iz grajske skrinje
Beseda
odgovorne
urednice

ker gre za dejavnosti na in ob vodi, za
nekaj novega, svežega. Letos bomo za vas
na območju uredili drevesno zasaditev,
urejene in redno vzdrževane bodo travnate
površine, postavili bomo klopi in koše ter
ekološki otok. Po finančnih možnostih
bomo postopoma poskrbeli še za druge
dejavnosti. Več o idejni zasnovi ureditve
pristana si lahko ogledate na spletni
Ob jezu na Savi pred HE Boštanj bomo strani (www.kstm.si) – turizem – Orehovo.
postopoma uredili športno-rekreacijsko Vabljeni k preživljanju prostega časa ob
in turistično območje Pristan in čolnišče Savi.
Orehovo. Njegova vsebina in vrednote bodo
Petra Pozderec
osvežile utrip v naši občini. Še posebno,
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PODATKI O GLASILU
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.
Glasilo delno financira Občina Sevnica.
Naklada
6.250
izvodov.
Prejmejo
ga
vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar,
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.
Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: 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 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla junija 2008, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. maja 2008. Prispevki
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski
obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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občinske strani
Sevnica v svete javnih zavodov in potrdili
uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih
zavodov. Obravnavo 36 točk dnevnega reda
so uspešno končali po približno petih urah
seje.

Vlaganje v telekomunikacijsko
omrežje

Vrtec Loka
Na
podlagi
uspešno
opravljenega
tehničnega pregleda je bil na objektu
podružnične osnovne šole in vrtca v Loki
pri Zidanem Mostu opravljen še kakovostni
prevzem del od izvajalca Remont, d. d.
Zapisniški prevzem del je opravila komisija
v sestavi predstavnikov Občine Sevnica,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Vrtca Ciciban
Sevnica, nadzornika in izvajalcev del.
Komisija je ugotovila, da je izvajalec vsa
pogodbena dela v celoti opravil, skladno z
ugotovitvami na tehničnem pregledu pa so
bile odpravljene tudi vse pomanjkljivosti.
Komisija na objektu ni ugotovila vidnih
pomanjkljivosti. Novi prostori šole in vrtca
so bili tako predani investitorju, Občini
Sevnica. Upravna enota Sevnica je za
objekt izdala uporabno dovoljenje, s čimer
so izpolnjeni pogoji za začetek delovanja
vrtca v novih prostorih.

Seja občinskega sveta
Sedmega aprila je bila 12. redna seja
Občinskega sveta Občine Sevnica. Svetniki
so se seznanili s poslovanjem in načrti
Javnega podjetja Plinovod, Regionalne
razvojne agencije Posavje in Javnega
zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica. Seznanili
so se tudi s potekom socialnovarstvene
storitve pomoči na domu in sprejeli od
tri- do šestodstotno podražitev programov
predšolske vzgoje. Sprejeta sta bila
zaključni račun Občine Sevnica za leto
2007 in rebalans proračuna za leto 2008
zaradi prijave ureditve cestne povezave od
mostu pri Kopitarni do Griča na razpis
za pridobitev okrog pol milijona evrov
sredstev Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
Svetniki so podprli ustanovitev skupnega
prekrškovnega organa posavskih občin in
zavrnili soglasje k statutu zdravstvenega
doma. Imenovali so predstavnike Občine
4

V prostorih sevniške občine je potekal
delovni posvet na temo vračil vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
v občini. Posveta se je ob županu,
podžupanu in predstavnikih vseh krajevnih
skupnosti udeležila tudi pristojna državna
pravobranilka Nataša Pintar Gosenca. Kot
je bilo že večkrat omenjeno, je Občina
leta 2004 na pravobranilstvo vložila
42 zahtevkov. Zdaj na pravobranilstvo
pošiljajo še notarsko overjene izjave o
vloženem delu in materialu. Občina je
že prejela nekaj neformalnih predlogov
poravnav, v prihodnjih dneh pa pričakuje
prve predloge poravnav. Vsaka poravnava
bo posredovana v pregled in potrditev
posamezni krajevni skupnosti. V primeru

Pravobranilka s predstavniki sevniške občine

potrditve bo župan poravnavo podpisal,
potem se bo v zakonsko določenem
času izvedlo tudi izplačilo posameznim
upravičencem. V nasprotnem primeru
upravičencem ostane še sodna pot.
Pravobranilka
pričakuje,
da
bodo
poravnave sklenjene do poletja, povprečno
plačilo pa bo po njeni oceni od 500 do 1000
evrov na upravičenca, odvisno od obdobja
in pogojev, po katerih se je posamezno
omrežje gradilo.

Projekti ureditve državnih cest v
občini Sevnica

na že dogovorjenih in pripravljenih
temeljih. Opravljen je bil temeljit pregled
vseh aktualnih dogajanj in realizacij
preteklih dogovorov na projektih glede
državnega cestnega omrežja na območju
občine. Pozitiven napredek je storjen na
projektih, za katere je bilo dogovorjeno,
da bo Direkcija pripravila predloge za
načrtovanje potrebnih sredstev v sklopu
načrta razvojnih programov državnega
proračuna, kar je sploh pogoj, da se neki
projekt začne načrtovati. To je dogovorjeno
za naslednje ureditve: gradnjo mostu
čez Savo na Logu, skupaj s prestavitvijo
odseka regionalne ceste Sevnica-Blanca

Mag. Gregor Ficko (v sredini) s sodelavcema

nad železnico na Gobovcah, nov nadvoz
nad železnico v Šmarju, razširitev vozišča
in gradnja pločnikov na odsekih LokaRačica in Šentjur-Breg, razširitev vozišča
in gradnja pločnika na odseku ŠentjanžGlino. Za vse te projekte sledijo aktivnosti
za pridobivanje potrebne projektne
dokumentacije in izvedbo vseh postopkov
za načrtovanje naložbe. Obravnavane in
dogovorjene so tudi potrebne aktivnosti
za nekaj drugih pomembnih projektov, kot
so podvoz Boštanj, rondo Krmelj, pločniki
Planinska ter dokončanje že začetih v
Sevnici, na Orehovem in v Krmelju.

Avtobusni prevoz Šentjanž–Sevnica
Občina Sevnica bo poskusno uvedla
avtobusni prevoz v dopoldanskem času
na progi Šentjanž-Sevnica-Šentjanž, ki bo
odpeljal z Avtobusne postaje Šentjanž
proti Sevnici ob 7.35, odhod iz Sevnice
pa bo ob 12.30. Prevoz bo organiziran od
ponedeljka do petka, razen praznikov.
Prevoz se bo brezplačno izvajal tri mesece,
in sicer od 21. aprila. Vozni red se lahko
v tem poskusnem času spremeni glede
na želje in potrebe občanov. Občina
Sevnica bo po tem poskusnem času
pripravila analizo in proučila upravičenost
avtobusnega prevoza v prihodnje.

Župan Kristijan Janc se je skupaj s
sodelavci sestal z vršilcem dolžnosti
direktorja Direkcije Republike Slovenije
za ceste, mag. Gregorjem Fickom in
njegovimi sodelavci. Kljub spremembi v
vodstvu tega državnega organa, katerega
pristojnost je upravljanje vseh državnih Ureditve ob gradnji HE Blanca in
cest na območju Republike Slovenije, CČN Sevnica
je župan izrazil prepričanje, da se bodo
začeti in predvideni projekti na območju V sklopu gradnje HE Blanca je v
občine Sevnica nadaljevali in izvedli intenzivnem teku regulacija Florjanskega
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občinske strani, prispevki in reportaže
in Drožanjskega potoka v izlivnem delu. Na
Florjanskem potoku bo na izlivnem odseku
zgrajen nepropustni kanal v dolžini 260 m,
na Drožanjskem potoku pa je predvidena
regulacija s pokritim kanalom v dolžini
250 m. V sklopu izvedbe regulacije se bo

Ureditev vodotokov

izvajala tudi celovita obnova komunalnih
in energetskih vodov ter prometnih površin.
Obnovi komunalnih vodov bo v sklopu
gradnje kanalizacijskega sistema Sevnica s
čistilno napravo sledila izvedba kolektorja.
Celovita obnova Florjanske in Drožanjske
ulice bo potekala po odsekih. Narejen
je bil ogled objektov zaradi določitve
nultega stanja, vendar bodo predstavniki
javnega podjetja Infra oziroma Inštituta
za rudarstvo in geologijo preverjali tudi
vmesno stanje, izvajali periodični pregled
in končno stanje. Lastniki objektov bodo
prej obveščeni o izvajanju del na njihovem
območju. Predvideno je, da bi bila v maju

končana dela na izlivnih odsekih do glavne
ceste. V izdelavi je elaborat za zaporo
glavne ceste, ki bo določal prometno
ureditev, vendar je treba prej pridobiti tudi
soglasje Direkcije RS za ceste.
Župan Kristijan Janc se je na rednem
usklajevalnem sestanku spet sestal s
predstavniki javnega podjetja Infra, HSE,
izvajalca gradnje kanalizacijskega sistema
Nivo iz Celja ter nadzora Družbe za državne
ceste. Izvajalec intenzivno pripravlja
projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V sklopu gradnje
HE Blanca napreduje ureditev izlivnih
delov Drožanjskega in Florjanskega potoka,
zato se bo na tem odseku začel urejati
tudi kanalizacijski sistem. Predstavniki
Občine so se skupaj z izvajalcem sestali s
predstavniki Zavoda za kulturno dediščino
Celje, ki bo opravil arheološke raziskave na
Loškem polju. Dogovorili so se, da se lahko
naredi priključek na glavno cesto v dolžini
50 m ob nadzoru Zavoda za kulturno
dediščino. Preostali odseki, ki bodo
predmet podrobnih arheoloških raziskav,
naj bi se sproščali parcialno, tako da bi
lahko začeli gradnjo kanalizacijskih vodov,
dostopne poti in bazena v sklopu čistilne
naprave pred koncem raziskav. Predvideva
se, da naj bi se arheološke raziskave začele
v maju in bi trajale 70 delazmožnih dni.
Na gradbišču HE Blanca so se sestali
predstavniki Občine, javnega podjetja Infra

s projektanti akumulacijskega bazena,
Gasilske zveze Sevnica ter Upravne enote
in Geodetske uprave. Občina Sevnica je
podjetju Infra posredovala zahtevo za
ureditev dostopov za potrebe namakanja,
požarne vode in rekreacijskih površin.
V tej fazi projektiranja in gradnje
akumulacijskega bazena je bil sklenjen
dogovor, da projektant IBE preveri in
poda rešitve za izvedbe dostopa do reke
Save za potrebe požarne vode na treh
lokacijah na levem in treh na desnem
bregu Save. Gasilska zveza Sevnica je
pozvala projektanta, da poda takšno
tehnično rešitev, ki bo dovoljevala
primeren dostop in spust čolna v Savo,
torej da ne bodo brežine prestrme ter da
bodo dovolj utrjene. V nadaljevanju je
bila poudarjena tudi možnost ureditve
parkirnih prostorov med Drožanjskim in
Florjanskim potokom na spodnji strani
železnice. Projektant akumulacijskega
bazena bo preveril tudi to možnost, saj je
na tistem območju v skladu z Državnim
lokacijskim načrtom predvidena retenzija
za zbiranje zalednih meteornih voda. Če
bi bila možnost parkiranja tudi dejansko
izvedena, bi to pomenilo veliko pridobitev
za staro mestno jedro.
Vir: Občina Sevnica
Foto: arhiv Občine

Pospešena dela na cestah ob
akumulacijskem bazenu HE Blanca,
akumulacijski bazen HE Krško že v
fazi projektiranja
Ob intenzivnih delih visokovodnih nasipov
na brežinah Save, ki bodo učinkovita
zaščita pred morebitnimi previsokimi
vodami, se pospešeno izvajajo tudi dela
na cestah, torej rekonstrukcije odsekov Podpisniki ene izmed treh pogodb: mag. Uroš
cest na levem in desnem bregu Save ob Mikoš (direktor IBE, d. d., Ljubljana), Bogdan
Barbič (direktor HSE, d. o. o., Skupni podvig)
akumulacijskem bazenu HE Blanca.
in Ana Gračner (direktorica JP Infra, d. o. o.)
Na vplivnem območju akumulacijskega
bazena, na desnem bregu Save, med obema potokoma poteka izdelava kamnite
zložbe.
Cestna dela izvajajo tudi med Betonarno
Hribšek in Impoljskim potokom (glavna
cesta G1-5) ter na odseku regionalne
ceste R3-679 med naseljema Impoljca in
Zavratec. V sklop del sodijo dela delovnih
platojev za izvedbo pilotnih sten, zgradili
pa bodo tudi propust čez Impoljski potok.
Na levem bregu Save na odseku od
nivojskega križanja z železniško progo, za
Cestna dela na cesti G1-5 naseljem Vrtača v Sevnici in med gostilno
cestnim priključkom do jezovne zgradbe Kragl v Vranju (državna cesta R3-679 BregHE Blanca in sadovnjakom Impoljca Sevnica-Brestanica), potekata gradnja
(glavna cesta G1-5 Sevnica–Krško) bodo mostu čez Vranjski potok in prestavitev
cesto razširili in nadvišali zaradi dviga komunalnih vodov. Med obema nivojskima
gladine vode. Na tem odseku urejajo železniškima prehodoma se izvajajo dela
prepust in ribjo stezo na Čagoškem potoku, za ureditev delovnih platojev za gradnjo
uredili bodo tudi potok Podturn. Med pilotne stene z opornim zidom v dolžini
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Pogled na gradnjo HE Krško (Foto: arhiv Infre)

približno 600 metrov in izdelava pilotov.
Cestne zapore na omenjenih cestnih
odsekih, kjer potekajo dela, bodo
predvidoma do konca avgusta oziroma
septembra letos. Promet je urejen z
ustrezno prometno signalizacijo, potrebna
pa je še dodatna previdnost udeležencev v
prometu. Hkrati velja vsem tudi vljudna
prošnja za strpnost in razumevanje.
Sedmega marca so v Krškem investitorji
(Infra, d. o. o., in HSE Skupni podvig, d.
o. o.) z izbranimi projektanti podpisali
pogodbe za projektiranje akumulacijskega
bazena HE Krško z vsemi komunalnimi
vodi, ki bo primarno služil kot
akumulacija hidroelektrarni, hkrati pa
zagotavljal učinkovito poplavno varnost
pred stoletnimi vodami. Vrednost pogodb
je več kot 1.660.000 evrov (brez DDV),
projektanti pa morajo projekte končati do
konca leta.
Vojka Alif, Foto: arhiv Infra
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prispevki in reportaže
Sevnica napolnila prvi zabojnik iz
Slovenije za Angolo
V poletnih mesecih lani je Angolo obiskal
Sevničan Emil Stopar. Ko se je vrnil v
Slovenijo, je sprožil pobudo za pomoč
Angoli in njenim ljudem. Salezijanski
mladinski center Sevnica, ki je zbiral denar
že za njegov prvi obisk Angole, je akcijo
vzel pod svoje okrilje in v sodelovanju z
župnijo Sevnica in Karitasom vodil akcijo,
ki smo jo poimenovali Pomoč Angoli.
Zbiranje dobrin, materiala in potrebščin za

Angolo je potekalo približno pol leta. V tem
času je imel Emil Stopar tudi predavanja o
svojem prvem obisku. Krajanom občine in
širše po Sloveniji je predstavil Angolo in
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njene prebivalce. V akcijo se je vključilo
ogromno ljudi, ki so izkazali pripravljenost
pomagati, glavni v akciji pa je bil seveda
Emil.
Zbrali smo veliko elektromateriala, oblačil,
blaga, čevljev, spodnjega perila, šivalnih
strojev, tipkalnih strojev, brusilni stroj,
računalniške opreme, šolskih potrebščin
in drugega. Odzvali so se številni prijazni
posamezniki in gospodarske družbe, tako da
smo kontejner napolnili. Enaintridesetega

marca so prijazni prostovoljci ves material
naložili v kontejner, ki je naslednjega
dne odpotoval na dolgo pot do Afrike,
kamor bo prispel čez približno tri mesece.
Pomembno je povedati, da gre za prvi
zabojnik s pomočjo iz Slovenije, ki gre v
Angolo za slovensko sestro Zvonko Mikec.
Vsebino smo zbrali v naši občini in širše v
Sloveniji.
V poletnih mesecih bo šel v Angolo tudi
Emil Stopar in tam ostal dva meseca.
Poskrbel bo, da bo zbrani material
pravilno razdeljen in uporabljen. Pomagal
bo pri elektrifikaciji in nekaterih drugih
delih, za katera je material v zabojniku.
Drugače pa bo prebivalce Angole učil
tudi čevljarske spretnosti, saj je čevljar.
Zato so v zabojniku šivalni stroji na nožni
pogon in brusilni stroj. Za tamkajšnjo šolo
smo zbrali ogromno šolskih potrebščin,
tipkalnih strojev, računalnikov in oblačil.
Verjetno bosta z njim odpotovala še dva
Sevničana, tako da bodo kar močna ekipa.
Prepričani smo, da bo zbrani material
pravilno uporabljen v misijonu, ki ga vodi
slovenska sestra Zvonka Mikec.
Andrej Hafner
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KŠTM Sevnica
Večerni pogovori na deželi z znanimi Za okrepčilo s kulinaričnimi posebnostmi
je poskrbel Aktiv kmečkih žena Boštanj,
Slovenci v Boštanju

Športnik leta 2007
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju
z Zavodom KŠTM Sevnica v soboto, 31.
marca, v dvorani TVD Partizan v Boštanju
priredila podelitev nagrad športnikom v
občini Sevnica, ki so leto 2007 zaznamovali
s svojimi dosežki.
Pokal za športno osebnost leta je prejel
Miran Grubenšek, ki je eden izmed
pobudnikov začetka redno organizirane
vadbe ju-jitsa v Sevnici, ustanovitve Ju-jitsu
zveze Slovenije in Društva borilnih veščin
IPPON Sevnica, kjer je bil v 2001-2007
tudi trener in predsednik. V tem obdobju
so tekmovalci društva osvojili skupaj 550
medalj na različnih tekmovanjih.
Naziv športna ekipa leta si je prislužila
ekipa Karate kluba Hypo, v postavi Rok
Črepinšek, Denis Orač in Marko Stopar.
Člani ekipe so lani na državnem prvenstvu
in dveh mednarodnih turnirjih grand prix
osvojili tri zlate medalje. V zadnjih dveh
letih so osvojili skupno 17 medalj, od tega
14 prvih, dve drugi mesti in eno tretje
mesto.
Športnik leta je postal Borut Veber, ki je
v zadnjem desetletju zaznamoval članski
sevniški šport. Do zdaj je osvojil 15 članskih
državnih naslovov, 45 naslovov državnega
prvaka v vseh kategorijah v atletiki. Lani je
osvojil kar sedem zlatih medalj na raznih
tekmovanjih.

Športnica leta je spet postala atletinja
Maja Teraž, ki je v tekaškem slovenskem
mladinskem vrhu. Lani je na raznih
državnih prvenstvih osvojila tri prva mesta,
tri druga in tri tretja. Dosegla je tudi peto
mesto na evropskem ekipnem pokalu.
Slavnostni gost prireditve je bil nekdanji
smučar Matjaž Vrhovnik, pozdravili pa
so nas tudi podpredsednik Športne zveze
Sevnica Rudi Dobnik, župan Kristijan
Janc in direktorica Zavoda KŠTM Petra
Pozderec. Za prijeten kulturno-zabavni
program so poskrbeli glasbena zasedba
Trio K Orchestra, plesna skupina Narkotik
in Mlade žurerke.
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Zgodil se je 12. večerni pogovor na deželi
z znanimi Slovenci, ki jih organizirajo
Občina Sevnica, Zavod KŠTM s krajevnimi
skupnostmi.
V petek, 21. marca, so v lepo obnovljeni
dvorani TVD Partizan v Boštanju
mnogi uživali v predstavitvi boštanjskih
zanimivosti, kot jih vidijo osnovnošolci
in mentorji OŠ Boštanj. Predstavitev so
končali s pesmijo in plesom.
Zanimiv pogovor je razkril veliko zabavnih
in zanimivih podrobnosti življenja Žive
Vadnov in še posebno Rada Muleja,

ki nas je prepričal, da je treba življenje
jemati lahkotno, s kar največ samozavesti.
Da sta očarala občinstvo, je bilo videti
tudi po pogovoru, ko sta brez zadržkov
delila avtograme mlajšim udeležencem.
Voditeljica Marjana Grčman je morala
pokazati svoje voditeljske sposobnosti,
sogovorniku kdaj celo vzeti besedo, ves

za vino pa Vinogradniško društvo SevnicaBoštanj.

Med legendo in resničnostjo ter
Ajdovski gradec
Po filmskem večeru v Trnovcu smo
ponudili filmsko predstavitev biserov
sevniške občine, kratka filma, avtorja
Sevničana Bojana Kostevca Med legendo
in resničnostjo ter Ajdovski gradec vsem
krajevnim skupnostim v občini Sevnica.
Najprej smo filma predvajali v Kulturnem
domu Studenec, teden dni pozneje pa
v Gasilskem domu na Blanci. V obeh
krajih je bilo čutiti toplino in dobroto

ter predvsem zadovoljstvo ob zavedanju
bogastva, ki ga občina ohranja in s tem
privablja obiskovalce prireditev in turiste
od blizu in daleč.

V upanju na ponovno srečanje na
sevniškem gradu v poletnih mesecih se
klepet pa je bil tako zanimiv, da je čas
zahvaljujem KS Zabukovje, Studenec in
minil, kot bi trenil.
Blanca za gostoljubje.
Župan Kristijan Janc in predsednik
sveta KS Boštjan Marjan Kogovšek sta
Velika igra več kultur v OŠ Boštanj
ob koncu pozdravila goste in krajane ter
gostoma podarila spominek. Rado Mulej
V sodelovanju z OŠ Boštanj in Društvom
je bil zelo vesel Županovega vina. Vsem
Mladinski ceh smo v torek, 8. aprila, v
soorganizatorjem, društvom, šoli in OŠ Boštanj izvedli Veliko igro mnogih
gostoma se je zahvalila tudi direktorica kultur, pri kateri je sodelovalo skoraj 80
KŠTM.
osnovnošolcev višje triade in pet voditeljev
animatorjev Mladinske akademije iz
Društva Mladinski ceh iz Ljubljane.
Udeležencem smo povedali, da so doživeli
letalsko nesrečo. V kraju, kjer so pristali,
živijo različne kulture, ki med sabo sploh
ne komunicirajo zaradi svoje različnosti
in medsebojnega nerazumevanja. Vsaka
civilizacija ima določene sposobnosti,
ki lahko pripomorejo, da bodo popravili
letalo. Zato so morali najprej spoznati vse
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KŠTM Sevnica, prispevki in reportaže
v kavarni, kjer je svojim obiskovalcem
predal svoje poetične misli. Sam je namreč
tudi avtor kar nekaj pesniških zbirk in
pisec knjige Mesta pokojnih, ki obravnava
problematiko urejanja pokopališč. Njegova
umetniška dela je mogoče videti tudi na
več kot 50 javnih mestih, večinoma v
severovzhodnem delu Slovenije. Eden

civilizacije, jih povezati in s tem dobiti
možnost za vrnitev. Udeleženci igre so
zbirali značilnosti o posamezni kulturi
(jezik, navade, posebnosti). Ko so zbrali
vse podatke, so morali ugotoviti, kako
bodo na podlagi dobljenih informacij te
kulture povezali. Na posebnem zasedanju
udeležencev igre in voditeljev so predstavili
zamisel. Voditelji so z udeleženci govorili

društvoma (MD Šentjanž in MS Krmelj).
Obe lokalni društvi že imata zagotovljene
prostore, ki pa potrebujejo dodatno obnovo
in opremo, da bodo postali uporabni in
primerni za mladinsko točko. V petek,
11. aprila, smo si skupaj z lokalnima
mladinskima društvoma ogledali prostore,
analizirali razmere in se pogovorili o
mogočih rešitvah. Dogovorili smo se za
potek nadaljnjih aktivnosti s ciljem čim
bolj smotrne, celovite in časovno usklajene
ureditve prostorov za vzpostavitev obeh
mladinskih točk, pri čemer je bilo mogoče
občutiti zadovoljstvo vseh udeleženih.
S pomočjo želimo mladim v manjših
krajih zagotoviti primerno infrastrukturo
oziroma pogoje za druženje in
uresničevanje mladinskih dejavnosti ter
najznamenitejših spomenikov je Skulptura
križev iz železa, katerega premer je 23 jih tako spodbuditi k razvoju mladinske
kulture.
metrov, višina pa devet.
Kulturni večer se je v dobri družbi končal
ob kapljici dobrega vina, narezka in
domačega peciva. Zbirka bo na ogled do
19. maja, zato vabljeni!

Pomoč KŠTM Sevnica pri
vzpostavitvi mladinskih točk v
Krmelju in Šentjanžu

o tem, kaj je pomembno, da se vzpostavi
dialog med različnimi kulturami. Po igri je
bila na vrsti evalvacija, kjer so udeleženci
razmišljali, ali se kaj podobnega
(nekomuniciranje
med
kulturami)
dogaja tudi njim. Iz pogovora so povzeli
značilnosti
pozitivne
medkulturne
komunikacije, povedali, kaj lahko sami
storijo na tem področju (za njihovo lokalno
skupnost) in drugo.
Projekt so omogočili: KŠTM Sevnica,
Ministrstvo RS za šolstvo in šport - Urad
RS za mladino in Društvo Mladinski ceh.

Franc Tobias v Sevnici
Sredi aprila smo v Galeriji Grad Sevnica
gostili ustvarjalca, kiparja in literata
Franca Tobiasa.
Po celodnevnem ogledu lepot sevniške
občine je s svojimi prijatelji (avtobus, s
katerim so se pripeljali, je bil poln) končal
izletniško potovanje na sevniškem gradu.
Po ogledu tega lepotca se je začel kulturni
večer. V galeriji je kustodinja mariborske
galerije Andreja Borin predstavila njegova
umetniška dela: figuralne skulpture
iz kamnitih plošč, nerjavnega jekla in
kamnin, katerih motivika je iz živalskega
in rastlinskega sveta. Ob sprehodu pod
grajskimi arkadami v atriju gradu se je
pogled ustavil na lesenih skulpturah
plaščev. Potem je bil na vrsti literarni večer
8

Mladi s podeželja in krajev zunaj Sevnice
pogosto nimajo omogočenega dostopa do
aktivnosti in prireditev zunaj njihovega
matičnega okolja. V zadnjih letih so
se povečale mladinske iniciative in
dejavnosti tudi v krajih zunaj Sevnice, še
posebno v Krmelju in Šentjanžu, vendar
mladi nimajo primernih prostorov, kjer
bi se lahko družili, ustvarjali in aktivno
preživljali prosti čas z izvajanjem dejavnosti
na različnih področjih.
Po osnutku občinske strategije razvoja
mladinske politike in akcijskim letnim
načrtom s ciljem širitve dejavnosti
in povečevanjem dostopa mladim do
javne infrastrukture in sodelovanja pri

Kiudr Krmelj

aktivnostih na območju celotne občine
bo KŠTM Sevnica letos aktivno podprl
ureditev in vzpostavitev mladinskih
točk v Krmelju in Šentjanžu, kar poteka
partnersko z lokalnima mladinskima

Vir: KŠTM Sevnica

Pogled krmeljskih pohodnikov
v leto 2007
Leto je minilo, kot bi trenil. Vseh pohodov
je bilo 25. Spoznavali smo bližnje in daljne
kraje. To počnemo že deset let.
Skoraj vsako jutro imamo enourno
rekreacijsko hojo. Udeležujemo se še drugih
pohodov. Mnoge organiziramo sami, po
bližnji in daljni okolici. Že drugi dan novega
leta smo jo ubrali na tradicionalni pohod
na Kum, kjer smo se nadihali svežega zraka
in se dobro oznojili. Na antonovo smo se
odpravili na Topolovec. V marcu smo šli
prvič na Lunin pohod na Kamenško in
ga uresničevali vse leto. V aprilu je bil
štiriurni velikonočni pohod po domačih
logih s sekanjem pirhov. Z izgnanci smo šli
od Murnc do Telč. S Posavskim društvom
za srce smo prehodili polovico ogljarske
poti in Steklasovo pot. Prvomajskega
tradicionalnega pohoda na Kamenško se
vsako leto udeleži več ljudi iz vse Mirnske
doline. S TŽU smo se povzpeli na Lisco.
Prehodili smo Aškerčevo pot. Z izgnanci
Telče-Bučka smo šli na Kum po Nežkini
poti. Povzpeli smo se na Veliko planino, se
podali na Zaplaz in Čatež. Ob krajevnem
prazniku smo organizirali tradicionalni
pohod Krmelj-Stražberk-Gabrijele-UlčnikVrhek-Hinjce. V novembru smo šli od
Litije do Čateža in na Pijano goro. Grelo
nas je prijetno sonce.
Zadnji dan decembra lani smo organizirali
tradicionalni pohod na Kamenško in
nazdravili novemu letu. Vse to ni samo
hoja, ampak hrana za dušo in prijetno
druženje.
Silva Dobnik, vodja pohodnikov
Maj 2008

prispevki in reportaže
Občni zbor planinskega društva

taborov, letos jih bodo osem, po Sloveniji
in Evropi. Gorništvo želijo planinci živeti

Člani Planinskega društva Lisca Sevnica so
se tradicionalno zbrali drugi torek v marcu
na svojem rednem občnem zboru. Kulturna
dvorana Sevnica je bila polna planinskih
navdušencev. Društvo ima že skoraj 700
članov, od tega več kot polovico mladih. V

vsak dan. Imajo 20 registriranih planinskih
vodnikov. Gospodarijo s planinskimi
objekti na Lisci, Slatni in Sevnici. Največ
so postorili v Jurkovi koči. Skrbijo za skoraj
200 kilometrov planinskih poti. Posebej so
predstavili projekt za Turistično oživitev

preteklem letu so prvič presegli mejo 5000
udeležencev na svojih rednih planinskih
izletih. Izdali so svoj časopis Mladi
planinec. Organizirali so več planinskih

Delo Društva vinogradnikov
Sevnica-Boštanj v letu 2007
Že 26. društveno ocenjevanje vin
Večina članov Društva vinogradnikov
Sevnica-Boštanj se je udeležila rednega
občnega zbora društva 7. marca v Hotelu
Ajdovec. Iz podanih poročil je razvidno,
da je intenzivno delo v društvu potekalo
tudi lani, predvsem v obliki več strokovnih
predavanj in dveh strokovnih ekskurzij,
sodelovanja pri izbiranju Županovega vina,
tradicionalnega društvenega ocenjevanja
vin in sodelovanja na tednu cvička,
sodelovanja pri sajenju trt na grajskem
pobočju,
nekajkratnih
predstavitev
naših vinogradnikov, krajev in naših
vin ob različnih priložnostih, družabnorekreacijskega srečanja na odlično
obiskanem pohodu po vinskih goricah,
ki je potekal z Loga mino Poganke
na Presko, obratovanja društvenega

Maj 2008

zlati znak in posebno priznanje Čedomir
Cvetanovski za prostovoljno vodenje
finančnih bilanc. Planinsko društvo

zgledno sodeluje s sosednjimi planinskimi
društvi, Turistično zvezo Sevnica, Športno
zvezo Sevnica, KŠTM Sevnica, Občino
Sevnica, ZKD Sevnica in Javnim kulturnim
skladom, Zavodom za gozdove Slovenije
in Planinsko zvezo Slovenije. Občni zbor
so popestrili Mlade žurerke iz Tržišča in
Lisce. Projekt je zastavljen skupaj s KŠTM Mešani pevski zbor Lisca.
Sevnica, Občino Sevnica in Občino Laško.
Planinci želijo skupaj s partnerji doseči
Jože Prah
ponoven razcvet dejavnosti na Lisci. Na
Foto: Vinko Šeško
občnem zboru sta mlada planinca prejela
laboratorija in delovanja spletne strani.
Tudi letos bo program dela podoben in
usmerjen predvsem v strokovno delo
v vinogradništvu in kletarstvu, vinski
kulturi, nekatere aktivnosti pa so že bile
uresničene tudi letos.
Ena od njih, organizacijsko in strokovno
najzahtevnejša, je društveno ocenjevanje
vin, ki je bilo konec februarja že 26. po
vrsti. Degustacijska komisija, v kateri

so sodelovali enologi, sommelieri in
vinarji iz kleti Kartuzije Pleterje, kleti
Bistrica, KGZ Novo mesto in posavskih
vinogradniških društev, je ocenila 152
vzorcev, kar je največ v zgodovini društva.
Kakovost pridelanih vin vinskega letnika
2007 je na splošno velika, vina so bogata,
zrela in harmonična, predvsem zaradi
ugodnih vremenskih okoliščin, sortnih
izborov, dobrih vinogradniških leg, znanja
in izkušenj naših članov.
Rezultate vseh ocenjenih vzorcev, s
podrobnejšo oceno ocenjevalne komisije,
si lahko ogledate na spletni strani društva
(http://www.drustvo-vinogradnikov.si).
M. Simončič,
predsednik društva

Ocenjevanje vin v Društvu vinogradnikov
Sevnica-Boštanj, 16. februarja 2008
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev
PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA
Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika, ki jo sofinancira ministrstvo
za kulturo.

Rumeni sleč

Strokovno ime za to grmovnico je
Rhododendron luteum, staro strokovno
ime pa je bilo Azalea pontica. Slovensko
ime je rumeni sleč, včasih so jo po starem
strokovnem imenu imenovali pontska
azaleja, še vedno pa jo največkrat imenujejo
na kratko azaleja.

Ker mi stari Boštanjčani, ki sem jih o
azaleji spraševal, o njej niso vedeli veliko
povedati, sem navezal stike s takrat (leta
1975) že 89-letnim profesorjem Božom
Račičem, saj so mi rekli, da je edini, ki bi

lahko vedel več o tem. Račič je zatrjeval,
da so rumeni sleč v Boštanju zasadili
gestapovci na grobu svojih kolegov, ki so
Rumeni sleč raste v Mali Aziji na Pontskem padli v borbi z boštanjskimi partizani.
gorovju, na Kavkazu, v Ukrajini in V knjigi Boštanj 800 let, ki je izšla leta
Belorusiji. Leta 1954 je bil prvič opisan na
Gorjancih, leta 1958 pa je prvič omenjeno
rastišče pri Boštanju. Leta 1988 je bilo
opisano rastišče Vrhek nad Tržiščem.
Manjše rastišče je bilo tudi na Okiču, ki
pa je zaradi opustitve steljarjenja preveč
zaraslo in je sleč propadel. Še eno rastišče
so našli v bližini Mokronoga.
Kolikor vem, še ni natančno znano
oziroma potrjeno, da je rastišče pri
Boštanju samoniklo. Ko sem leta 1975
poizvedoval o zgodovini azaleje, sem dobil
izjavo velikega ljubitelja narave Ivana 1998, je prispevek Majde Kugonič, ki
Pompeta s Križa, da je kot 13-letni deček je prepričana, da je rumeni sleč na
leta 1913 dobil sadiko rumenega sleča od Slovenskem samonikel. E. Mayer je leta
Jakoba Vodiška (rojenega 1862). Vodiškov 1958 postavil trditev, da so dolenjska
oče je bil vrtnar na gradu Ruda. Pompe nahajališča nedvoumno samonikla, da so
za rastišče pri Boštanju ni vedel, vsekakor najverjetneje terciarne reliktne narave.
pa je bil v pozneje uničenem vrtu na Rudi Zato je nujno rastišča šteti med floristične
zanimivosti in jih je treba varovati.
rumeni sleč, ki naj bi ga imenovali calia.

Rumeni sleč uspeva v presvetljenih
gozdovih in cveti na začetku maja. Po
odloku iz leta 1976 je zaščiten.
Mogoče ima kateri od naših krajanov
kakšne podatke starejšega izvora o tej
zanimivi rastlini. Lepo bi bilo, da bi jih
posredoval Zavodu za varstvo narave ali
drugim zainteresiranim.
Rastišči na Vrhku in pri Boštanju sta
pod okriljem Zavoda za varstvo narave
in ob čedalje večjem zanimanju lokalnih
prebivalcev na dobri poti, da bosta tudi
vnaprej v okras naši čudoviti okolici.
Osnovna šola Boštanj je ob podpori in
pomoči drugih zainteresiranih skrbnik
Naravoslovne učne poti azaleja, ki poteka
po ustaljenih poteh in vlakah, njena
osrednja zanimivost pa je rastišče azaleje.

Povabilo
Pojdite v naravo, občudujte številna
naravna čudesa, ki nas obdajajo, če pa
bi radi imeli nekaj od tega doma na
svojem vrtu, se oglasite v enem od vrtnih
centrov, kjer boste rumeni sleč kupili. Ta
je popolnoma enak, le bolje je prilagojen
za rast v vrtovih.
Vinko Šeško

Razborski večer v marcu

izjemno predavanje Stare modrosti in modrosti zapisane tudi v starih knjigah,
sodobna vzgoja. Nasvete s predavanja si je med drugimi tudi v Svetem pismu. Stara
Več kot 190 nasmejanih obrazov je v poznih dobro zapomniti in jih upoštevati pri vzgoji besedila razlagajo univerzalne modrosti,
težava pa je v tem, da si ne znamo razložiti
večernih urah zadovoljnih odhajalo iz
in razbrati pomena.
prostorov Doma krajanov na Razborju. V
Na koncu so zapeli Fantje z Razborja. Z
soboto, 15. marca, je bil še zadnji od šestih
močnim aplavzom povsem polne dvorane
razborskih večerov v deseti sezoni, skupaj
se je zelo uspešno končala že 10. sezona
pa že kar 51.
Razborskih večerov, ki jo je tudi letos
Izjemen kulturni večer so s svojimi pesmimi
čudovito vodila Breda Vidmar. Veselo
naznanili pevci Mešanega pevskega zbora
ozračje, pesem in smeh so se nadaljevali
Lisca iz Sevnice, potem je bila predstavitev
še v poznih večernih urah v spodnjih
likovnega gosta. Tokrat se nam je s svojimi
prostorih Doma krajanov na Razborju.
naših
otrok.
Starši
naj
ne
postorijo
vedno
krasnimi izdelki predstavil domačin Ivan
V jesenskih mesecih bomo začeli novo, že
vsega
namesto
otrok,
ker
se
bodo
otroci
le
Ocvirk iz Podgorice. Prepričali smo se, da
je les res lep, pa naj bo štor, grča ali drugi tako naučili sami skrbeti zase in bodo laže 11. sezono teh srečanj z novimi zanimivimi
del drevesa. Les izpod Lisce ima svojo prebrodili težave v življenju. Le tako bodo gosti. Hvala vsem, ki soustvarjate in
kakovost in čare, še posebno kostanjev, le trdnejši in uspešnejši, predvsem pa bodo podpirate te kulturne večere. Obljubljamo,
pravi človek ga mora dobiti v svoje roke in sami bolj zadovoljni, znali pa bodo tudi da bo vredno prihajati na Razbor.
Petra Kugler
dajati, ne le sprejemati. Gospod Ščuka
obdelati.
Foto:
Damijan
Počivalšek
nas
je
med
drugim
poučil,
da
so
stare
Osrednji gost dr. Vili Ščuka iz Trsta je imel
Maj 2008
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turistična zveza občine sevnica
voznik, večkratni evropski prvak Georg
Plasa z BMW E 36 z motorjem formule 1
JUDD.
V Sevnici bo na stezo prvič zapeljal
novoorganizirani pokal clio v Sloveniji, na
startu ne bodo manjkali domačini Tomaž

Avtomobilska dirka na Impoljci
Po letu dni bodo 17. in 18. maja v Sevnici
od Impoljce proti Studencu spet hrumeli
motorji v avtomobilih, prototipih in
formulah.
Enajsta avtomobilska dirka Petrol Sevnica
bo štela za FIA evropski pokal, za prvenstvo
Challenge, za evropsko prvenstvo Historic
Georg Plasa1
- starodobnih dirkalnih vozil in odprto
državno prvenstvo Slovenije v gorskem Borštnar iz Mokronoga v R11 turbo, Lojze
avtomobilizmu.
Udovč iz Malkovca z novim pokalnim R
Končno bo v Sevnico spet prišel najhitrejši cliom, Samo Valant iz Tržišča v preizkušeni

Deveta poticijada v Šentjanžu
Vzporedno z ocenjevanjem salam je
potekalo tudi ocenjevanje potic, ki je bilo
letos že deveto v Šentjanžu v Gostilni
Repovž. Poudarek je bil na tradicionalni
orehovi potici brez drugih dodatkov.
Ocenili so 34 potic, od tega kar 27 orehovih
in sedem drugih. Komisija je bila nad
izdelki prijetno presenečena, ugotovila pa

je tudi, da so bile veliko boljše kot prejšnja
leta.
Pri ocenjevanju je komisija pozorna na
zunanji videz, barvo skorje in sredice,
vonj skorje in sredice, povezovanje skorje,
sredice in polnila, prožnost sredice, okus
skorje in sredice. Pri tem namreč lahko
nastanejo tudi napake. Največkrat so to
pokvarjeni orehi, preveč limonine lupine –
greni, premajhen pekač, slab pekač, stara

Dan pohodništva, 29. marec
Na bregovih voda so obesili mlinska kolesa.
Zlato rumena zrna so romala na žilavih
plečih dol z vasi po kamnitih stezah. In
mlini so mleli dneve in noči. Bilo je veselja,
pesmi in kruha. Bilo je … (F. Stele)
TZOS že nekaj let sodeluje pri organizaciji
pohodov. Skupaj s planinci, Zavodom

za gozdove in KŠTM smo se tudi
letos odgovorno lotili priprave na dan
pohodništva za učence naših osnovnih
šol v naši občini, bil pa je namenjen
raziskovanju voda.
Skupaj smo se odločili za Tag Bau in
ga tudi pregledali. Stoječe jezero Črna
mlaka, ki je zelo blizu vasice Koluderje, je

Tržiške gospodinje so pekle kruh
V soboto, 1. marca, sta Turistično društvo
Tržišče in Aktiv kmečkih žena Tržišče
organizirala tečaj peke kruha, ki ga je
vodila Marija Prajner. Tečaj je bil na Polju
pri Tržišču, kjer je svojo kuhinjo prijazno
odstopila Zvonka Umek. Ta je pripravila
tudi krušno peč in skrbno pazila, da so bili
izdelki pravilno pečeni.
Marljiva dekleta in žene so pri peki
upoštevale rek Ne stroj ne moka, to opravi
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napiljeni lancii delti integrale in ne
nazadnje Metod Papež - Todi iz Boštanja v
fordu RS 2000, edini iz Slovenije, prijavljen
v race class na rally Dunaj-Trst, ki bo 22.
avgusta letos v Sevnici čez Studenec.
Na dirki 17. in 18. maja bo nastopilo več
kot 80 tekmovalcev iz osmih držav. Tretji
konec tedna v maju ob prireditvi ne
bo manjkalo spremljajočih prireditev v
soboto, predvsem pa nedeljo.
Zagotovite si vstopnico za dirko, ki jo bo
mogoče uporabiti tudi za ogled nastopa
znanih slovenskih estradnikov v nedeljo
po prireditvi na Studencu. Vse novice
spremljajte na spletni strani (www.ghdsevnica.si). Vljudno vabljeni.
AD Studenec-Sevnica

maščoba, nepravilno ohlajanje, premalo
prepečeno. Za ocenjevanje pa potice ne
smete potresti s sladkorno moko.
Najvišjo oceno je prejela potica Marije
Jezernik iz Tržišča, najboljšo od domačink
je spekla Megi Sotlar iz Hinj pri Šentjanžu.
Od drugih potic je dobila najvišjo oceno
potica gospe Anice Sotlar iz Podgorja pri
Sevnici.
Čestitamo!
Cvetka Jazbec
s svojim pragozdom pravi biser za mlade
raziskovalce. Druga trasa pohoda je bil
Drnovškov graben z vsemi svojimi pritoki,
ki se zlivajo v Mirno. Tu je bila nadzorna
točka pri Bebrovem mlinu za približno
800 učencev. Tam se je gospodar Franci
zahvalil vodnikom, učiteljem in učencem
za tako lepo udeležbo na pohodu v njihovo
dolino in zavest naših učencev o varovanju
narave in voda, izrazil pa je tudi zahvalo,
ker je dolina kljub številnim obiskovalcem
ostala čista in brez vseh sledi sodobnega
časa.
Kdo izmed nas se zaveda, da utegne biti
kozarec vode, ki ga malomarno zlijemo, v
nekem drugem usodnem trenutku vreden
več od zlata?
Cvetka Jazbec

le človeška roka in naredile različne vrste
kruha, drobnih kvašenih izdelkov in
pletenic. Čeprav imajo tečajnice že veliko
pekovskih izkušenj, je vsaka izvedela
še kakšno drobno, a kot velja pri peki in
kuhanju, zelo pomembno skrivnost.
Najboljše pride na koncu. Pokušina!
Verjemite, da ob tako omamnih vonjih in
toliko vrstah okusnih izdelkov vsakršna
dieta odpade!
Saša Kralj

Zadovoljstvo ob uspelih izdelkih.
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turistična zveza občine sevnica
Šentjanž – kulturni večer na vasi
Mohorjeva družba Celovec je TD Šentjanž
in AKŽ Budna vas ponudila večer
pripovedovanja zgodb in pravljic, s tem
pa približala knjige v naš kulturni hram, v
petek zvečer, 28. marca.
Pravljica nam prinaša pomembno
sporočilo iz davnine, iz nečesa, kar
nas globoko skrito povezuje in se nas
skrivnostno dotika. Takole je nagovoril
večer Pavle Ravnohrib, naš dramski igralec
in recitator, član Slovenskega mladinskega
gledališča v Ljubljani in stalni sodelavec
radia, televizije in drugih gledališč.
Ljudska zbirateljica Ljoba Jenče je s svojim
čudovitim glasom povedala nekaj pravljic
in zapela stare ljudske pesmi. Ljoba poje

Tradicionalen blagoslov jedi na
Brunku

in pripoveduje brez spremljave doma in v
svetu. Več kot 20 let se posveča zbiranju in
oživljanju slovenskega duhovnega izročila,
raziskuje človeški glas, ki telo uporabi kot
instrument duše. Ljudska pesem, Ena
ptička priletela, je zvenela iz ust vseh, ki so
bili v dvorani.

Direktor Mohorjeve družbe mag. Martin Lisec
podarja knjigo predsednici TZOS Cvetki Jazbec.

Ljudske pevke Solzice so se predstavile
kot domačinke in so zbirateljice ljudskega
izročila našega območja. Program je
prijazno in duhovito vodila Saša Kralj.
Harmonija pravljičnega sveta in pesmi je
bila za nas Šentjance lep uvod v pomlad.
Po končani predstavi je bilo mogoče knjige
kupiti s popustom. Večer se je končal
ob prigrizku in kozarcu cvička, za kar so
poskrbeli članice AKŽ in družina Jazbec.
Častni pokrovitelj prireditve je bil poslanec
Kristijan Janc, župan občine Sevnica.
Direktorju Mohorjeve družbe Martinu
Liscu se lepo zahvaljujemo za ponujeno
roko in mu na široko odpiramo vrata.
Cvetka Jazbec

in šentjanške fare. Skupaj smo pripravili
lepo prireditev, ki nas je vrnila v čase

Kljub zelo slabemu vremenu je
tradicionalen blagoslov jedi na Brunku
uspel. Članice AKŽ iz Budne vasi smo
letos povabile tudi sosede iz Svibna, iz
šentrupertske fare so prišle članice iz
Velikega Cirnika in seveda tudi iz radeške

naših babic. V lepih nošah, jerbasih, starih
okrog 200 let, v raznih košarah in koših
so prinesli velikonočna jedila, ki jih je
blagoslovil radeški župnik Slavko Kalan.
Cvetka Jazbec

V košari vrba

JSKD, Martinu Megliču, Miru Juntezu
iz Tržišča, Pleskarstvu in trgovini Agnič iz
Posebnost Mirnske doline postajajo Trebnjega, Ključavničarstvu Zvone Papež
opletene vrbe. Vrbam v Praprečah pri iz Gabrijel, Žagi Juntez iz Krmelja, prof. dr.
Slovenski vasi in v Prelesju se je pred
kratkim pridružila nova – vrba v košari
poleg obrtne cone v Trebnjem. Avtor
Damjan Popelar želi s to akcijo opozarjati
na izginjanje starih glavatih vrb, ki na
poseben način sooblikujejo kulturno
krajino in so tudi z ekološkega vidika
pomembna sestavina okolja. Tudi tokratne
akcije se je udeležilo veliko prostovoljcev
z vseh koncev Slovenije in domačini, kar
je za Damjanove akcije značilnost. Tako
velja vsa pohvala in zahvala za podporo in Marku Marinu in seveda lastniku Jožefu
prispevke Turističnemu društvu Trebnje, Nadrihu. Damjanovo delo podpira Društvo
Loškim zeliščarjem, Občini Sevnica, Zagon Tržišče, ki je akcijo tudi v celoti
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organiziralo. »Rezultat dela je urejena
pokrajina stare vrbe, živa razglednica
trebanjske okolice z verjetno največjim
pletenim košem v Trebnjem,« pravi
Popelar. Rezultat akcije so tudi spletene
prijateljske vezi med vsemi sodelujočimi, ki
so ob sproščenem klepetu in petju pridno
ustvarjali dva dni, od jutra do večera. Prišli
so z različnih koncev Slovenije, vsak s svojo
življenjsko zgodbo. Vrba jih je združila in
povezala. Projekt, ki bo prikazan tudi na
fotografski razstavi in z multimedijsko
projekcijo, je tudi promocija prostovoljstva
ter vzgojnega, kreativnega, ekološkega in
etnološkega dela z našo dediščino.
Jelka Tršinar

15

šolski zvonec
Nekaj o mladem pisatelju Matjažu
Gorniku
Matjaž Gornik je star 15 let in doma iz Sevnice.
V mesecu aprilu je izdal svojo prvo knjigo.
Redki so, tako mladi pisatelji namreč, zato je
vsak takšen poskus pravi podvig, ki je vreden
pohvale. Poleg pisateljevanja je mladeničev
hobi tudi gledališče, kar oboje priča o njegovi
umetniški ustvarjalnosti. Ravna se po svojem
življenjskem motu: »Delajte in pokažite se na
tistih področjih, za katere veste, da ste v njih
dobri. In uspeli boste. Poskusite in začnite!
Kajti le začetek prinaša uspeh in končni cilj,
ki si ga želite.« V tej številki Grajskih novic
objavljamo krajši odlomek iz njegove knjige.
Prepričani pa smo, da bomo mladeniča
bralcem lahko še večkrat predstavljali.

Življenje na dnu morja
Hladen veter, ki je ovil moj obraz, me je
prebudil.
Dvignil sem glavo pokonci in odprl oči.
Zelo sem se začudil, ko sem videl, da nisem
doma v svoji sobi, ampak na veliki ladji
sredi odprtega morja. V mojem telesu se
je začel nabirati strah in rinil ven iz njega.
Dlake na rokah in lasje na glavi so se kar
naježili in štrleli v zrak. Kot bi omedlel,
sem naredil dva koraka nazaj in zagledal
mojo prijateljico Sanjo.
Bila je tako prestrašena in zmedena kot
jaz, morda še malce bolj.
»Kaj pa ti tukaj delaš?« sem jo vprašal.
»Ne vem,« je odgovorila v jokajočem se
glasu in skomignila z rameni.
Objela sva drug drugega in upala, da se bo
vse dobro končalo.
No, naj povem, da sva bila stara komaj 12
let. Sploh si nisva mogla misliti, kako sva
prišla na ladjo. Še enkrat sva si pomela

Območno srečanje otroških
gledaliških skupin občine Sevnica
V ponedeljek, 17. marca, je v Kulturni
dvorani Šentjanž potekalo srečanje
otroških gledaliških skupin iz občine
Sevnica. Srečanja se je udeležilo 5 skupin,
ki so prikazale svoje veselje do igranja na
velikem odru. OŠ Milana Majcna Šentjanž
so se predstavili z Grdomilo, ki je obiskala
dvanajst bratov, da bi našla črno zlato.
Bobka in barčico so obiskale živali, da bi se
peljale z njim. To simpatično zgodbico so
nam odigrali otroci iz OŠ Tržišče. V Zrcalcu
so se ogledovale živali, ki jih je odigrala
gledališka skupina iz OŠ Krmelj. Učenci
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica
Studenec, so nam pokazali, kaj stori Muca
Copatarica, če otroci ne pospravljajo copat.
Kot zadnja po vrsti se nam je predstavila
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oči in upala, da so to samo sanje. Ampak
vendarle ni bilo tako. Resnično sva bila
tukaj gor. Nič nisva mogla. Drugih ljudi
pa zaenkrat nisva opazila. Sprehodila sva
se po ladji in ne daleč od naju zagledala
velik rdeč plamen ognja. »Ladja gori!«
sva zakričala. Za najinim vpitjem in
vreščanjem pa sva zagledala druge potnike
ladje, kako so bili v strahu. Zmedeni so
bežali, kamor se je pač dalo. Nekateri so
skakali v morje in se poskušali rešiti, eden
izmed njih pa je celo utonil.
A zanj je pač tako želela usoda. Še bolj
naju je prešinil strah, ko nisva vedela,
kaj naj narediva. Vsi so nekam bežali, le
midva sva stala na vrhu ladje kot kakšna
spomenika sredi mesta.
Kar naenkrat se je ladja začela potapljati,
strah pa je vedno bolj naraščal. V trenutku
sva skupaj s Sanjo videla samo temo in nič
drugega. Srh je zavzel celo telo in bilo je
skoraj nemogoče, da bi se rešila.
Nato pa so najine oči spet videle barvno.
A nisva bila več na ladji, ampak pod vodo.
Znašla sva se v čudežnem prostoru, kjer
sva lahko normalno dihala in stala kot na
pravih tleh na površju Zemlje.
Obrnil sem se in nisem več videl prijateljice
Sanje. Nenadoma me je spet spreletel srh.
Ugotovil sem, da se tresem. Postalo mi je
slabo, šlo mi je na bruhanje. Počutil sem
se kot podgana. »Kaj bom naredil sedaj?
Kako se bom lahko sam rešil?« sem si v
mislih postavljal vprašanja, na katera
nisem znal odgovoriti.
Stisnil sem zobe tako močno, da so kar
zašklepetali.
Nenadoma sem zagledal veliko temno
luknjo in dvoje velike oči. Stopil sem nekaj
korakov nazaj in se zaletel v prijateljico
Sanjo. Kakšna sreča, da sva se našla. Oba
sva zajokala in se stisnila skupaj. Tako
sva bila srečna. »Kje si bila?« sem jo
še OŠ Sava Kladnika Sevnica s Pobeglo
Sneguljčico, ki se je srečala še z drugimi
pravljičnimi junaki.
Srečanje je strokovno spremljala dramska
igralka in gledališka pedagoginja Maja
Gal Štromar, ki je bila nad predstavami
zadovoljna in presenečena nad igro mladih
ustvarjalcev, ki že tako dobro odigrajo svoje
vloge. Tudi gledalci so bili nad predstavami
navdušeni, tako tisti najmlajši kot malo

radovedno vprašal. »Vodni vrtinec me je
odnesel nekam stran od tebe. A zdaj sva
oba tukaj.« je dejala. Nisva mogla skriti
veselja.
Nato pa sva se ozrla proti očem, ki
sem jih videl prej. No, to so bile velike
oči hobotnice, ki se je premikala zelo
elegantno in počasi. Malo naprej pa sva
zagledala nenavadno osvetljen tunel. Sanja
mi je rekla, da bi z odhodom v tunel še bolj
zašla v tako imenovan labirint.
Vendar sem vseeno šel k tunelu in pokukal
vanj. Sapica hladnega zraka je butnila
vame.
Znašla sva se v zelo osvetljenem tunelu, v
katerem je bilo polno čudovitih stvari. Kar
osupnila sva, ko sva vse to zagledala.
Nedaleč od naju pa je svetloba še bolj
naraščala. Kot ogenj je plapolala v
zrak. Začudeno sva gledala v to močno
svetlobo.
Občutek sva imela, kot bi bila na sanjskem
potovanju.
V trenutku pa se je na tistem mestu
pojavila čudežna vila.
Bila je nekaj posebnega. Oba sva bila
preplavljena z navdušenjem in strmela
vanjo.
Zagledala sva vodne vile, ki so plavale ob
tej magični hiški.
Bile so tako lepe in se svetile kot mesečina
na nebu.
Nisva se mogla načuditi temu, da živijo
pod vodo, ter da jih bova srečala, čeprav
sva že večkrat slišala za njih po televiziji in
brala v časopisu. Predstavljene so bile kot
nekaj posebnega, nekaj nenavadnega in
čudovitega. A kaj zelo posebnega še nisva
opazila, razen te prelepe magične vile.
Nadaljevanje sledi ...

OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Podružnica Studenec

večji, saj je bila dvorana nabito polna
gledališke radovednosti. Tisti, ki pa so se
na odru malo bolje odrezali, so se udeležili
regijskega srečanja otroških gledaliških
skupin, ki je potekalo 9. in 10. aprila v
Kulturni dvorani Sevnica.
Stanka Rihtar
OŠ Tržišče
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šolski zvonec
Učenci Glasbene šole Sevnica
uspešni na 37. tekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije
Tekmovanje mladih glasbenikov Republike
Slovenije je potekalo od 10. do 16. marca v
Celju, Mariboru, Velenju in Žalcu. Udeležili
so se ga mladi glasbeniki, ki so na regijskih
tekmovanjih dosegli zlato priznanje. Iz
Glasbene šole Sevnica sta se na državno

Zimski športni dan
Učenci OŠ Tržišče smo si zelo želeli
zimski športni dan, vendar snega ni bilo,
tako smo se smučarji in sankači odpravili
na Krvavec, tisti z malo več sposobnostmi
drsanja pa v dvorano Golovec v Celju.

Smučarji na Krvavcu

Smučarski tečaj na Kopah
Tudi letos je naša šola organizirala
smučarski tečaj na Kopah. Udeležilo se
ga je veliko učencev iz vseh šol v občini
Sevnica.
Na Kope smo se odpeljali v ponedeljek,
25. februarja. Vreme je bilo že zjutraj zelo
toplo in nič kaj primerno za smučanje. A
smučarske proge so bile dobro zasnežene

Pozdrav pomladi in materinskemu
dnevu
Ko prehaja zima v pomlad, se na OŠ Blanca
že več kot 15 let učenci pripravljajo na
praznovanje prihoda pomladi in srečanja
s starši na prireditvah. Tako je bilo tudi
letos, ko so učenci pripravljali program za
tradicionalne prireditev Pozdrav pomladi
in materinskemu dnevu.
Po pomladi je zadišalo že v tednu pred
velikonočnimi prazniki, ko so učenci vsak
dan ustvarjali v delavnicah in v šoli in pred
prostori v KS pripravili zanimivo razstavo
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tekmovanje uvrstila harmonikar Kristjan
Mrgole iz razreda Daniela Ivše, ki je prejel
srebrno priznanje, ter pevec Marjan Hribar
s korepetitorko Marijo Snežko Podpečan
iz razreda Martine Prevejšek, ki je prejel
bronasto priznanje.
V disciplini solfeggio, kjer tekmovalci
pokažejo glasbenoteoretična znanja in
slušne sposobnosti, je tekmovanje potekalo
le na državni ravni, in sicer v dveh etapah.

Prvi del je bil pisni, na ustnega pa so se
uvrstili vsi, ki so pravilno rešili najmanj 90
% pisne naloge. Pred ustnim delom, ki je v
bistvu javni nastop, so imeli tekmovalci le
deset minut časa za pregled tekmovalnega
gradiva. Luka Stegne je prejel bronasto
plaketo, Tine Bec pa srebrno plaketo in
3. nagrado. Njuna mentorica je Betka
Cimperšek.
Iskreno čestitamo.
GŠ Sevnica

Na Krvavec smo šli kar z dvema
avtobusoma. V vznožju Krvavca nas je
presenetil sneg, saj že dolgo nismo videli
zelo zasnežene pokrajine. Nekateri so se
prvič peljali z gondolo, kar je bilo za njih
posebno doživetje. Na vrhu je pihalo in
snežilo, vendar nas to ni ustavilo. Razdelili
smo se v tri skupine glede na naše
smučarske sposobnosti. Kljub sneženju
smo uživali v smuki in sankanju. Čez dan
se je tudi zjasnilo, tako da se je videlo
daleč naokoli.
V Celju smo šli najprej na hrib Petriček. Po
enourni hoji smo se odpravili v dvorano
Golovec, kjer smo si sposodili drsalke ter
uro in pol drsali. Nekateri, ki se dobro
vozijo z rolerji, so se dobro peljali tudi z
drsalkami. Ostali pa smo se oprijemali

ograje, malo padali, skratka bilo je
smešno in zanimivo, kljub kakšni manjši
poškodbi.
Upamo, da bo naslednje leto tudi podoben
športni dan, saj si otroci želimo vragolij na
snegu in ledu.
Saša Klukej, 8.r., OŠ Tržišče

in pripravljene, da se spustimo po strmini.
Najprej smo morali v sobe, kjer smo pustili
prtljago. Potem pa smo polni pričakovanja
odšli na sneg. Naši učitelji so nas opazovali,
kako smučamo in so nas na osnovi tega
znanja razvrstili v skupine. Razporejeni v
šest skupin smo smučali do konca tečaja.
Veliko bolj prijetno kot na snegu pa je bilo
v sobah in jedilnici Grmovškovega doma.
Igranja, pogovorov, šal, norenja, zabave

kar ni bilo konec. Včasih smo bili tudi
preglasni in preveč razigrani, zato so nas
morali miriti učitelji.
Petdnevni smučarski tečaj je minil zelo
hitro. Rad bi še ostal s prijatelji in sošolci,
vendar me je vleklo tudi domov. Zelo sem
bil vesel, ko smo se vrnili v Boštanj, kjer so
me čakali starši.
Blaž Jamšek, 4.r.,
OŠ Boštanj

izdelkov, ki je naletela na pohvalen odziv s
strani krajanov.
Prva javna prireditev, na kateri so se
predstavili učenci od 5. do 9.r., je bila v KD
na Blanci že v sredo, 19. marca, ob 17. uri.
To prireditev so si ogledali vsi učenci šole
in tako skupaj s starši pozdravili prihod
pomladi.
26. marca popoldne pa so v šolo
povabili starše učenci od 1. do 4.r.. Po
posameznih razredih so skupaj s starši
pod skrbnim mentorstvom razredničark
ustvarjali v pomladnih delavnicah, ob
koncu pa s pisanim programom na dveh
ločenih prireditvah pozdravili pomlad in
materinski dan.
V petek, 28. marca, ob 10.30 pa so učenci
OŠ Blanca kot že več let doslej z veselim
programom
razveselili
oskrbovance
Doma upokojencev na Impoljci. Čez 30
nastopajočih je polepšalo dan starostnikom
ter za nekaj trenutkov povezalo mladost
in starost. Oskrbovanci so bili navdušeni,
ob programu so peli, se veselili in tudi
jokali. Organizatorji so pripravili za

učence presenečenje, saj je sleherni dobil
spominsko darilce – izdelek izpod rok
oskrbovancev. Ob koncu so si vsi skupaj
obljubili, da se še srečajo.
V soboto, 29. marca, ob 19. uri pa je
bila v gasilskem domu na Pokleku še
ena prireditev za starše, ki so jo skupaj
z najmlajšimi ob nabito polni dvorani
pripravili mladi člani KUD France
Prešeren.
Četudi smo manjša KS, so naši učenci s
kar štirimi prireditvami razveselili naše
starše in krajane.
Mateja Strnad

Drsanje v Celju
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šolski zvonec , šport in rekreacija
Natečaj za najlepši studenški pirh

Nekajkrat nas je obiskal naš upokojeni slišali na začetku natečaja. Izberemo
likovni pedagog, znan kot slikar Mirko najlepše tri in jih simbolično obdarimo.
Praznovanje velike noči ima že dolgo Bogovič iz Loke, ki nam je zaupal male Vsi ostali učenci pa prejmejo čokoladno
jajce za sodelovanje.
tradicijo. V krščanstvu se ohranja že zelo
Učenci, ki so prvič pred dvanajstimi leti
dolgo. Običaji, ki spremljajo veliko noč,
sodelovali na natečaju, so že odrasli ljudje.
pa so si od pokrajine do pokrajine zelo
Verjamem, da prenašajo svoje znanje
različni. Da bi v današnjem času ohranili
naprej na mlajše rodove. Saj, kaj drugega
del našega ljudskega izročila, se trudimo
pa je ljudsko izročilo, kot prenašanje znanja
tudi na naši šoli. Predvsem hitrosti
iz roda v rod? Na ta način na Studencu
življenja dajemo tisto prednost, ki nam
vsi poskrbimo, da je življenje lepše, na
onemogoča, da ohranjamo to izročilo v
trenutke počasnejše in v krogu družine.
takšni obliki, kot je res bilo. Pri nas pa je
Da takšen projekt lahko živi že tako dolgo,
malce drugače!
skrivnosti izdelovanja pravega pirha. so zaslužni starši, ki otroke pozitivno
Na naši šoli vodja šole, Andreja Janc, izvaja Sodeloval je pri natečaju, nas poučil in usmerjajo in jih pri delu podpirajo, učenci,
projekt že dvanajsto leto. Cilj projekta je usmeril na še boljšo pot.
ki sodelujejo, in učiteljice, ki del svojega
ohranjanje ljudskega izročila. Vsako leto Učenci v šolo prinašajo pirhe, ki so ves znanja prenašamo naprej.
znova ponovimo značilnosti izdelovanja čas na razstavi. Nihče ne ve, kdo je lastnik
pirhov, barve, s katerimi barvamo jajca posameznega pirha. Le vsak zase. V petek
Erika Anzelc Intihar
in motiv, ki je zelo pomemben. Na šoli se učiteljice postavimo v vlogo ocenjevalca.
OŠ Sava Kladnika Sevnica
izvedemo Natečaj za najlepši pirh.
Upoštevamo kriterije, ki so jih učenci
Podružnica Studenec

Prijateljska tekma
V četrtek, 27. marca, je na Osnovni šoli
Sava Kladnika Sevnica potekala zelo
nenavadna tekma. V športni dvorani
so se pomerili igralci Novega mesta in
Celja. Igrali so košarko na vozičkih, kajti
košarkarji so bili invalidi. Tudi gledalcev je
bilo veliko, saj smo želeli spoznati, kakšni
športniki so ljudje, ki so zaradi različnih
vzrokov prikrajšani za normalno življenje.
Pravila igre se nekoliko razlikujejo. Igralec

Turnir v Mirnski dolini
Na pobudo športnikov iz Šentjanža smo
se v minulem letu prvič zbrali in v njihovi
organizaciji vse tri KS v mirnski dolini s
svojimi nogometnimi klubi sodelovale
na nogometnemu turnirju. Da bi turnir
postal del tradicionalnega sodelovanja
med nami na področju športa, smo se
kot drugi po vrsti za izvedbo turnirja
potrudili v društvu Zagon Tržišče. Turnir
je bil izpeljan zadnjo soboto v marcu, ki je
bila na začetku turnirja sončna in topla,
finale pa je pospremil dež. Na turnirju
so sodelovale vse tri KS, vsaka z dvema

Atletika
V soboto, 15. marca, je v Velenju potekalo
državno prvenstvo Slovenije v krosu za vse
kategorije. Na tem prvenstvu so uspešno
nastopili tudi atleti AK Sevnica ter osvojili
dve srebrni medalji, in sicer starejša
mladinka Maja Teraž in mlajši mladinec
Miha Povšič, oba na 5000 m dolgi progi.
Z dobrim tekom se je s 5. mestom izkazal
tudi Robert Lendaro pri članih na 3000
m.
V soboto, 29. marca, je v Slovenski Bistrici
potekal 6. bistriški tek. Tega teka so se
udeležili tudi atleti AK Sevnica ter osvojili
18

lahko z roko zavrti kolo vozička le dvakrat, se igralca zaletita drug v drugega, sledita
če to stori tretjič, sodnik zapiska korake. Če dva prosta meta.
Zmagali so Novomeščani, ampak izid ni bil
tako pomemben, saj je važno sodelovati. Po
tekmi so nam igralci predstavili vozičke in
nam dovolili, da se z njimi tudi peljemo.
Želimo si še več podobnih prireditev, saj
bomo le na takšen način spoznali, kako
veseli smo lahko, da smo zdravi.
Rok Kozole in Nuša Janežič, 8.c
OŠ Sava Kladnika Sevnica
ekipama. Zmagala je ekipa Ferotehne iz
Krmelja, drugi so bili Šentjančani – ekipa
Armat 1 in tretji tudi igralci iz Šentjanža,
ekipa Armat 2. Da je bil turnir zgledno
izpeljan, gre zahvala v prvi vrsti sodniku
Matjažu Koritniku, ki je poskrbel, da med
turnirjem ni prišlo do nobenih poškodb ali
hujših zapletov. Za priboljšek je poskrbel
Rudi Bec iz Krmelja, za pomoč pri
pokalnem delu pa Športna zveza Sevnica
in g. Borut Bizjak. Vsem iskrena hvala
Dobitniki priznanj
za pomoč. Naslednje leto je organizator
turnirja ena izmed ekip iz Krmelja. V želji, boljšemu medsebojnemu dialogu, vas vse
da bo tak način sodelovanja med vsemi športno pozdravljam do naslednjič.
tremi KS iz mirenske doline pripomogel k
Stanko Lazar
tri prva mesta: Jan Samide, Nina Kranjec je zmagal, Brigita Karlovšek in Robert
in Klara Zakšek ter dve drugi mesti: Sara Lendaro sta bila druga, Katarina Gorenc
in obe štafeti deklet pa tretje.
Karlovšek in Klemen Lendaro.
Rafko Povhe
V soboto, 5. aprila, je v Domžalah potekalo
državno prvenstvo v dolgih tekih.
Tega teka so se udeležili tudi atleti AK
Sevnica. Največji uspeh je dosegel Miha
Povšič, ki je zmagal pri mlajših mladincih
na 10 000 m in tako postal državni prvak
Slovenije za leto 2008. Izkazal se je tudi
Robert Lendaro z osvojenim 5. mestom
pri članih.
V nedeljo, 6. aprila, je v Novemu mestu
potekal 11. novomeški tek. Atleti AK
Gorenc Katarina, Zakšek Klara,
Sevnica so osvojilii 6 medalj. Jan Samide
Beskrovajni Patricija
Maj 2008

šport in rekreacija, prispevki in reportaže
Pet medalj na državnem prvenstvu
v ju-jitsu borbah za tekmovalce DBV
IPPON Sevnica
9. marca so se tekmovalci DBV IPPON
Rucanor iz Sevnice udeležili državnega
prvenstva za dečke in mladince v ju-jitsu
borbah, ki ga je organizirala JJZ Slovenije v
Gornjem Gradu. Tekmovalna ekipa, ki se je
udeležila tekmovanja s pomočjo donatorja
mlajših selekcij, »Modna oblačila Lisca
Sevnica«, je na tekmovanju osvojila pet
medalj, ter s tem dokazala, da Sevničani
sodijo med najobetavnejše ju-jitsu borce v

REZULTATI:
Dečki – 39 Kg
2. mesto Domen Božič
3. mesto Severin Stegenšek
5. mesto Robi Pavčnik
Dečki – 44 Kg
3. mesto Matjaž Simončič
Dečki- 56 Kg
2. mesto Andrej Germovšek
Mladinci – 64 Kg
3. mesto Tim Avguštin
Sloveniji. Tekmovalce sta vodila trener in 5. mesto Leon Kosem
hkrati vodja strokovnega sveta mag. Silvo
Koželj in trener Bogdan Žibret.
Miran Grubenšek

»Ne vem, sm lih kar pršu …«

Protagonist v predstavi je režiser, igralec in
parodist Damjan Kolovrat, odlično pa mu
V soboto, 8. marca, ob 19.16 nam je sledijo Sebastjan in Izidor Hočevar, Izidor
gledališka skupina Ceglis iz Krmelja Močnik, Uroš Zupan, Jure Lindič in drugi.
poklonila premiero nove komedije Ne
vem, sm lih kar pršu. V polni dvorani smo
se nasmejali glasbenim in igranim skečem.
Vseh 15 je bilo odličnih. Najvztrajnejši so
stoje spremljali predstavo, ki jo je izpeljalo
25 članov skupine Ceglis. Njihova močna
energija je osvojila občinstvo, ki je dihalo,
pelo, telovadilo z igralci in s smehom
in ploskanjem spodbujalo nastopajoče.

V glasbenih in igralnih skečih so parodično
orisali problematiko in aktualne teme
današnjega časa. Ob koncu smo stoje v
dvorani in na balkonu z močnim aplavzom
nagradili naše domačine, umetnike, ki so
nas že četrtič presenetili. Za poletje nam
obljubljajo še eno premiero predstave Ne
vem, sm lih mau pred pralnim strojem.

Koncert ob materinskem dnevu

16. novembra v Sevnici. Letos naj bi
bil nekaj posebnega, saj se dogovarjajo
tudi s televizijskimi hišami, ki bi ta
koncert posnele in ga predvajale v svojem
programu. Ni kaj. Odlična promocija
društva in občine.
Barbara Ocvirk

Društvo narodno-zabavnih ansamblov in
Senovški muzikanti so 30. marca v kulturni
dvorani na Senovem pripravili koncert v
počastitev materinskega dne. Nastopilo je
12 narodno-zabavnih ansamblov, program
pa je povezoval Franci Peternel z Radia
Veseljak.

Obisk je bil zelo dober, saj je bila dvorana
polna. Gledalci so uživali ob zvokih
domače glasbe in humorja. Po mnenju
obiskovalcev so organizatorji koncert
izpeljali zelo strokovno. Tako društvo
deluje tudi zunaj sevniške občine, kar jim
v celoti uspeva.
V društvu pa že potekajo priprave na
tradicionalni Martinov koncert, ki bo

Berta Logar,
predsednica DKŠD Svobode Krmelj
Foto: Jure Logar

Občni zbor društva Univerza za tretje štiri ekskurzije po Sloveniji, tri kulturne Sevnica in srednja šola, ki ponuja prostore
prireditve pa ob sodelovanju s srednjo šolo za delovanje krožkov.
življenjsko obdobje U-3 Sevnica
Po letu dni delovanja U-3 kot društva je
bil v torek, 13. marca, občni zbor društva
U-3. Predsednica Marija Jazbec je podala
poročilo o delovanju društva, aktivnostih
članov, predavanjih, krožkih in izletih.
V šolskem letu 2007/08 je v društvo
včlanjeno 176 študentov, od tega 140 žensk
in 36 moških, kar je glede na začetek
spodbudno. Lani so izpeljali 16 predavanj,
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in osnovnima šolama Sevnica in Boštanj.
Člani so aktivni v raznih krožkih (slikarski,
računalniški, tuji jeziki, ustvarjalni in
rekreaciji). Nastala je tudi kulturna
skupina (pevski zbor, dramski krožek).
Podali so tudi finančno poročilo za leto
2007 in načrt dela do konca šolskega leta
2007/08. Društvo se financira s članarino
članov in prispevki sponzorjev, od katerih
je glavna Občina Sevnica, pa KŠTM

Država pa, čeprav deluje v Sloveniji že
35 U-3 z več tisoč člani, nima posluha
za financiranje te dejavnost. Mislim pa,
da se morajo zamisliti nad tem, saj bodo
tudi sami enkrat prišli v tretje življenjsko
obdobje in bodo morda čutili potrebo po
takšnem druženju.
Rihard Černigoj
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prispevki in reportaže
Novo društvo v Sevnici
Društvo za jogo in kvaliteto življenja,
PRANA ARS, je novo društvo v Sevnici. Na
ustanovnem zboru dne, 11. marca, je bil
sprejet temeljni akt društva, v katerem so
opredeljeni njegovi glavni cilji: dvigovanje
kvalitete življenja v ožji in širši okolici,
dvigovanje zavesti o pomenu dobrega
zdravja ljudi in narave, spodbujanje k
solidarnosti in dobrodelnosti in podobno.
V ponedeljek, 7. aprila, je društvo odprlo
svoja vrata ter s tem pričelo izvajati
pomembno aktivnost – namreč širiti znanje
posebnih tehnik fizične vadbe - hatha
joge, s katerimi lahko ljudje izboljšamo
svoje počutje, povečamo svojo vitalnost,
se sprostimo in najpomembnejše - se bolje
zavedamo sebe in svoje okolice.
Andrijana Zrinji,
predsednica društva

Vi vozite …

mimo OŠ Boštanj (99,1%). Naslednji
na seznamu so vozniki, ki se vozijo po
Prvomajski ulici, v Tržišču in v Loki (nad
80%). Naštetim sledijo vozniki, ki vozijo po
Drožanjski ulici, v Krmelju, na Dolnjem
Brezovem, Logu in na Pijavicah. Največje
število »kršiteljev« smo »odkrili« na cesti
pri odcepu za vas Apnenik, saj se je le 33,5%
voznikov držalo predpisane omejitve.
Po natančnejšem pregledu rezultatov, smo
prišli do ugotovitve, da je na lokacijah,
kjer so postavljene talne ovire, procent
dovoljenih hitrosti največji!
Za zaključek še malo za šalo, malo za res:
v obdobju štirih mesecev bi se državni
proračun (v predpostavki, da se kaznuje
vsakega voznika, ki je prekoračil hitrost in
je to hitrostna tabla zaznala) po zakonu, ki
velja danes, povečal za 1.520.056,80 eur,
čemur bi bilo potrebno prišteti še 10.236
kazenskih točk, začasno odvzetih pa bi
bilo 620 vozniških dovoljenj.
Pa šalo na stran, saj cesta ni šala!
Vozite varno in vedite, da na cesti niste
nikoli sami. Prav tako opozorilo velja
tudi za pešce - pred prehodom za pešce se
dobro prepričajte, ali lahko varno prečkate
cestišče. Na merilni tabli hitrosti pri
odcepu za Apnenik so meritve pokazale, da
je vozilo, ki je vozilo okoli 14. ure popoldne
v času naših kontrolnih meritev, vozilo s
hitrostjo 169 km/h – voznik bi potreboval
okoli 185 m za ustavitev (na suhem vozišču)
oz. okoli 291 m (na mokrem vozišču), če bi
želel pravočasno ustaviti pred označenim
prehodom za pešce.

Za obdobje štirih mesecev smo iz
republiškega SPV-ja (Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu) na izposojo
prejeli tablo, ki zazna število, uro in hitrost
mimo vozečih vozil. Vsem krajevnim
skupnostim smo ponudili brezplačno
uporabo omenjene table in nekatere
od njih so se odzvale in predlagale
lokacije postavitve. Tabla hitrosti je bila
postavljena na enajstih različnih lokacijah:
v KS Sevnica v Drožanjski in Prvomajski
ulici, v KS Blanca v vasi Dolnje Brezovo, v In srečno udeležbo v prometu!
KS Krmelj v Krmelju in v KS Šentjanž v
Šentjanžu, v KS Loka pri Zidanem Mostu
Petra Biderman,
v vasi Račica, v KS Tržišče v vasi Pijavice
članica SPV Občine Sevnica
in v Tržišču ter na treh lokacijah v KS
Boštanj – na Logu, pri boštanjski osnovni
šoli in pri odcepu za vas Apnenik. Z akcijo
meritve hitrosti na cestah v občini Sevnica
smo pričeli v lanskem novembru in
dobili zanimive rezultate. Krajši povzetek
rezultatov meritev sledi v nadaljevanju,
podrobnejši in širši pregled rezultatov pa
bodo prejeli uradi krajevnih skupnosti.
V obdobju sedmih dni je bilo največ mimo
vozečih vozil pri odcepu za vas Apnenik
– naštetih je bilo 16.038 vozil, sledita vasi
Tržišče in Log z okrog 12.740 vozili. Okoli
4.500 vozil je bilo na lokacijah Pijavice,
Šentjanž in Krmelj. Okoli 3.500 vozil je
bilo na Dolnjem Brezovem in v Prvomajski
ulici, okoli 2.500 v Račici in v Drožanjski
ulici v Sevnici, najmanjše število – okoli
1100, pa pri Osnovni šoli Boštanj.
Po obdelavi podatkov dovoljenih hitrosti, ki
so jih dosegala vozila, je rezultat zadovoljiv.
Največji procent »vzornih voznikov« je v
Šentjanžu, saj je 99,5% voznikov vozilo po
omejitvi. Sledijo jim vozniki, ki se vozijo
20
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kolumna, obvestilo, horoskop

Kako poskrbimo za varstvo živali oziroma
naše štirinožne prijatelje pse. Ti so v
zakonu o zaščiti živali razvrščeni v skupino
nevarnih živali, zato potrebujejo ustrezno
preskrbo in nadzor.
Vsak pes mora biti primerno zavarovan, in
sicer:
- privezan na dovolj dolgi verigi,
- zaprt v pesjaku,
- spuščen na dvorišču, ki je ograjen z
ograjo, na vhodu mora biti opozorilo,
da je na dvorišču pes.
Na sprehodu morate imeti psa na povodcu
- razen na mestih, kjer ni pričakovati
večjega števila ljudi (travniki, gozd).
Če pes ugrizne človeka ali žival, je treba
to takoj sporočiti pristojnim službam, da
opravijo potrebne zdravniške preglede ljudi
oziroma zdravstvene preglede živali. Pes,
ki ugrizne človeka ali žival, se v ustreznem

registru opredeli za nevarnega psa.
Nevaren pes mora biti bolj zavarovan: npr.
na sprehodu mora biti ves čas na povodcu
in imeti nameščen povodec, oseba, ki ga
vodi, pa ne sme imeti manj kot 16 let.
Denarne kazni za posameznika oziroma
lastnika, ki nima ustrezno zavarovanega
psa, je predvidena v vrednosti od 800
do 1200 evrov; za psa brez povodca na
sprehodu je predvidena kazen v vrednosti
od 200 do 400 evrov.
Ob vseh teh predpisih ne smemo pozabiti,
da potrebuje vsaka žival preskrbo in
ljubezen, zato se je dobro pred nakupom
živali ustrezno informirati o njenih
potrebah in značilnostih, predvsem pa, ali
smo sposobni zanjo skrbeti vsak dan. Živali
morajo imeti v poletnih dneh dovolj sveže
vode in sence, v zimskem času pa zavetje
pred vremenom.
Spet se je povečalo število tatvin koles iz
kleti stanovanjskih blokov. Svetujem vam,
da imate kolesa ustrezno zavarovana –
zaklenjena s ključavnico in zaprta v kleteh.

Ne puščajte jih na hodnikih, kjer so dobro
vidni tudi tistim, ki naključno pridejo v
blok, saj je znano, da priložnost naredi
tatu. Kleti naj bodo vse čas zaklenjene.
Lastnikom koles svetujem, da si izpišejo
podatke o kolesu (znamko in tip kolesa,
barvo in serijsko številko okvirja, ki je
vtisnjena v okvir kolesa), saj vsi ti podatki
pomagajo k lažjemu in hitrejšemu iskanju
v primeru tatvine.
Pozivam vas, da morebitne informacije o
tatvini koles sporočite na PP Sevnica, in
sicer na telefonsko številko 81-61-800.
Jože Sladič,
vodja policijskega okoliša

Evino življenje
Zadnjič smo šli na planinski pohod. Jaz, Luka, Jana in Nina. Dragi moji, to je bila dogodivščina in pol. Navsezgodaj zjutraj smo se dobili,
seveda pa nismo šli točno, ker smo čakali Nino. »Zaspala sem,« je dahnila. Pa saj smo vedeli, da bo tako. Z avtom smo se odpeljali iz
mesta in prispeli na startno točko.
Veselo smo žvrgoleli in se smejali. Obdajala so nas prelepa drevesa in sonček nas je prijetno grel. V dolini je bila še rahla meglica, ko smo
mi že osvojili prvo počivališče. Že smo lahko uživali v prijetnem razgledu. Iz termo posode je zadišal čajček in smo malicali. Odločili smo
se, da bomo v nadaljevanju prečkali označeno planinsko pot in jo mahnili čez pašnike. Odlično. Podali smo se na pot. Na pašnikih so se
pasle krave in nas pozdravljale v njihovem jeziku. Ustavila sem se pri eni in jo čez pastirja ogovarjala. Malo dlje me je opazovala skupina
krav in še posebno mi je padla v oči ena izmed njih. Obrnila se je proti meni in ojej, začela je počasi, potem pa v dir. Proti meni! »Bežimo!«
Ženske z glasnim krikom smo tekle hitreje, zato smo cvilile vse tri. Luka je zbrano tekel in gledal na nas, da smo tekli vsi v isto smer. Krava
je počasi ostala za nami, dokončno pa jo je ustavil pastir. Pritiska si raje nismo merili, ampak po kratkem dihalnem premoru, smo vsi
planili v smeh. Naša dogodivščina je bila popolna.
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom
Za Evo.
Lupčka

HOROSKOP
DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Zadihali boste s polnimi pljuči. Konec je
zaprtih prostorov in mrzlih dni. Večino
časa boste preživeli na prostem, v naravi
in delo na gredicah bo pozitivno vplivalo
na vas. Dobro voljo boste prenašali na
domače in sodelavce.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Skakljate po ostrih skalah in še dobro,
da imate utrjena kopita. To si lahko
privoščite, vendar vedite, da je nekje
treba potegniti črto. Maj bo pravi mesec
za končne obračune in nove začetke.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Vse je v polnem teku in vsi dosedanji
problemi bodo ostali nekje zadaj.
Ugotovili boste, da pravzaprav problem
nastane, ko ga kot takšnega opredelimo.
Za tehtnice je to veliko spoznanje. Ne
igrajte na srečo.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Želite si bližine neke osebe in ne pridete
zraven. Ne skrbite, niste neopaženi.
Samo spremenite taktiko in vse se bo
obrnilo v vašo prid. Čudovito je, ko
spoznate majhne skrivnosti velikih
mojstrov.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Kamorkoli greste in karkoli počnete
in ne glede na to, koliko prijateljev vas
obkroža, ste pri temeljnih odločitvah sami
sebi najboljši prijatelj. V maju se bo zato
zgodil pomemben pozitiven preobrat.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Majski dopust vas bo sprostil in napolnil
z energijo. Zima vas je izčrpala, zato
si privoščite malo daljši odmor. Spet
boste našli nekaj, kar je bilo že skoraj
pozabljeno. Uživajte v odkritem
zakladu.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Predajali se boste sončnim žarkom in
sanjarili o veliki ljubezni. Maj vam bo
postregel s paleto številnih spogledovanj
in odkrivanja sorodnih duš. Velika
ljubezen je res na vidiku, tako da
uživajte in odkrivajte.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Maj bo v znamenju poslovnega. V službi
boste blesteli in vse bo teklo kot po maslu.
Ta uspeh bo sprožil verižno reakcijo in
zato boste tudi doma vse obvladali. Pazite
na nekoga, ki bo nevoščljiv. Sicer pa ne
bo načel vaše pozitivnosti.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Partner vas je podpiral, vendar boste
začutili odmik. Predolgo že traja.
Prenehajte in se mu posvetite. Našli
boste izgubljenega prijatelja in spoznali,
da je del vas. Konec maja boste z njim
preživeli čudovite dni.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Že res, da smo sami sebi največji
zavezniki, vendar potrebujemo včasih
mnenje bližnjega in mu tudi zaupamo.
Prepustimo se mu. To spoznanje vas bo
razsvetlilo v aprilu na podlagi prijetnega
dogodka.

BIK (21. 4–21. 5.)
Maj bo za vas pravi vrtinec. Dogodki
se bodo odvijali hitro, tekoče in brez
problemov. Ne bo časa za premišljevanje
in pretirano počivanje. In še nasvet:
prepustite se toku, maj je vaš mesec,
izkoristite ga.
DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
V to, kar ste še do nedavnega močno
verjeli, se bo začelo podirati kot domine.
Zanimivo bo to, da bo razlog v vas.
Svetovali bi vam, da imejte zaupanje
vase in sprejemajte odločitve, ki vas
osvobajajo.
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