja
na
KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
Izmed prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali dve
praktični nagradi.
Foto: Bojan Dremelj
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Praznujmo skupaj!
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KIN

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

