iz grajske skrinje
Beseda
odgovorne
urednice

Obveščali vas bomo o programu izdajatelja
– KŠTM Sevnica, o delu občinske uprave
in občine, krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, javnih podjetij, društev, zvez
društev in drugih organizacij, ki opravljajo
naloge v javnem interesu. Za menoj je kar
nekaj čudovitih ljudi, s katerimi bomo
vsak dan pripravljali izide novih in novih
Grajskih novic.
Skuhajte si kavico ali čaj, udobno se
namestite in vzemite v roke Grajske novice.
Informacije o tem, kaj se dogaja v okolju, v
katerem živimo, in na katero prireditev jo
bomo lahko mahnili, so vedno dobrodošle.
Prijetno branje.

Pripravili smo novo
številko Grajskih
novic. Ampak res
novo. Novo po
obliki, novo po
vsebini. Upamo, da vam bo ugajala in boste
izvedeli vse, kar vas zanima. Vsak mesec
vas bomo obveščali in še naprej novice
dostavljali v vaše gospodinjstvo brezplačno
na začetku meseca.
Kot odgovorna urednica bom skrbela, da
bodo Grajske novice neodvisen medij. Petra Pozderec
Kazalo

I�
3
�
4
KŠTM Sevnica ................................................................................................................. 6
Obve�
8
Prispevki in reportaže .................................................................................................... 10
Turistična zveza občine Sevnica ................................................................................... 13
Mesečni napovednik ....................................................................................................... 15
Horoskop .......................................................................................................................... 16
Šolski zvonec ................................................................................................................... 17
Šport in rekreacija ........................................................................................................... 18
Opozorila in nasveti Policijske postaje ......................................................................... 20
Kolumna ........................................................................................................................... 21
Razvedrilo, oglasi ............................................................................................................ 22

junij 2007

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, Boštjan
Gabrič, 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.
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 737.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, tip@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 julija 2007, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. junija 2007. Prispevki
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski
obliki.
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je predvidena rekonstrukcija regionalne
ceste R3. Predvidena sta tudi gradnja
pilotne stene, ki bo namenjena zaščiti
ceste in železniškega nasipa, in ureditev
železniških prepustov.

Pridobivanje evropskih sredstev za
regionalne razvojne spodbude

Predvidene infrastrukturne ureditve
v Sevnici ob gradnji HE Blanca
Predstavniki občine Sevnica in javnega
podjetja Infra so v kulturni dvorani v
Sevnici občanom predstavili aktivnosti in
postopke v preteklem obdobju in položaj
projekta, projektanti vodnogospodarskih
in cestnih ureditev pa so predstavili rešitve
in način urejanja na območju obrtne
cone Sevnica, Drožanjskega, Florjanskega
in Vranjskega potoka ter ureditve na
območju od prečkanja regionalne ceste z
železniško progo do prečkanja proge pri
Vranjskem potoku. Na območju obrtne
cone Sevnica od železniškega mostu do
brvi čez reko Savo in na območju med
izlivom Drožanjskega in Florjanskega
potoka je predvidena ureditev brežine reke
Save z visokovodnim nasipom oziroma
zidom, z namenom varovanja mesta
Sevnica pred poplavami. Na območju
Drožanjskega potoka je predvidena
regulacija potoka v skupni dolžini 1.080
metrov do predvidene prodne pregrade
z zadrževalnikom naplavin. V spodnjem
delu potoka je predvidena regulacija s
pokritim kanalom na dolžini 250 metrov.
Poleg tega so na tem območju predvideni
rekonstrukcija ceste v Drožanjski ulici,
ureditev meteorne kanalizacije, prestavitev
kabla 20Kv in mestnega plinovoda. Na
območju Florjanskega potoka je predvidena
regulacija potoka na dolžini 827 metrov
s predvidenim škatlastim profilom. Na
koncu regulacije in na levem pritoku
je predvidena izdelava dveh prodnih
pregrad. Predvideni so rekonstrukcija
ceste v Florjanski ulici, prestavitev
vodovoda, mestnega plinovoda in ureditev
kanalizacije. Na območju Vranjskega
potoka so predvideni regulacija potoka
na dolžini 550 metrov, rekonstrukcija
regionalne ceste R3, rekonstrukcija lokalne
ceste za Lončarjev dol, tesnilna zavesa
in črpališče. Na območju od prečkanja
regionalne ceste z železniško progo do
prečkanja proge pri Vranjskem potoku
4

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko in minister dr.
Ivan Žagar so na Brdu pripravili delovno
srečanje z župani slovenskih občin in
predstavniki regionalnih razvojnih agencij
o razvojnih regionalnih spodbudah na
regionalni in lokalni ravni. Služba si
prizadeva, da bi občine v obdobju 20072013 lahko pridobile vsa razpoložljiva
sredstva Evropske unije v vrednosti 5,1
milijarde evrov. Za Spodnjeposavsko
regijo bo v letih 2007-2009 namenjenih
9,3 milijona evrov za programe v okviru
ekonomske, izobraževalne, prometne in
okoljske infrastrukture ter razvoja urbanih
naselij in socialne infrastrukture. Postopki
pridobivanja sredstev niso preprosti in
je poleg pravilno določenih programov
s pripravljeno dokumentacijo treba
zagotoviti tudi zadostna finančna sredstva
občin za sofinanciranje novih programov v
okviru regionalnih finančnih spodbud. V
nadaljevanju so predstavniki ministrstva
za finance predstavili nov pravilnik o
postopkih zadolževanja občin. Občina
Sevnica je Regionalni razvojni agenciji
Posavje že posredovala predlog programov
za sofinanciranje iz evropskih sredstev za
prihodnja tri leta.

ureditve na akumulaciji HE Boštanj, ki
bo urejala plovbo z nemotornimi plovili.
Predlog odloka mora pred obravnavo na
občinskem svetu potrditi še Zavod RS za
varstvo narave. Na ministrstvu za promet je
bil opravljen tudi pogovor s podsekretarjem
Žaretom Pregljem, ki je v zvezi z načinom
urejanja plovbe podal nekaj nasvetov in
predlogov, predvsem z vidika nadzora in
zagotavljanja varnosti. Poudarek bo dan
rečni plovbi ter rekreacijski, turistični
in tudi gospodarski izrabi predvsem
spodnje Save, kjer elektrarne še gradijo
in je mogoče že pred tem predvideti
rabo akumulacij tudi za plovbo. Zato
na ministrstvu za promet podpirajo
način urejanja plovbe v občini Sevnica
in obljubljajo pomoč pri morebitnih
zapletih in koordinacijo z ministrstvom
za okolje. V prostorih Občine Sevnica pa
je bil usklajevalni sestanek s predstavnico
Zavoda RS za varstvo narave Tanjo Košar,
s katero se že vnaprej preverjajo mogoče
plovne poti na bodoči akumulaciji HE
Blanca, ki bi bile z naravovarstvenega
vidika sprejemljive. Na podlagi izkušenj
pri pripravi odloka o plovbi za HE Boštanj
je eden izmed najpomembnejših razlogov
omejitve plovbe s plovili na motorni
pogon neustrezna utrjenost brežin. Zaradi
navedenega želimo pri urejanju plovbe
na akumulaciji HE Blanca predhodno
opozoriti na tovrstne težave, da bi se že pri
projektiranju in gradnji akumulacijskega
bazena predvidela tudi raba akumulacije
za turistično in športno-rekreacijsko
plovbo.

Plovba po reki Savi

Aprilska seja Občinskega sveta
Občine Sevnica

Občina Sevnica nadaljuje prizadevanja
za ureditev plovbe na reki Savi na svojem
območju. O tem sta se podžupan občine
Sevnica Srečko Ocvirk in Roman Strlekar iz
občinske uprave pogovarjala na ministrstvu
za okolje in prostor, kjer bodo pripravljali
uredbo za plovbo z motornimi plovili po
reki Savi, ter na ministrstvu za promet,
ki je kot resorno ministrstvo pristojno za
rečno plovbo. Na ministrstvo za okolje in
prostor je bila pobuda za izdajo ustrezne
uredbe poslana že februarja. Občina je
medtem v postopku priprave odloka o
plovbi pridobila vsa mnenja in soglasja
upravljavcev HE in drugih pristojnih
institucij ter na podlagi teh mnenj ustrezno
preoblikovala svoj predlog ureditve, ki bi
v začetni fazi zajemal le akumulacijski
bazen HE Boštanj. Dogovorjen je nadaljnji
postopek za sprejetje uredbe, ki ga bo
koordiniral Sašo Šantl z ministrstva za
okolje in prostor, občina pa je že pripravila
končni predlog odloka o določitvi plovbne

Občinski svet Občine Sevnica se je na
aprilski seji seznanil z letnim načrtom
javnega podjetja Komunala za to leto.
Sprejel je poslovno poročilo javnega
podjetja Plinovod za preteklo leto in se
seznanil s poslovnim in finančnim načrtom
za to leto. Seznanil se je tudi z letnim
poročilom Regionalne razvojne agencije
Posavje za preteklo leto in programom
dela nadzornega odbora občine za letos.
Svetniki so sprejeli odlok o zaključnem
računu proračuna občine za leto 2006.
Z uveljavitvijo sprejetih sprememb in
dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za širše območje starega mestnega
jedra Sevnice bo na tem območju
omogočena tudi odstranitev objektov
v primerih dovoljenih in načrtovanih
infrastrukturnih in drugih posegov v
prostor. Sprejet je nov odlok o občinskih
taksah in drugih prihodkih uporabe javnih
površin ter drugih nepremičnin v lasti
Občine Sevnice, ki določa vrste in višine
junij 2007
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občinskih taks najemnin, odškodnin
in zakupnin ter zavezance. Svetniki so
potrdili naložbene projekte za ureditev
mostu in vodovoda z navezavami na Savski
cesti in ureditev komunalne infrastrukture
za Drožanjsko. Ti projekti bodo s
soglasjem občinskega sveta prijavljeni na
Službo vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko za pridobitev
sredstev za sofinanciranje. Svet je sprejel
spremembe pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja gospodarstva ter
na območju Šentjanža in Tržišča določil
nevarne cestne odseke, na katerih imajo
osnovnošolci pravico do brezplačnega
prevoza v šolo. Potrdil je tudi posamične
programe za prodajo nepremičnin,
ustanovitev služnostne pravice in odpravo
statusa javnega dobra za potrebe gradnje
HE Blanca. Glede na različna mnenja
o ustreznosti in primernosti lokacije za
izvedbo koncerta Grand Rock, ki je doslej
štiri leta potekal na sevniškem gradu, so
na predlog župana svetniki razpravljali
tudi o tem vprašanju. Menili so, da se
letošnji peti koncert še izvede na gradu, za
prihodnje leto pa bi poiskali primernejši
prostor. Kot problematično je bilo
poudarjeno kampiranje v grajskem parku
med koncertom. Sicer pa je o lokaciji in
načinu izvedbe koncerta Grand Rock
odločil Svet zavoda KŠTM Sevnica kot
upravljavec grajskega kompleksa in potrdil
še zadnjo izvedbo omenjene prireditve.

Sanacija in dograditev objekta
OŠ Studenec
KS Studenec si skupaj s predstavniki
šole že dlje časa prizadeva za obnovo
objekta podružnične šole na Studencu
in izgradnjo telovadnice k šoli. Občina
Sevnica je v preteklem letu že naročila
izdelavo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za
sanacijo omenjenega objekta, letos pa so
zagotovljena tudi sredstva za pripravo idejne
zasnove za dograditev šole. Izdelovalka
idejne zasnove iz Regiona Brežice je na
sestanku na Studencu predstavnikom šole,
krajevne skupnosti Studenec in občine
Sevnica predstavila možnosti umestitve v
prostor objekta telovadnice in prostorov
za potrebe enega oddelka vrtca. Pri
gradnji novih prostorov je treba upoštevati
zakonsko zahtevane pogoje za urejanje
šolskih prostorov in prostorov za predšolsko
vzgojo. Zaradi prostorske omejenosti
sedanjega šolskega kompleksa se je
pojavila težava pri zagotavljanju zadostnih
zunanjih površin v neposredni bližini šole.
Zato bo KS Studenec proučila možnost
pridobitve dodatnih površin v neposredni
junij 2007

okolici šole. Prav tako bi bilo smiselno še prizadevala, da bi bila vlaganja v širitev
pridobiti še idejno zasnovo za novogradnjo sodobnega omrežja večja.
celotnega šolskega kompleksa, saj bo
sanacija sedanje šole precej zahtevna.
Odprtje novega mostu pri Kopitarni

Zagotavljanje oskrbe z vodo
za Mali Cirnik
Podžupan Občine Sevnica Srečko Ocvirk
se je z županom Občine Šentrupert
Rupertom Goletom pogovarjal o pogojih
zagotavljanja oskrbe z vodo za Mali Cirnik
iz vodovodnega sistema Krmelj. Šentrupert
je nova občina, ki še nekaj časa ne bo
vzpostavila celovite organizacije javnih
služb, zato se zavzemajo, da bi upravljanje
sistema za določen čas prevzelo sevniško
Javno podjetje Komunala, ki je upravnik
vodovodnega sistema Krmelj. Tam bo
poskrbljeno tudi za ureditev oskrbe z vodo
za zaselek Brjane. Občini bosta skupaj s
komunalo uskladili pogoje za upravljanje
sistema.

Ureditve na državni cestni
infrastrukturi
Župan Kristijan Janc se je s predstavniki
Direkcije RS za ceste pogovarjal o
aktivnostih, ki jih opravljajo posamezne
službe direkcije pred pripravo državnega
lokacijskega načrta za gradnjo mostu
na Logu. Pripravljajo tudi sofinancerski
sporazum za obnovo ceste skozi Orehovo,
ki se bo začela letos. Občina je podala tudi
nekatere pripombe k projektu ureditve
ceste skozi Krmelj z ureditvijo krožnega
križišča pri gostišču Barbara, ki ga bo prav
tako izpeljala direkcija.

Širitve telekomunikacijskega
omrežja v občini Sevnica
Sodobno telekomunikacijsko omrežje
omogoča
uporabnikom
raznovrstne
storitve, ki pa še vedno, kljub agresivnim
reklamnim oglasom, niso na voljo
številnim državljanom. Posebno so od teh
možnosti še vedno daleč podeželski kraji.
Zato je bila na pobudo župana Kristijana
Janca v sevniški kulturni dvorani okrogla
miza s predstavniki Telekoma Slovenija
ter predstavniki občine in krajevnih
skupnosti o širitvah telekomunikacijskega
omrežja v občini Sevnica. V letošnjih
načrtih je povezava z optičnim kablom
vseh telefonskih central v občini, v
nadaljevanju pa bo postopno omogočen
priklop posameznih uporabnikov. Žal
bo podeželje še vedno pozneje deležno
tovrstnih storitev, čeprav so ljudje v
preteklosti v teh krajih v razvoj telefonije
vlagali neprimerno višja sredstva, kar so
poudarili tudi na srečanju. Občina si bo

Občina Sevnica je s sofinanciranjem
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko zgradila nov most čez
Sevnično pri Kopitarni. V nadaljevanju
bosta zgrajena tudi pločnik ob državni
cesti in pločnik od mostu do križišča pri
igrišču za tenis. Novi most je tehnično
primeren za prevoze vseh vrst vozil,
tudi prikoličarjev, in opremljen z javno
razsvetljavo ter obojestranskimi hodniki
za pešce. Ob gradnji mostu je bilo treba
opraviti tudi vodarske ureditve Sevnične
in posebno zaščito komunalnih vodov.
Zahtevno delo je opravilo CGP Novo
mesto, vrednost naložbe pa je 381.000
evrov ob deležu državnih sredstev v
vrednosti 205.000 evrov. Most je bil predan
namenu ob priložnostni prireditvi. Župan
Kristijan Janc je poudaril odpravo ozkega
grla za potrebe podjetništva in povečano
prometno varnost, odprtja pa se je udeležil
tudi minister za okolje in prostor Janez
Podobnik.
Most so odprli minister za okolje in
prostor Janez Podobnik, župan in poslanec
državnega zbora Kristijan Janc, poslanec
državnega zbora in občinski svetnik Bojan
Rugelj, in direktor Kopitarne Sevnica, d.
d., Marjan Kurnik (foto: Franc Šeško).

Odprtje mostu čez Sevničino

Malkovec 2007
Na proslavi ob dnevu upora slovenskega
ljudstva in 65. obletnici ustanovitve 1.
dolenjskega partizanskega bataljona na
Malkovcu je ob bogatem kulturnem
programu, v katerem so sodelovali
učenci OŠ Tržišče, Ljudske pevke s Telč,
KD Godba Sevnica in skupina orkestra
Policije Slovenije, zbrane je nagovoril prvi
predsednik Republike Slovenije Milan
Kučan. Številne obiskovalce in goste je
pozdravil tudi župan Kristijan Janc. Proslavo
je organiziral OO ZZB NOB Sevnica v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Tržišče
in Občino Sevnica. Program so popestrili
ljubitelji starih vojaških avtomobilov –
jeepov v partizanskih uniformah.
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KŠTM Sevnica
Zasaditev grajske trte

in pomeni veliko promocijo za Boštanj informatorja, ki je skrbel za promocijski
in občino Sevnica, je občudovalo več kot material in informacije v zvezi z njim
ter koordinacijo s predstavitvami na
Na sevniškem gradu se je v organizaciji 10.000 obiskovalcev.
promocijskem
odru
z
izbranimi
KŠTM Sevnica začela saditev vinske trte
zainteresiranimi
ponudniki
in
društvi
iz
na terasah grajskega hriba. Prve trte so
sevniškega
območja.
posadili župan Kristijan Janc, priznani
Še posebej je bilo zanimivo na
sevniški enolog Zdravko Mastnak, bodoči
predstavitveni dan Sončeve poti v soboto,
skrbnik grajskega vinograda Martin
31. marca, od 11.30 do 12.30, na skupnem
Dolinšek ml., kralj cvička 2006 Marjan
promocijskem odru.
Pirc in direktorica KŠTM Sevnica Petra
Najprej se je predstavila Srednja šola
Pozderec. Upamo in želimo, da bodo trte
Krško-Sevnica, Srednja šola Sevnica,
v grajskem vinogradu dobro uspevale in
program turistični tehnik, s predstavitvijo
bogato obrodile.
raziskovalnih nalog Čokoladnica in
likernica
Brestanica-Rajhenburg
in
Spominska hiša patra Simona Ašiča,
ki so ju ustvarili dijaki Marcel Margon,
Maja Bromše, Katica Urana, Barbara
Kastelic, Majda Jurkas, Benjamin Pajič,
Ines Jerovič, Martina Cizel in Nina Požun
pod mentorstvom Sabine Kumer in Uroša
Priprave na kres v Boštanju
Brezovška.
Nato je sledil nastop Ljudskih pevk s Telč,
ki so ob značilnih pesmih predstavile
Zasaditev grajske trte
življenje in delo vinogradnika tega dela
dolenjskega
gričevja.
Vinogradniška
opravila in turistične znamenitosti Tržišča
Kmečka tržnica v Sevnici
in okolice sta hudomušno predstavila lika
Martin in Micka. V programu je sodeloval
Občina Sevnica je omogočila oživitev
tudi kralj cvička Marjan Pirc.
kmečke tržnice v Sevnici, ki je pri Novi
V nedeljo, 1. aprila, se je od 10. do 17.
ljubljanski banki. Prva poskusna prodaja
ure odvijala promocija Turistične zveze
je bila v soboto. 28. aprila, zadovoljni
občine Sevnica, in sicer po informatorju,
Najvišji
kres
na
svetu
je
zagorel
v
Boštanju.
pa so bili prodajalci in kupci. Pekovske
ki je skrbel za razlago ob promocijskem
dobrote kmetic ter doma pridelano sadje
Vir: Občina Sevnica
materialu, in s predstavitvijo društev.
in zelenjavo lahko kupite ob sredah in
Na predstavitvi sta sodelovala Turistično
sobotah od 8. do 11. ure. Vljudno vabljeni
društvo Šentjanž in Turistično društvo
na kmečko tržnico.
Loka pri Zidanem Mostu. Obiskovalci so
si z zanimanjem ogledovali naše izvirne
predstavitve in povpraševali po izletniških
možnostih v občini Sevnica in Posavju.
V dneh sejma je bilo razdeljenega veliko
promocijskega materiala, pridobljeno
je bilo precej povpraševanj za izletniško
ponudbo ter vzpostavljeno veliko stikov z
morebitnimi obiskovalci.
Kmečka tržnica v Sevnici

Najvišji kres na svetu je ob 1. maju
zagorel v Boštanju
Športno
kulturno
društvo
mladi
Boštanj je ob prazniku dela, 1. maju, v
Boštanju postavilo najvišji kres na svetu.
Predstavniki geodetske službe so objavili,
da je bil kres visok kar 43,44 metra, kar
je nov Guinnessov rekord. Kres so na
šesterokotno podlago gradili mesec dni
in v približno tri tisoč delovnih urah vanj
vgradili 50 ton lesa in lesnih odpadkov.
Kresovanje ob najvišjem kresu na svetu,
ki je bil medijsko zelo odmeven dogodek
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Sejem Turizem in prosti čas
Na Sončevi poti KŠTM Sevnica
Sejem Turizem in prosti čas je potekal v
Ljubljani na Gospodarskem razstavišču, v
dvorani C od 29. marca do 1. aprila letos,
vse dni od 10. do 19. ure.
KŠTM Sevnica je na sejmu sodeloval
v okviru predstavitve na Sončevi poti.
Namen sodelovanja je bila predstavitev
ponudnikov in izletniških možnosti našega
območja, še posebno tistih, ki so dostopni
s prevozi in zanimivi za osebe tretjega
življenjskega obdobja. Ob predstavitvi smo
posvetili posebno pozornost posebnostim
in določenim prednostim območja naše
občine. Vse dni sejma je KŠTM Sevnica
zagotovil stalno navzočnost turističnega

Stojnica KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica je k sodelovanju na
predstavitvah na sejmu povabil ponudnike
in društva našega območja. Tisti, ki so
to možnost izkoristili, so bili z odzivom
obiskovalcev sejma zelo zadovoljni.
Turizem smo ljudje.
junij 2007

KŠTM Sevnica
Sevnico obiskali ljubljanski študenti
Vodstvo Upravne enote Sevnica je, ob
izhajanju iz tega, da so študenti, ki študirajo
na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani,
lahko nekoč “njihovi uslužbenci”, v
sodelovanju z omenjeno fakulteto, 30.
marca organiziralo strokovno ekskurzijo,
in sicer v okviru predmeta Informacijski
sistemi v upravi. K sodelovanju so zaradi
celovite
predstavitve
informacijskih
sistemov,
ki
podpirajo
poslovanje
dekoncentriranih
organov
državne
uprave, povabili tudi Območno geodetsko
upravo Sevnica, Davčni urad Brežice in
seveda organe lokalne skupnosti, torej
občino Sevnica. Ko so končali “delovni
del” ekskurzije, je vodnik približno 70
udeležencev, ki so na starem trgu v Sevnici
povzročili pravi pomladni vrvež, popeljal
po pešpoti proti gradu. Občina Sevnica je
za vse organizirala sprejem in pogostitev
v konferenčni dvorani, na KŠTM Sevnica
pa smo poskrbeli za turistično predstavitev
gradu. Študenti so si ogledali film o
našem lepotcu, nato je sledil voden ogled.
Študenti so prejeli tudi spominke. Da v
Sevnici institucije znamo združiti moči,
smo dokazali. Študenti in strokovni delavci
so odhajali zadovoljni, mi pa smo jim
pomahali v upanju, da se bo kdo še kdaj
vrnil k nam kot gost.

Mariborska trta tudi v sevniškem
grajskem vinogradu

Sevniška ekipa na Lentu

Slovita mariborska stara trta je v svoji
več kot 400-letni zgodovini doživela že
veliko lepih sončnih dni ob trgatvi. Lepo
sončno je bilo letos tudi ob rezu, prvem
spomladanskem opravilu vinogradnikov.
Letošnja rez, 16. marca, bo za Sevnico
zapisana v zgodovino, saj smo ob tem
dogodku potomko mariborske trte
protokolarno prejeli. Mariborski župan
Franc Kangler je cepič predal v roke Srečku
Ocvirku, podžupanu občine Sevnica. Ta se
je udeležil prireditve skupaj z direktorjem
občinske uprave Zvonetom Košmerlom,
kraljem cvička Marjanom Pircem in
predstavnikoma KŠTM Sevnica.
Za dobro ozračje pred prireditvijo so
poskrbeli članice Aktiva kmečkih žena
Sevnica z dobrotami iz krušne peči,
junij 2007

predstavniki sevniških vinogradniških
društev z degustacijo vin, ob spremljavi
harmonikarja in razstavi edinstvenih
izdelkov iz vinske trte.
Žametna črnina je od 11. maja dodatno
obogatila južni del sevniškega grajskega
pobočja. Poleg Sevnice bodo posadili
sadiko tudi v občinah Kobilje, Cirkulane,
pa tudi zunaj slovenskih meja: v Berlinu,
Parizu in ob Ženevskem jezeru.

Pogovor z znanimi Slovenci
na deželi v Tržišču
KŠTM Sevnica je v petek, 30. marca,
pripravil že šesti Pogovor z znanimi
Slovenci na deželi, ki je potekal v kulturni
dvorani v Tržišču.
Na začetku je vse pozdravil predsednik
sveta KS Tržišče Janez Kukec. Nato je
sledil kulturni program učencev Osnovne
šole Tržišče. Izvirno in hudomušno so
predstavili krajevno skupnost Tržišče,
njene turistične zanimivosti, lepote in
danosti, za katere društva in zasebniki
v tem območji zelo lepo skrbijo.
Predstavitev so učenci lepo nadgradili z
glasbenim programom. Pozdrav v imenu
organizatorja je izrazila direktorica KŠTM
Sevnica. V svojem nagovoru se je zahvalila
predsedniku KS, pa tudi vsem prebivalcem
krajevne skupnosti Tržišče, za sodelovanje
in njihovo prepoznavno delo v turizmu
in pri promociji kraja. Saša Kralj, ki je
povezovala prireditev, je za tem povabila
na oder novinarko Marjano Grčman in
oba znana Slovenca, glasbenika Tomaža
Domicelja in novinarja Marjana Jermana.
Novinarka ju je ves čas obsipavala z
zanimivimi vprašanji in podatki iz njunega
življenja, da sta se ob koncu družno
vprašala, ali je najela detektiva za razkritje
raznih pikantnih podrobnosti. Oba sta bila
nadvse zanimiva in prijetna sogovornika.
S svojimi izjavami in komentarji sta
izvabljala salve smeha. Slišali smo kar
precej na prvi vtis popolnoma nelogičnih
izjav, a je imela vsaka življenjsko razlago
in zgodbo. Ena od bolj čudnih izjav je bila,
da je Marjana Jermana pred smrtjo rešila
straniščna školjka.
Na trditev Tomaža Domicelja, da se
spomni, da je že pred leti pel v dvorani v
Tržišču, pa mu je Marjan odgovoril, da to
ni mogoče, saj nihče v dvorani še ni tako
star. Med pogovorom jih je obiskala tudi

Med pogovorom se še usta sušijo.

Fata – v odlični izvedbi Saše Kralj. Kot
mažuretke so nastopile zanimive plesalke
iz Tržišča, ki so imele v rokah velike
kuhalnice, opravo pa v kombinaciji kratkih
krilc in belih majčk. To ni nič posebnega,
a če upoštevamo, da je večina plesalk že
kar v zrelih letih, je to vsekakor zavidanja
vredno dejanje.
Po končanem pogovoru je vse pozdravil
kralj cvička Marjan Pirc. V družbi
predsednika sveta KS Tržišče Kukca sta
vsem izročila priložnostna darila, kjer
seveda ni manjkala steklenica kraljevega
cvička z Malkovca.
V imenu občine Sevnica in župana
Kristijana Janca je vse pozdravila
podžupanja Breda Drenek Sotošek ter
gostoma podelila županovo vino, ki je v
tem letu modra frankinja.
Ob koncu je sledila zelo okusna in izvirna
pogostitev, ki so jo pripravili Turistično
društvo Tržišče pod vodstvom Marte
Kralj, Aktiv žena Tržišče in Društvo
vinogradnikov Tržišče.
Večer je minil v prijetnem druženju
pozno v noč, razšli smo se s prijetnimi
občutki topline in prijaznosti, s čimer
so nas obdarili prebivalci Tržišča in oba
znana Slovenca. Se vidimo na prihodnjem
pogovoru na deželi v Sevnici – spet na
novem kraju.

Pogovor z znanimi Slovenci na
deželi v KS Zabukovje
KŠTM Sevnica je v sodelovanju z društvi
iz KS Zabukovje organiziral pogovor z
znanimi Slovenci, v petek, 20. aprila v
dvorani gasilskega doma Trnovec.
To je bila zanimiva, poučna in zabavna
prireditev, kjer sta svoje poglede na
življenje soočila znana Slovenca Franci
Kek in Štefka Kučan. Pogovor z gostoma
je vodila novinarka Marjana Grčman.
Nastopila je pevska skupina Šentlenartski
pobje iz Zabukovja, obiskovalce in goste
sta pozdravila predsednik KS Zabukovje
Janez Podlesnik in predstavnik KŠTM
Zdravko Remar. Nastopili sta mlada
obetavna citrarka in skupina mladih upov.
Podžupan Srečko Ocvirk je gostoma podaril
županovo vino in se jima zahvalil za obisk.
Ob koncu so se z dobrotami tega območja
predstavili iz Aktiva Kmečkih žena, PGD
Trnovec in vinogradniki iz Trnovca.
Dogodek je bil lepa promocija krajevne
skupnosti Zabukovje, lepo so se predstavili
društva, skupine in krajani. Poleg tega so
se imeli vsi skupaj lepo, ko so podrobneje
spoznavali znane Slovence, gosta pa sta
uživala v prijetnem okolju, podkrepljenem
z dobrotami tega dela Bizeljsko-Sremiške
vinsko-turistične ceste.
vir: KŠTM Sevnica
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obvestila
Svetovni dan Zemlje

popestrili pa so jo nastopi Godbe Blanški
vinogradniki in Ljudske pevke s Telč
ter domači Jurijevi pevci. Poleg njih so
dogajanje popestrili tudi konjeniki in
člani društva Hrast iz Mirenske doline.
Za pogostitev obiskovalcev so poskrbeli
gostinci iz gostišč Majcen in Malus iz
Tržišča.

V počastitev svetovnega dne Zemlje
so Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica v
sodelovanju s Turistično zvezo občine
Sevnica in Krajevno skupnostjo Tržišče v
nedeljo, 22. aprila, na Šentjurjevem hribu
nad Tržiščem slovesno zasadili lipo kot
vir: KŠTM Sevnica
simbolno povezanost človeka in narave.

Analize pitne vode na vaških
vodovodih v občini Sevnica lani
Prihod pohodnikov k cerkvi
sv. Jurija nad Tržiščem

Lipo so na tem kraju zasadili v zahvalo za
aktivnosti Turističnega društva Tržišča v
akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna ter
krajanom vasi Pijavic za doseženo drugo
mesto na državni ravni pri ocenjevanju
krajev v preteklem letu.
Počaščeni smo bili, da si je toliko
udeležencev vzelo čas in so prišli na to
lepo razgledno točko. Še posebej smo
bili veseli, da sta bila med nami tudi
predsednik Turistične zveze Slovenije
Dominik S. Černjak ter župan in poslanec
Kristijan Janc, ki je kot predstavnik naše
občine vse nagovoril. To je storil tudi
predsednik Turistične zveze Slovenije, ki je
poudaril, da se premalo zavedamo, v kako
ekološkem okolju še živimo. Med drugim
je pohvalil dobro sodelovanje med KŠTM
Sevnica, Turistično zvezo občine Sevnica
in Turističnim društvom Tržišče.
Predsednica TZOS Cvetka Jazbec je
opisala pomen ocenjevanja krajev,
rezultati pa potrjujejo trud turističnih
delavcev v sevniški občini. Za priznanje
sta se zahvalila predstavnika Pijavic Virant
in Vodenik ter kopijo priznanja podelila
krajevni skupnosti Tržišče, OŠ Tržišče
in TD Tržišče. Prejemniki so se javno
zahvalili za izkazano pozornost.
Zasaditev so opravili: Jože Mori,
predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije,
KE Mokronog, Dominik S. Černjak TZS,
župan Kristijan Janc, Petra Pozderec
direktorica KŠTM Sevnica, Janez Kukec,
predsednik KS Tržišče, Cvetka Jazbec
sadilci
lipe ob cerkvi
TZOS in MarjanAktivni
Pirc, kralj
cvička.
sv.
Jurija
nad Tržiščem
Prireditev je povezovala Saša
Kralj,
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V občini Sevnica je 47 vaških vodovodov, ki
oskrbujejo 7.135 prebivalcev izmed 17.567
vseh prebivalcev občine. Tako se kar 41
odstotkov občanov oskrbuje s pitno vodo iz
vodovodov, katerih upravljavci so krajevne
skupnosti oziroma vaški vodovodni odbori.
V skladu s pravilnikom o pitni vodi (Ur.
l. RS, št. 19/04, 35/04), v nadaljevanju
pravilnik, obveznosti upravljavca v zgoraj
navedenih primerih opravlja lokalna
skupnost.
Občina Sevnica je zato lani z Zavodom
za zdravstveno varstvo Celje sklenila
pogodbo o opravljanju notranjega nadzora
nad kakovostjo pitne vode v lokalnih
javnih sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki
oskrbujejo več kot 50 uporabnikov. Vse leto
je bilo na 38 vaških vodovodih odvzetih 38
vzorcev za osnovno mikrobiološko in 38
vzorcev za osnovno fizikalno–kemijsko
preiskavo.
Iz rezultatov preskušanj je razvidno, da 19
vzorcev (50 odstotkov) za mikrobiološke
preiskave ni skladnih s pravilnikom zaradi
navzočnosti enih ali več različnih bakterij:
• v devetih vzorcih izmed 38 je bila
ugotovljena Escherichia coli (E. coli)
• bakterija vedno kaže na fekalno
onesnaženost, t. j. onesnaženost s človeškim
ali živalskim blatom. Voda, v kateri je E.
coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov,
zato je treba vodo pred uporabo ustrezno
pripraviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo
prekuhati,
• koliformne bakterije so bile v 18 vzorcih,
torej v 47 odstotkih vseh odvzetih vzorcev.
Bakterije kažejo na onesnaženje z večjimi
količinami organskih in anorganskih

snovi iz okolja, neustreznost priprave
pitne vode, onesnaženje po pripravi vode,
poškodovanost omrežja. Navzočnost teh
bakterij za zdravje najpogosteje ni nevarna,
kljub temu moramo v sistemu preveriti
vzroke za pojav neskladnosti in jih čim prej
odpraviti,
• zaradi
povečanega
števila
mikroorganizmov pri 37 °C je bilo
neskladnih pet odvzetih vzorcev. Bakterije
kažejo na učinkovitost postopkov priprave
vode, na razmnoževanje bakterij v
omrežju zaradi zastojev vode ali povečane
temperature, naknadnega vdora bakterij v
sistem.
Izmed 38 odvzetih vzorcev za fizikalno–
kemične preiskave le en vzorec zaradi vonja
po zatohlem ni bil skladen z določenimi
merili v pravilniku.
Na vseh vodovodnih sistemih, kjer so našli
E. coli, je treba zaradi varovanja zdravja
vodo pred uporabo prekuhati. Pri tem je
navadno dovolj, da voda, ko zavre, bujno
vre še minuto. Zaradi večje varnosti naj
voda vre tri minute. To zagotavlja tako
široko varnost, da lahko vodo uživajo tudi
osebe z močno oslabljenim imunskim
sistemom. Zaradi možnosti naknadnega
onesnaženja prekuhane vode je najbolje,
da ostane v isti posodi, v kateri smo jo
prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v
čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno
vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur,
izjemoma 48. Če je voda motna, moramo
pred prekuhavanjem odstraniti večino
delcev. To dosežemo z usedanjem in nato
filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje
prelikane tkanine, ali skozi čist papirnat
filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je
prekuhana voda lahko manj prijetnega
okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja
oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo
v obliki juhe ali kakšne druge jedi.
Glede na to, da so bile analize pitne vode
na vaških vodovodih v občini Sevnica lani
opravljene prvič, ne moremo zgolj na
podlagi enega vzorca skleniti, kako varna
je oskrba s pitno vodo vse leto in kakšna
je zdravstvena ustreznost pitne vode. Ta
se lahko več let pomembno spreminja,
lahko je vzrok za neskladnost zgolj
hišno vodovodno omrežje, ki ga vzdržuje
uporabnik sam. Zaradi tega bodo analize
ponovili tudi letos. Potem bomo lahko
realneje ocenili razmere posameznih
vodovodnih sistemov.
Rezultati analiz za leto 2006 so povzeti v
tabeli na naslednji strani.
Podrobne informacije o vzorčenju pitne
vode za lani na vodovodih v upravljanju
krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih
odborov lahko dobite na Občini Sevnica,
Oddelek za okolje in prostor.
Vir: JP Komunala, d. o. o., Sevnica
junij 2007

obvestila
Rezultati analiz vode za leto 2006
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prispevki in reportaže
Živa Gora – slovesno odprtje ceste

odprtje novo asfaltirane ceste v dolžini
460 metrov. Do Žive Gore je bila do pred
V ponedeljek, 2. aprila, se je v zaselku kratkim speljana slaba gozdna pot, kar so
Živa Gora na Novem Gradu zbrala vesela predvsem občutili tamkajšnji krajani, saj
množica ljudi, saj je potekalo slovesno je bil dostop do njih v slabih vremenskih
razmerah z motornimi vozili zelo otežen,
včasih tudi nemogoč, zato so si močno
želeli posodobitev ceste. V priložnostnem
programu, ki so ga popestrili pevci Okteta
Jurij Dalmatin in Valentin Zaplatar s svojo
harmoniko, so povedali, da ima Živa Gora
svoje ime še iz časov, ko je bila v deželi
kuga. Le nekoliko stran se razprostira
zaselek Mrtovec, kjer naj bi tedaj pomrli
Po blagoslovu ceste in prerezu traku je bila
popolnoma vsi prebivalci, v Živi Gori pa
cesta predana uporabi.

naj bi takrat preživel le en človek. Težko
pričakovano naložbo so financirali Občina
Sevnica, KS Boštanj in tamkajšnji krajani.
Marjan Kogovšek,
predsednik Sveta KS Boštanj

Za lepši dan
Stopaj po sledi mavrice, stopaj za zvoki
pesmi in vsepovsod te bo obdajala lepota.
Po sledi mavrice vodi pot iz najbolj goste
megle.
(Navajska pesem)

Za lepšo, urejeno in cvetočo občino
KŠTM Sevnica podaril sadike vrtnic
Letos se je tudi KŠTM Sevnica aktivno
vključil v projekt čiščenja, urejanja in
ocvetličenja okolja.
Ko so bile končane številne čistilne akcije po
posameznih krajih, je bilo nabavljenih 300
sadik vrtnic. Namen nakupa je bil zasaditev
sadik po vseh krajevnih skupnostih.
Sadike so predstavniki krajevnih skupnosti
prevzeli in poskrbeli za zasaditev na za to
primernih in označenih javnih površinah.
Skupno je bilo nabavljenih, razdeljenih
in zasajenih 293 sadik, vrednost nakupa
je bila 840 evrov. Torej bo od te pomladi
v naši občini na javnih površinah zaradi
KŠTM Sevnica več cvetja.
Alenka Kozorog

Tradicionalno srečanje krajanov
Mirnske doline
Krajevna skupnost Krmelj je v sodelovanju
z Lovsko družino Šentjanž in krajevnima
skupnostma Šentjanž in Tržišče pripravila
tradicionalno srečanje krajanov Mirnske
doline na skoraj 500 metrov visokem
vinorodnem Kamenškem. Tokratnega
že 14. srečanja se je udeležilo zelo veliko

Kulturno dogajanje v Krmelju
Nič nenavadnega ni, da smo imeli 7.
februarja tudi na naši šoli kulturni dan
v spomin na našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. Res pa je, da je bilo
letos nekoliko drugače.
Že zjutraj smo se učenci od šestega
do devetega razreda zbrali v učilnici
zgodovine, kjer nam je naša učiteljica
slovenščine pripravila predavanje. Tokrat
ne o Prešernu, ampak o potovanju po
Egiptu, ki je bilo poleg vseh naravnih lepot
tudi zelo kulturno. Pripovedovala je ob
številnih fotografijah, pokazala nam je tudi
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Priprava kraja za zasaditev

Zasaditev vrtnic v Šentjanžu,
direktorica KŠTM Sevnica in
predsednica TZOS Cvetka Jazbec

pohodnikov, ki so jim lovci pripravili
okusen golaž, prireditev pa so popestrili
s svojim prihodom tudi konjeniki in stari
motorji. V priložnostnem nagovoru je
predsednik KS Krmelj Dušan Močnik
poudaril, da so se včasih na ta dan odpirale
tovarne, zdaj pa smo srečni že, če gremo
po praznikih še lahko v službo. Poudaril
je, da je že od vsega začetka srečanje na
Kamenškem zares le druženje krajanov,

in ne politični shod. Na prireditvi so se s
plaketo Lovske družine Šentjanž zahvalili
prvima organizatorjema teh srečanj na
Kamenškem, lovcu Marjanu Slapšaku
in takratnemu predsedniku KS Krmelj
Jožetu Knezu. Še dolgo v sončno popoldne
pa so se obiskovalci vrteli ob zvokih
legendarnega ansambla Franca Flereta.

veliko stvari, ki jih je prinesla s potovanja
– puščavski pesek, parfume, papirus, sliko
faraona, egipčanske obleke in še kaj. Bilo
je zanimivo, saj smo Egipt spoznali še
nekoliko drugače.
Po malici smo se razvrstili v delavnice, v
katerih smo ustvarjali na temo France
Prešeren. Naučili smo se veliko o našem
pesniku, ilustrirali njegove pesmi, v les
vžigali portrete, njegove pesmi poiskali
in napisali v različnih jezikih, delali
Prešernove kroglice. Na koncu smo
pripravili razstavo plakatov, izdelkov in
knjig.
Učenci literarno-gledališke in glasbene

delavnice so pripravljali kulturni program,
ki so ga ob koncu kulturnega dneva
predstavili vsem učencem in učiteljem
naše šole. Bil je literaren in gledališki, za
to priložnost zbrani ansambel pa je vse
skupaj popestril z izvajanjem uglasbenih
Prešernovih pesmi.
Ta kulturni dan se nam bo vsem vtisnil v
spomin, saj je bil res nekaj posebnega. Vsi

Močnik Dušan, predsednik KS Krmelj

učenci smo dokazali, da smo pripravljeni
Prešerna spoznavati različno, in tudi to,
da se znamo zelo kulturno vesti.
Barbi Fister in Maša Starič,
7. razred OŠ Krmelj
junij 2007

prispevki in reportaže
Tradicionalno srečanje starejših
občanov na Studencu
Kot vsako leto so aktivisti RK Studenec
tudi letos pripravili nepozabno srečanje
starejših občanov. Bilo je ob prazniku vseh
mam, torej 25. marca, na materinski dan.
Nanj so se aktivisti pripravljali dva meseca,
sami so pripravili izvirna povabila ter
majhna darila za spomin na ta dan. Povabili
so 130 starejših občanov iz KS Studenec in
Primož, ki so že dopolnili magično mejo
70 let. V dokaz, da so se starejši občani
imeli prejšnje leto resnično lepo, so se
letos spet udeležili tega tradicionalnega
srečanja, kot so obljubili. Povabljenih je
bilo 80 udeležencev, med njimi so prišli
tudi župan Kristijan Janc, predsednik KS
Studenec Mihael Metelko in predsednica
OZRK Sevnica Ivica Lindič.
Po kratkem glasbenem uvodu na citre,

Plesni tečaj v Boštanju

Plesni tečaj v Boštanju

V teh dneh smo končali plesni tečaj
v organizaciji ŠKD Mladi Boštanj in
sodelovanjem s priznanim plesnim
učiteljem Matejem Bertoncljem. Plesni

Sto let Amalije Vovk
Vaščani Gornjega Brezovega smo kmalu
po novem letu prejeli precej nenavadno
povabilo, in sicer na 100. rojstni dan naše
sovaščanke Amalije Vovk.
Takoj smo staknili glave, v katerih so
se porajala različna vprašanja – kako
se organizirati in kaj pripraviti, kako jo
presenetiti in ne nazadnje, kaj kupiti za
darilo. Kljub vsem skrbem so stvari odlično
stekle. Sestavili smo ji pesem o njenem
življenju in jo uokvirili, podarili smo ji
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na katere sta zaigrali Eva in Nina, sta
sledila nagovor in pozdrav župana ter
predsednika KS. Družabni program so
popestrili učenci OŠ Studenec, ki so
prisrčno zapeli in zaplesali, Mešani pevski
zbor Studenec, Dramska skupina KD
Studenec, ki so zaigrali odlomek iz igre
z naslovom Prigode iz ambulante, in nas
pošteno nasmejali. Učenci OŠ Studenec
so na koncu svojega programa prijetno
presenetili vse matere z rdečim nageljnom,
ki jim je privabil nasmeh. Brat in sestra,
Sandi in Jožica, pa sta iz harmonike
privabila čudovite melodije. Povabljene
je prijetno presenetil tudi vaški župnik
Anton Bobič in vse pozdravil. Kot vsako
leto so tudi letos obdarili dva povabljena,
in sicer sta darilo prejela Marija Lakner,
kot mati devetih otrok, in Ivan Vintar, kot
aktivist z najdaljšim delovanjem v odboru
RK. Župan je pripravil tudi majhno

presenečenje in podaril županovo vino
iz »nove kolekcije« Mariji Lakner, Ivanu
Vintarju, župniku ter predsednici RK
Studenec in organizatorki tega srečanja,
Slavici Ivačič.
Seveda pa brez donatorjev, ki vsako leto
nesebično priskočijo na pomoč, takšen
projekt ne bi uspel, saj se RK Studenec
financira iz pobrane članarine, kar pa ni
dovolj. Ob tej priložnosti so se pozitivno
odzvali donatorji. Posebna zahvala gre
tudi Gostišču Janc ob prijazni postrežbi in
njihovi vedno dobri volji. Tudi tokrat so ob
odhodu in stisku rok povabljenci obljubili,
da se bodo vsako leto vračali na to srečanje,
le če bodo zmogli, saj so se spet srečali s
svojimi vrstniki in si izrekli nekaj besed.
Torej, nasvidenje do prihodnjič.

tečaj se je začel že v oktobru lani, ko so
bili udeleženci glede na predhodno plesno
znanje razdeljeni v dve skupini.
Zaradi velikega zanimanja se je tečaj
nadaljeval tudi letos, ko so bili zaradi
velikega zanimanja udeleženci razdeljeni v
tri skupine. Tečaj je bil v mali telovadnici
OŠ Boštanj, ob sobotnih popoldnevih
in večerih. Oba tečaja sta bila osemkrat
po 90 minut, kjer je gospod Bertoncelj
vsako skupino popeljal skozi standardne
plese (dunajski valček, angleški valček,
polka, slowfox) ter latinsko-ameriške plese
(samba, rumba, cha-cha-cha, jive, disco
hustle).
Udeleženci v obeh tečajih so prihajali iz
vsega Posavja, mešana starostna sestav

je poskrbela za odlično in sproščeno
ozračje, vsaka plesna ura pa je omogočila
tudi izboljšanje fizične pripravljenosti
udeležencev. Oba tečaja sta se končala s
slovesno zabavo, kjer so udeleženci skupaj
z društvom poleg plesno-zabavnega ozračja
poskrbeli tudi za primerno pogostitev.
Ob tej priložnosti bi se v imenu udeležencev
zahvalili za sodelovanje Mateju Bertonclju
(za potrpežljivost in dobro voljo) ter OŠ
Boštanj, posebno ravnatelju (za pomoč pri
izpeljavi tečaja). Hvala!
Če koga srbijo pete, se nam pridružite
jeseni, ko bomo začeli in nadaljevali
osvajanje novih plesnih korakov.

sliko njene domačije, kupili mikrovalovno
pečico, pripravili presenečenje s torto, pa
tudi še druga manjša darila. Predvsem pa
je bila deležna obilo čestitk in lepih želja.
Druga najstarejša vaščanka je prebrala
spesnjen življenjepis tete Malčke, kot ji
pravimo domačini, pevci so ji zapeli nekaj
znanih melodij, dogajanje sta popestrila
še harmonikar in baritonist. In zabava
se je začela. Praznovanje je trajalo dolgo
v noč, seveda skupaj s teto Malčko, ki je
dokazala, da se zmore še vedno zavrteti ob
pravi glasbi.

Vsi vaščani smo bili prijetno presenečeni
nad pogostitvijo. Ob tej priložnosti se
vsem domačim iskreno zahvaljujemo za
povabilo in zabavo, ki je ne bomo pozabili,
le redko kdo je namreč v življenju deležen
takega dogodka. Ponosni smo, da smo
lahko praznovali skupaj s teto Malčko.
V teh dneh bomo na Brezovem dobili
novega, najmlajšega vaščana. Že zdaj pa se
lahko pohvalimo, da bo v naši vasi, ki ima
komaj 20 hiš, razlika med najstarejšim in
najmlajšim vaščanom kar sto let.

Andreja Metelko

Tomaž Lisec

Polona Starič

11

prispevki in reportaže
Boštanj 150/500

Izročitev turistično-informacijskih tabel

V okviru praznovanj 150. obletnice
župnijske cerkve v Boštanju in 500.
obletnice župnije (leta 2009) je bil v župniji
Boštanj drugi sklop prireditev.
V soboto, 21. aprila, so igralci gledališke
skupine Društvo Trg Sevnica predstavili

Klub tajnic in poslovnih sekretark
Trebnjega in okolice
V petek, 30. marca, smo se članice Kluba
tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in
okolice ter gosti zbrali na 7. skupščini, da bi
predstavili delo kluba, namen združevanja
in sprejele smernice za delo.
Skupščina je bila v znamenju zamenjave
predsednic, saj smo članice kluba volile
novo predsednico in članice v upravni in
nadzorni odbor ter imenovale disciplinsko
razsodišče.
Najpomembnejšo nalogo v klubu, mesto
predsednice, smo soglasno zaupale Mojci
Novak, ki se je lepo zahvalila za zaupanje
in z načrtom za delo predstavila vizijo za
uspešno delovanje kluba.
Ker je skupščina kluba pomemben
dogodek, na katerem lahko ponosno
predstavimo dejavnost in organiziranost
kluba, smo povabili tudi kolegice iz
preostalih klubov ter župane občin, iz
katerih prihajajo naše članice.

Posebno srečanje
Marec je poseben mesec: v začetku je
dan žena, mednarodni praznik žensk,
proti koncu je materinski dan. To je res
priložnost za počastitev žensk in mater ter
njihovega dela.
Nekatere delajo doma kot družinske
pomočnice. To pomeni, da skrbijo za svoje
invalidne otroke – po letih sicer odrasle,
potrebne pa celostne skrbi in nege. Že tretje
leto (odkar obstaja institut družinskega
pomočnika) v Centru za socialno delo
Sevnica organiziramo srečanja za matere;
povabimo tiste, katerih otroci so samo
doma ali v organizirani skrbi manj kot štiri
ure na dan. Od šestih jih je pet samo doma,
nikamor niso vključeni. Mame pa so malo
12

igro Pod svobodnim soncem.
V nedeljo, 22. aprila, je potekal
osrednji dogodek: izročitev turističnoinformacijskih tabel. Člani ŽPS Boštanj so
table v sprevodu prinesli v cerkev. Po maši je
župan občine Sevnica Kristijan Janc table
predal ključarjem farne in podružničnih
cerkva. Farni ključarji, župan in domači
župnik so prvo tablo takoj po izročitvi tudi
pritrdili pri vhodu v farno cerkev.
Zamisel je nastala pri ključarjih, člani
ŽPS in odbora za promocijo ter župan so
jo podprli. Izbor besedila sta pripravila
Gregor in Marija Simončič, za fotografije
sta poskrbela Judith Zgonec in Gregor
Simončič. Tako si lahko zdaj vernik ali
naključni obiskovalec pri vhodu v cerkev
pogledata temeljne podatke in slike o
Vesele smo, da sta nas s svojo navzočnostjo
počastili stanovski kolegici iz Kluba tajnic
Gorenjske, predsednica Tatjana Justin
in članica Mojca Žula. Iz Kluba tajnic
Dolenjske in Bele krajine smo pozdravile
predsednika Janija Pavlina in članico
Matejo Rajer. Kot dolgoletna predsednica
Kluba tajnic Ljubljane in okolice se
je naše skupščine udeležila Marica
Androjna in se nam ob koncu svojega
mandata predsednice zahvalila za dobro
sodelovanje.
Skupščine se je udeležil župan občine
Trebnje Alojzij Kastelic, ki je v nagovoru
izrazil presenečenje nad opravljenim delom
in pohvalil stanovsko združenje tajnic in
poslovnih sekretark, ki z delovanjem na
področju pridobivanja dodatnih znanj
poklicno in osebno bogati članice.
Za konec smo nazdravili novi predsednici
Mojci Novak, ji zaželeli novih idej, energijo
in se prepustili plesalcem iz Plesnega centra
Dolenjske, da so nam ob plesnih ritmih še
bolj ogreli srca ter v prostor vnesli mladost
in sproščenost. Med dobrimi prijatelji smo
grenko in malo hudomušno povedale,
da so tudi one le doma, »v službi« svojih
invalidnih otrok, sicer pa z veliko dela,
nič dopusta, nič sindikalnih pravic in
možnosti stavk.
Ker je marec poseben mesec, smo ga
izbrali za srečanje. Najprej smo se na oba
praznika spomnili s pesmijo, potem smo
dali besedo gostjam. Nekatere so bile prvič
v tej sredini, zato so se morale spoznati,
potem pa so izmenjale nekaj svojih
bogatih izkušenj. Vprašali smo jih, kaj jim
pomenijo takšna srečanja. Povedale so,
da ne potrebujejo nobenega posebnega
programa, da je dobro že to, da se srečamo,
povemo kakšno šalo; lahko bi tudi zapele
– nič več ni treba.
Poudarila bi rada, da te mame opravljajo
zelo zelo zahtevno delo: enkrat so

določeni cerkvi. Poleg župnijske cerkve so
za novo pridobitev obogatene podružnice:
Šmarčna, Kompolje, Log, Lukovec, Okič
in Topolovec.
V ponedeljek, 23. aprila, so v farni
cerkvi pripravili revijo pesmi z naslovom
Jurjevanje. Sodelovale so skupine iz
občine Sevnica, ki še upoštevajo običaj, da
ob godu sv. Jurija hodijo po vaseh in pojejo
»jurjevo« pesem.
Naslednji dogodek v sklopu praznovanja
jubilejev v župniji Boštanj je bil 27. maja,
ko je bila v farni cerkvi revija pevskih
zborov, posvečena Ignaciju Hladniku ob
75. obletnici smrti.
Fonzi Žibert

Skupščina Kluba tajnic in poslovnih
sekretark Trebnjega in okolice

kramljali še pozno v večer in že kovali nove
načrte.
Aktivno bomo skrbele za zdravo življenje
in sodelovale z zvezo in drugimi klubi. Na
skupščini je bila predstavljena nova spletna
stran kluba (http://tajnice.trebnjega.
googlepages.com/home) z željo, da bi jo
spremljali v čim večjem številu, in sicer kaj
se je in se bo dogajalo v klubu.
Nova predsednica nas je na koncu
opozorila še na nekaj: nikoli ni dovolj časa,
da bi postorili vse, vedno pa je dovolj časa
za pomembne stvari.
Dodajam pa: in vemo, kaj so pomembne
stvari. Pridružite se nam!
Majda Šalehar, podpredsednica kluba
strokovnjakinje za različna področja, ko
spodbujajo in delajo z otroki na področjih,
kjer je stroka skoraj ali povsem omagala,
drugič so preproste negovalke, pa
družabnice, prevoznice in še marsikaj.
Morda na takšnih srečanjih, kjer delijo
izkušnje z drugimi, dobijo tudi kakšno
spodbudo za delo in napore vnaprej.
Mame, želimo vam torej veliko moči,
dobre volje in uspehov!
Majda Sečen
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Turistična zveza občine Sevnica
RAZPIS – Moj kraj, moja občina
Turistična zveza občine Sevnica razpisuje raziskovalno nalogo
za osnovnošolce druge triade v občini Sevnica
z naslovom Moj kraj, moja občina.
K raziskovanju vabimo vse učence druge triade in njihove razrednike, da ob pomoči geografov, zgodovinarjev, slavistov na svoji šoli
raziskujete območje svojega šolskega okoliša in raziskane zanimivosti strnete v raziskovalno nalogo.
Svoje raziskovalne naloge nam boste predstavili v okviru prireditev občinskega praznika
in kot gosti na sosednjih šolah v občini Sevnica.
Rok za oddajo raziskovalnih nalog je 20. oktober 2007.
Podrobnejša navodila dobite na sedežu TZOS, Prešernova ulica 1, Sevnica.
Vsa vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na:
tip@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si, turisticna.zveza@obcina-sevnica.si,
tel. 07 81 65 462, 051 680 288.
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije o raziskovalnih nalogah:
Stanka Dežman, tel. 031 568 359 (stanka.dezman@guest.arnes.si).

Četrt stoletja ocenjevanj naših vin
Društvo vinogradnikov SevnicaBoštanj
Tudi letos smo v Društvu vinogradnikov
Sevnica-Boštanj opravili tradicionalno
društveno ocenjevanje vin, že 25. leto po
vrsti. V četrt stoletja dolgem obdobju so
degustacijske komisije ocenile več kot 2.500
vzorcev naših vin, vina pa so poskušali
tudi številni znani enologi, med njimi dr.
Dušan Terčelj, dr. Mojmir Wondra, dr.
Julij Nemanič, Darja Bovha, Katarina
Merlin, Darko Marjetič, Zdravko Mastnak
in Jože Simončič. Pred leti so bile ocene
skromnejše, kakovostni razred je dosegalo
približno 20 odstotkov uvrščenih vin, danes
pa kakovosten razred navadno dosega že
več kot vsak drugi vzorec. Takšen rezultat

Žegnanje v Tržišču
Kdor je bil na veliko soboto v Tržišču,
je morebiti pomislil, da se je čas zavrtel
nazaj. Z vseh strani so proti farni cerkvi sv.
Trojice s košarami v rokah in »jerbasi« na
glavah hitele žene in otroci. Vsi so nosili
stara oblačila in bili neizmerno veseli.
Ne, niso snemali filma. Tržiški prebivalci
in Turistično društvo Tržišče so se odločili,
da bodo obudili stare običaje. Že nekaj dni
prej so imeli veliko dela, da so preiskali
podstrešja in našli vse stare stvari.

Turistični podmladek z Bučke gradil
mostove med generacijami
Turistično društvo Bučka je lani jeseni na
podružnični šoli na Bučki začelo turistični
krožek, v katerem je sodelovalo 10 učencev
3. in 4. razreda. Poleg spoznavanja
temeljnih turističnih zakonitosti so
sprejeli še en izziv – prijavili so se na razpis
Turistične zveze Slovenije in Zavoda za
šolstvo ter tako več mesecev ustvarjali in
junij 2007

je posledica znanja naših članov, za kar si
močno prizadevamo tudi v društvu. Radi
povemo, da naša strokovna predavanja
in ekskurzije obišče čedalje več ljudi, na
Blanci pa smo v februarju letos izpeljali že
četrti tečaj kletarjenja in stekleničenja vin,
ki se ga je tokrat udeležilo 33 slušateljev.
Marca smo na rednem zboru razglasili
rezultate 25. društvenega ocenjevanja.
Vina vinskega letnika 2006 so bila
odlična. Odlične cvičke, bele in rdeče
zvrsti ter sortna vina smo pridelali na
vinskih goricah bregov rek Save in Mirne,
v bizeljsko-sremiškem in dolenjskem
vinorodnem
okolišu.
Podrobnejše
rezultate si lahko ogledate na spletni strani
društva (www.drustvo-vinogradnikov.si).
Omenimo le najuspešnejše pridelovalce
v kategorijah najbolj zastopanih vin: Ivan
Možic – med cvički, Anton Belinc – med

deželno rdečimi in Jože Simončič – med
deželno belimi zvrsti, Karmen Pribožič
– med sremičani, med sortnimi vini pa
Miran Kozmus (modra frankinja), Franc
Šuštaršič (laški rizling), Alojz Zalašček
(chardonnay), Medved Roman (kerner),
Alojz Požun (sauvignon), Herman Radej
(renski rizling in muškat), družina Jakše
pa je pridelala odlična predikata (pozna
trgatev in izbor), ki sta dosegla vrhunsko
oceno. Degustacijski komisiji, v katerih
je sodelovalo 14 ocenjevalcev, sta vodila
enologa Darja Bovha iz kleti Bistrica in
Jože Simončič iz pleterske kartuzije.
Veseli vas bomo v naših kleteh. Obiščite
nas in se o kakovosti žlahtnega pridelka
prepričajte tudi sami!

Namen največjega krščanskega praznika
je preživeti nekaj dragocenih trenutkov z
družino in prijatelji, za katera nam skozi
leto, na žalost, primanjkuje časa. Verjetno
pa je prav duh starih časov pripomogel
k temu, da se po žegnanju ni nikomur
mudilo. Še dolgo so občudovali drug
drugega, klepetali in si bili enotni, da
je žegnanje »po starem« bolj sproščeno
in pristno. Sklenili so, da bo postalo
tradicionalno.
Velikonočni dogodek v Tržišču je dal še
dodaten čar praznovanju velike noči, za

kar gre velika zahvala župniku Marku
Japlju, družini Simeonov in krajanom, ki
so znova dokazali, da je v slogi moč.
Saša Kralj

se pripravljali na festival Turizmu pomaga
lastna glava. Pod vodstvom mentorice
Jelke Tršinar so naredili izdelek na temo S
turizmom gradimo mostove. Poimenovali
so ga Bučenski ringlšpil, rdeča nit pa so
bile igre in igrače. Zmaga na regijskem
tekmovanju na OŠ Fara je omogočila
uvrstitev na državno tekmovanje, kjer so
zastopali dolenjsko posavsko območje
in se pomerili z najboljšimi slovenskimi
turističnimi krožki. Da so se dobro naučili
veščin turistične promocije, so dokazali

tudi na državnem tekmovanju, kjer so
znova prejeli zlato priznanje.
S tem prispevkom želimo hkrati spodbuditi
učitelje po osnovnih šolah, da bi se z
učenci ob podpori turističnih društev lotili
raziskovanja turizma v domačem kraju
ter tako spodbujali otroško ustvarjalnost
in vključevanje v turistično življenje
domačega kraja.

Milan Simončič

Velika noč v Tržišču

Jelka Tršinar, TD Bučka
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turistična zveza občine sevnica
Turistična zveza občine Sevnica ima
novo vodstvo
V petek, 2. marca, je bil ob 17. uri v
Gostišču Majcen Tržišče 4. redni občni
zbor TZOS. Pred gostiščem so udeležence
najprej pozdravili člani raznih društev
KS Tržišče z degustacijo svojih pridelkov,
sledil je pozdrav predsednika sveta KS
Tržišče Janeza Kukca.
Ko so delegati društev in gosti zasedli
svoja mesta, je vse pozdravil dosedanji
predsednik TZOS Zdravko Remar. Posebej
je pozdravil poslanca in župana občine
Sevnica Kristijana Janca, podžupanjo
občine Sevnica mag. Bredo Drenek Sotošek
in vse goste ter delegate društev. Delovna
predsednica Breda Drenek Sotošek je
predlagala predlog dnevnega reda, ki so ga
delegati potrdili brez pripomb.
Poročilo o delu TZOS v preteklem letu
je podal predsednik Zdravko Remar,
finančno poročilo je predstavila sekretarka
Alenka Kozorog. Delovanje TZOS je bilo
zelo dobro in prepoznavno po raznih
odmevnih akcijah na območju občine
Sevnica, Posavja ter širše. Poročilo je podal
tudi predsednik Nadzornega odbora TZOS
Alojz Golob, v katerem je dejal, da je bilo
koriščenje finančnih sredstev v skladu

Tradicionalne razborske
prireditve in še kaj
V preteklih mesecih tega leta se je na
Razborju pod Lisco zvrstilo že kar nekaj
bolj in manj odmevnih dogodkov in
prireditev. Svoj volilni občni zbor je imel
tukajšnje KŠTD Blaž Jurko, gostovala
je gledališka skupina iz Radeč z znano
komedijo Županova Micka, matere in
žene je za njihov praznik razveseljeval
tamburaški orkester iz Sodražice, pusta
so zaznamovali pravi ptujski kurenti. Med
že tradicionalnimi prireditvami pa velja
omeniti nekatere najodmevnejše, ki so
postale že nekakšno zaščitno znamenje
Razborja in privabljajo številne obiskovalce
od blizu in daleč.
Taki so razborski večeri, ki se zvrstijo v
jesensko-zimski sezoni. V februarju in
marcu sta izzvenela še zadnja dva in kar
dolgo bo čakanje na jesen, ko jim bo
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s sprejetim finančnim načrtom za leto
2006, nepravilnosti ali kršitev predpisov
finančnega poslovanja in statuta zveze ni
bilo ugotovljeno. Vsa dokumentacija je
arhivirana, pregledna in vzorno urejena.
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti
pri finančnem poslovanju, zato pozitivno
ocenjuje delo odgovornih oseb.
Vsa poročila so bila brez pripomb sprejeta.
Ker pa je bil ta občni zbor tudi volilni, je
predsedujoča prebrala seznam kandidatov,
ki so ga oblikovali glede na predloge
društev: predsednica Cvetka Jazbec,
podpredsednik Zdravko Remar, sekretarka
Alenka Kozorog, nadzorni odbor Alojz
Golob, Marta Kralj, Mojca Jazbec,
disciplinska komisija Robert Perc, Lisec
Anka, Zoran Zelič, komisija za ocenjevanje
Cvetka Jazbec, Nežika Novšak, Fanika
Simeonov, Marija Jazbec, Fele Vlasta,
Knez Katja, komisija za priznanja Andrej
Sotlar, Cvetka Jazbec in Andrej Lisec.
Sledilo je glasovanje, ki je potrdilo
predlagani seznam. Prejšnji predsednik
Zdravko se je vsem zahvalil za sodelovanje,
saj brez dobre ekipe ne bi bilo takih
rezultatov. Ob tem je izrazil še posebno
zahvalo in priznanje Stanku Lazarju za
izvirne zamisli, vodenje in pomoč pri
raznih projektih, še posebno seveda pri
projektu Grajske novice. Novoizvoljena

predsednica se je zahvalila za zaupanje
in predstavila program dela. Nato je
Zdravko Remar podelil priznanja TZOS za
prepoznavno delo v turizmu. Dobili so jih:
zlato azalejo – Turistična kmetija Repovž,
bronasto azalejo – župan občine Sevnica
Kristijan Janc, Ljubo Motore, Marjan
Pirc – kralj cvička, Mili Majcen, Društvo
salamarjev Sevnica, jasličarji iz Tržišča,
ŠKD Večno mladi Šmarčna, Cvetka Jazbec,
Darja Lazar, Srečko Vodenik in Milan
Sotlar. Dobitniki so se zahvalili, nato pa
je predsednica povabila vse na pogostitev.
Turistična zveza občine Sevnica ostaja
z novim vodstvom in dobrimi projekti
zelo pomemben in prepoznaven dejavnik
razvoja turizma.

tukajšnje kulturno društvo spet odprlo
vrata doma krajanov. Bibliotekar Drago
Samec iz Radeč in dr. Tone Strojin iz
Ljubljane sta spregovorila v februarju –
Strojin je govoril o kulturi lepega, v marcu
pa smo prisluhnili psihologu dr. Janezu
Bečaju.
Oba večera so požlahtili še likovna
umetnica z razstavljenimi slikami,
Slavica Jesenko iz Krškega, in glasbeni
gosti, vokalna skupina Pegazove muze iz
Rogaške Slatine ter Mešani pevski zbor
Primož Trubar iz Loke.
Svoje mesto med vsakoletnimi dogodki
je dobilo tudi pustno žegnanje in nato
licitacija krač pri sv. Joštu pod Lisco. Letos
je bila že deseta po vrsti in je privabila
rekordno število obiskovalcev, kar približno
500. Dogodek je bil namreč še posebno
pomemben zaradi slovesne maše ob
koncu obnovitvenih del. Cerkvica je poleg
obnovljene zunanje podobe doživela še
dokončno notranjo preobrazbo: nove talne
obloge, klopi, okna, vrata. Sredstva za
obnovo so bila zbrana predvsem z licitacijo
krač, svoj delež pa so prispevali kulturno
društvo z Razborja (del izkupička od
pasijonskih iger), občina Sevnica in drugi.
Seveda pa so največji del obnovitvenih
del na svojih ramenih nosili krajani in
okoličani, posebno cerkveni ključarji s
Polja.
Pred velikonočnimi prazniki je izpod Lisce

gotovo najbolj odmeval Razborski pasijon.
Njegova prva uprizoritev v farni cerkvi sv.
Janeza Krstnika sega v leto 1998 in od
takrat so ga do danes velikokrat ponovili.
Letos je bilo rekordnih devet predstav, kar
je zahtevalo ogromno truda in napora vseh
sodelujočih, a kljub temu in še vmesnemu
mrzlemu vremenu je uspelo nastopajočim
pristno in pretresljivo odigrati kalvarijo
Kristusovega trpljenja. Pomagali so jim
sodobni zvočni in svetlobni efekti, ki so
pripomogli k še pristnejšemu podoživljanju
svetopisemske zgodbe. Med obiskovalci, ki
jih je bilo letos približno 2.300 in so prišli
skoraj z vseh koncev Slovenije, so bile tudi
znane osebnosti iz političnega življenja.
Poleg županov sosednjih občin Krško in
Laško ter sevniškega podžupana je bil gost
pasijona tudi minister Janez Podobnik.
Svojo odsotnost je opravičil vsakoletni gost
in pokrovitelj, mariborski škof dr. Ivan
Kramberger, zaradi nujnih obveznosti.
Celotno predstavo je posnela in nato
gledalcem predvajala lokalna televizija Vaš
kanal.
Da se v tako majhni vasici, kot je Razbor,
dogajajo tako odmevni dogodki, so
potrebni zagnani in odprti ljudje, ki želijo z
veliko volje in navdušenja vtisniti svojemu
kraju čim bogatejšo vsebinsko podobo in
zunanjo prepoznavnost.

Alenka Kozorog

TZOS – Zdravko, Cvetka, Breda,
podelitev priznanj

Justina Pompe
junij 2007

mesečni napovednik
KINO SEVNICA - JUNIJ 2007
VSTOPNINA:
ODRASLI - 3,00 €
MLADINA - 2,20 €
Status dijaka, študenta se izkazuje z
ustrezno izkaznico.
Člani Študentskega kluba Sevnica imajo z
izkaznico še dodatni popust.
INFO: 07 81 61 074
Pridržujemo si pravico do spremembe
sporeda.

Mesečni napovednik

junij 2007
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mesečni napovednik

Godba Sevnica na glavnem trgu v Pragi

First chance festival 2007 - Trio K

KreArt 2006

Pod svobodnim soncem

HOROSKOP
BIK (21. 4–21. 5.)
Prihaja obdobje, ki vam bo vlilo
samozavest. Storite, kar ste že dolgo
želeli. Opazuje vas oseba, ki bo v
prihodnje posegla v vašo usodo. Le
pogum.
DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Čas piknikov vas navdihuje tudi
poslovno. Vaš dvojni jaz bo uravnotežen.
Poslovna potovanja bodo za vas v tem
mesecu naporna.
RAK (22. 6.–22. 7.)
Junijska avantura bo v vas pustila
nepozaben pečat. Vaša čustva se bodo
razvnela. Korajžno naprej.
LEV (23. 7.–23. 8.)
Vaši bližnji bodo izpolnjevali vse vaše
skrite želje od jutra do večera. Tudi v
službi vam bo prav prijetno.
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DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Pripravite se na ljubezensko doživetje.
Vaša odprta duša bo pritegnila v vašo
družbo veliko prijateljev.
TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Vaša preračunljivost vam je prišla v
teh spomladanskih dneh še kako prav.
Nadaljujte s to vnemo in nagrajeni
boste.
ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Šport in zabava sta dejavnosti, ki sta
vam pisana na kožo. Nadaljujte ta
tempo tudi v poletnem času.
STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Posvetite čas sebi in se razvajajte z
drobnimi darili. Ne branite se prijateljeve
pozornosti. Ugajala vam bo.

KOZOROG ( 22. 12.–20. 1.)
Zajemite dopust, ker ste si ga pošteno
zaslužili. Posvetite se partnerju, sebi
in družini. Dnevi, ki prihajajo, bodo
prijetni in sproščeni.
VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Honorar, ki ga boste prijeli, vložite
vase in razveselite svoje najbližnje z
dobro voljo. V tem mesecu vam je ne bo
zmanjkalo.
RIBI (19. 2.–20. 3.)
Končno boste premagali prehlad.
Zadihajte s polnimi pljuči, saj bo tu
kmalu poletje. Čakajo vas prijateljski
zapleti.
OVEN (21. 3.–20. 4.)
Mesec bo naklonjen poslovnim
odločitvam.
Ugodili vam bodo v
vsem, kar boste predlagali. V svoje
načrte vključite tudi partnerja. Skupaj
sta močnejša.

junij 2007

šolski zvonec
Pouk malo drugače

Mi pa smo se trudili, da bi dohajali njegovo
spretnost. Postopek vzhajanja in pečenja,
Učenci OŠ Sava Kladnika, podružnice ki je trajal nekaj časa, smo porabili, da smo
Studenec, vsaki dve leti obiščemo pekarno ponovili, kar smo se naučili.
Kruhek, kjer vedno lepo diši in kjer so
prijazni in nasmejani ljudje. Prav zaradi
tega se radi vračamo.
Gospod Karli je učencem 2. in 3.
razreda pričaral lepo dopoldne. S pravim
didaktičnim pristopom je učence vodil od
začetka proizvodnje do konca. Najlepši del
je za otroke vedno, ko jim pokaže, kako se
mesi kruh (strojno in ročno).
Pletenica, zajček, parkelj, srček, metuljček OTROCI OŠ STUDENEC in prijazen sprejem
g. Karla Kozoleta - Pekarna KRUHEK
so z lahkoto nastajali izpod njegovih rok.

Najslajše pride na koncu. Ko se je kruh se
je spekel, smo še dišečega, vročega nekaj
pohrustali. Ostalo pa smo odnesli na
domove in v šolo, kjer smo obdarili učence
in učiteljice podružnice Studenec.
Proizvodnja se konča v prodajalni kruha,
zato smo se odpravili še tja in si jo ogledali.
Odkrili pa smo še kavarno Kruhek. Kljub
polnim želodčkom, smo imeli prostor še
za okusne sladice.
Zunaj je bil navaden dan, za nas pa tako
drugačen, šolski dan v družbi kruha,
Kruhka in gospoda Karlija.

Dan civilne zaščite v skupini Rožice
v Vrtcu Ciciban Sevnica

Kdo takrat pomaga? Civilna zaščita. Kaj
pa je to?
To je bila tema, o kateri so se otroci
in vzgojiteljici skupine Rožice iz
vrtca Ciciban Sevnica pogovarjali z
namestnikom poveljnika CZ Sevnica,
Borutom Simončičem. Z njim smo se
najprej pogovarjali, da je narava včasih
nepredvidljiva in nam ne pošlje snega,
ko ga želimo ter pošlje veliko dežja, ko ga
ne želimo. Takrat je zemlja razmočena,
razpoke pa napolni voda in utrga se plaz.
Pokazal nam je veliko fotografij, ob katerih
smo spoznavali posledice neurja v sevniški
občini leta 2005 in delo pripadnikov CZ,
gasilcev, enot za tehnično reševanje,

geologov in drugih strokovnjakov. Otroci
so prepoznavali prizadete kraje in s tem
potrjevali dejstvo, da so tudi oni del teh
neprijetnih dogodkov v okolju. Ob koncu
smo si ogledali še film. Skromni komentarji
so potrjevali prej omenjeno, dodatni opisi
in razlage niso bili potrebni.
Preden smo se razšli, nam je g. Simončič
še povedal , da je štab CZ prejšnji dan dobil
priznanje ob dnevu CZ, ki ga hranijo na
občini, in nam ga bodo pokazali ob našem
naslednjem obisku.

tako da je zadnjega celo strgal. Mislila sem,
da mi bije zadnja ura.
Z mano in ostalimi kjigami, ki jih imata z
bratom doma, sta gradila hišice. Pustila sta
me ležati na tleh vso noč, dokler me ni pobral
njun oče.
Naslednji dan me je Matic uporabil za
pladenj. Nestrpno sem čakala, da me odnese
nazaj v knjižnico. Kdo bi si mislil, da tako
prijetni otroci tako grdo ravnajo s knjigami.
A slabi časi se še niso končali.
Nekega dne me je vzel fant in me z zanimanjem
prelistal, a je pozabil, kje me je vzel. Odložil
me je na napačno polico. Bila sem izgubljena,
kot da me ni. Počutila sem se zelo slabo. To
je trajalo en mesec. Nato se je gospa Nina na
srečo lotila temeljitega pospravljanja polic.
Pregledovala je, ali vsaka knjiga stoji na
pravem mestu. Našla me je med knjigami o
vesolju in me pospravila na pravo polico. Od
tedaj sem bila v knjižnici zelo srečna. Otroci
so me prelistavali, brali, lepo ravnali z mano
in si me izposojali na dom.«

spoznali biografijo Franceta Prešerna
Učenci 4. razreda pa so predstavili svojo
lastno poezijo. Sledil je kviz v treh delih, ki
smo jih naslovili:
1. Kdo je velikan naše poezije,
2. Knjiga - moja prijateljica ali
sovražnica,
3. Zelo zapleteno in zavozlano o lepem
vedenju.
Ob zaključku tega dne so nam učenci
drugega in tretjega triletja pripravili
nepozabno predstavo z bogatim kulturnim
programom.

Že pred meseci so se naši fantje igrali s
kockami in avtomobili »kot da je poplava
in plaz«. To je bila naša iztočnica za
razmišljanje o tistih spremembah v naravi,
ki jih ne pričakujemo, še manj pa si jih
želimo. Kako petletniku razložiti, zakaj ni
snega, pa je zima. Kako razložiti, da dež
kar pada in pada kljub temu, da je zemlja
že vsa razmočena in reke poplavljajo. Ja,
tudi vrtec je prostor, kjer je, na otroku
primeren način, nujno spregovoriti o
spremembah v našem okolju. Otroci so del
tega in imajo neposredne izkušnje.

Dogodivščine čudovite knjige v
tednu kulture na OŠ Krmelj
Zgodbica o dogodivščinah čudovite knjige,
ki jo je napisala Zdenka Obal in jo objavila
v Trobentici, je doživela svojo premiero
v dramatizaciji učencev 1. in 2. razreda
kombiniranega pouka. Dramatizacijo so
najmlajši predstavili učencem 3., 4. in 5.
razreda. Tako smo v ponedeljek pričeli
teden kulture, z namenom spodbuditi
bralne navade in kulturen odnos do
knjige.
Pa poglejmo, kaj vse se je pripetilo čudoviti
knjigi.
»To sem jaz, knjiga z naslovom Čudoviti
svet živali. Ko sem oživela, odprla veke in
pogledala naokoli, sem ugotovila, da sem v
knjižnici, hramu modrosti in učenosti. K meni
je pristopila prijazna gospa knjižničarka,
ljubiteljica knjig. Ko me je zagledala, so se
ji očke zalesketale od navdušenja in me je
obdelala. V računalnik je vpisala moj naslov,
avtorja in druge podatke, me zavila in me
opremila z nalepko. Tako sem dobila mesto
med ostalimi knjigami.
V knjižnici se mi je dobro godilo, dokler se me
ni sposodil deček s temnimi lasmi. Prinesel
me je domov in začel sunkovito obračati liste,
junij 2007

V torek smo v likovnih delavnicah
oblikovali knjižna kazala - bralke in barvali
silhuete dr. Franceta Prešerna, v kuharski
delavnici pa smo izdelovali Prešernove
kroglice.
V sredo smo preko slikovnih prosojnic
in komentarjev učencev 3. in 5. razreda

Erika Anzelc Intihar

Sonja Bobek Simončič

Mojca Tomažin, OŠ Krmelj

Domače živali
Na pašniku je krava Micka,
v žepu nima niti ficka.
V hlevu bik je Luka,
ki vedno rep suka.
Na dvorišču mijavka mačka,
umazana je njena tačka.
Kuža jezno hruli,
ker mu trebuh kruli.
Ovca meketa krasno,
vse je zdaj preveč že glasno.
Jernej Fister, 4. razred, OŠ Krmelj
17

šolski zvonec
Dobil sem nagrado
V mesecu marcu sem dobil nagrado
Založbe Rokus Klett.
Ko sem bil po zimskih počitnicah bolan,
je takoj v ponedeljek popoldne zazvonil
telefon. Bila je moja učiteljica. Najprej
me je povprašala po zdravju, potem pa
povedala, da je bila moja zgodbica »Škratki
nagajivčki«, nagrajena na Rokusovem
natečaju Gradim svet iz besed. Ob danem

Spoznali sva makedonski učenki
V nedeljo popoldan smo prišli v šolo, da bi
lahko sprejeli vsak svojega makedonskega
učenca. Nato smo se odpeljali do
sevniškega gradu, kjer smo si z našimi
novimi makedonskimi prijatelji ogledali
grad, Lutrovo klet in se med potjo
pogovarjali o Sevnici. Z Ivano Gastevsko
ter s Slavljanko Trpavsko sva se takoj
spoprijateljili. Še nekaj trenutkov sva želeli
preživeti z njima, vendar sta bili utrujeni,
zato sva ju odpeljali domov. Kmalu sta
zaspali, saj je bil za njima naporen dan.
Naslednje jutro smo odšli v šolo na zajtrk.
Tam smo se pogovarjali, se smejali ter
spoznali ostale makedonske prijatelje. Nato
sva morali k pouku, najini makedonski

Pepelkin čeveljček v makedonski predstavi

Težko je biti dober
Plesno skupino Gib sestavljamo učenke
sedmega in osmega razreda devetletke OŠ
Milana Majcna iz Šentjanža.
Skupina se je razvila iz plesnega krožka
pod vodstvom učiteljice Sabine Ribič.
Začele smo s projektom Pust, ki je januarja
in februarja potekal na naši šoli.
Prvič smo se predstavile v domačem kraju
in naredile dober vtis. Ko smo ples dobro
izpilile, smo 28. marca odšle na plesno
tekmovanje v Brežice, ki je potekalo v
njihovem kulturnem domu.
Tekmovanje je bilo napeto, vendar nam
je šlo kot po maslu. Odplesale smo brez
napak in se veselile, ker smo dobile veliko
pohval. Navdušene smo se vrnile domov.
Obljubimo vam, da nas boste še videli
nastopati.

slikovnem gradivu smo morali sestaviti
svojo domišljijsko zgodbo. Zelo sem bil
navdušen. Kar skakal sem od veselja.
Kakšna dva tedna po tem smo šli v
Ljubljano gospa učiteljica Majda Štih,
gospod ravnatelj Rado Kostrevc in moja
malenkost. Prireditev se je odvijala v
Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma.
V uvodnem delu je voditeljica programa
prebrala mojo nagrajeno zgodbo.
Voditeljica je na oder povabila vse

nagrajence ter mentorje. Ponosno sem
odkorakal na oder, saj sem bil vesel, da
je bila prav moja zgodbica najboljša med
tisoč prispelimi zgodbicami desetletnih
otrok. Za nagrado sem prejel mobilni
telefon in knjige z nagrajenimi zgodbami
ter še druge knjige založbe Rokus.
Malo nam je že krulilo v želodcih, zato je
kosilo v ribji restavraciji zelo teknilo.

prijateljici pa sta odšli v kulturno dvorano,
saj so morali zaigrati gledališko igrico
Pepelka ter predstaviti njihovo državo
Makedonijo ter mesto Bitola. Po obeh
odigranih predstavah smo odšli v Radeče,
kjer nas je splavar popeljal po reki Savi
do podružnice Loka. Tam smo se spočili
in si ogledali šolo. Priredili smo manjše
tekmovanje v nogometu. Približno čez eno
uro smo se odpeljali domov, kjer nas je
že čakala večerja. Po večerji smo utrujeni
odšli v posteljo in sladko zaspali.
Makedonski učenci so ponovno nastopili
z gledališko igrico »Pepelaška«. Po igrici
so prišli v šolo na kosilo, potem pa smo
se skupaj odpeljali do Postojnske jame.
Tam smo se najprej peljali z vlakcem
in si še podrobneje ogledali kapnike ter
človeško ribico. Po ogledu jame nas je
večina odšla v bližnjo restavracijo, kjer
smo malo potolažili želodčke. Nato pa
smo še pri avtobusu dobili malico, ki
nas je popolnoma nasitila. Nekatere celo
tako, da nam je bilo kar slabo. Vožnja je
minila kar hitro, še posebej nam je teknil
sladoled, ki smo ga slastno pojedli med
potjo. Zvečer smo zopet utrujeno popadali
v posteljo. Prišel pa je zopet nov dan,

ki je bil, na žalost, zadnji. Makedonski
učenci so s prtljago prišli v šolo, pojedli,
nato pa smo se razdelili v tri skupine in
odšli po dejavnostih. Najina skupina se
je dela lotila tako: najprej smo odšli v
veliko telovadnico, kjer smo napenjali
svoje možgančke pri različnih miselnih,
a še vseeno športnih in zabavnih igrah.
Nato smo v tehniški delavnici izdelali
prav prijetno manjšo namizno lučko, ki
nam sedaj že sveti na pisalni mizi. Tretja
delavnica je bila glasbena. Tu smo spoznali
slovenska glasbila, narodno nošo ter se
naučili nekaj narodnih slovenskih plesov.
Zapeli smo pesem Mi se imamo radi, ki je
bila makedonskim učencem zelo všeč, in so
se je z veseljem naučili. Kmalu je napočil
trenutek slovesa. Makedonskim učencem
smo namenili nekaj besed in pesmi. Bilo
je prav žalostno. Preteklo je veliko solz. Vsi
smo se objemali in si mahali v slovo.
Upava, da se bomo še srečali z novimi
prijatelji. Zagotovo pa bomo ohranili stike
in lepe spomine na prijetno preživete dni,
ki so kar prehitro minili.

Jernej Fister, 4. razred, OŠ Krmelj

Nika Pavčnik in Iza Predanič Drobne, 7. c
OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA

Atletika
Rezultati:
V soboto, 17. marca 2007, je v Velenju Velenje, 17 . 03. 2007, državno prvenstvo
potekalo državno prvenstvo Slovenije v v krosu
krosu. Tega prvenstva so se udeležili tudi
atleti in atletinje AK Sevnica in osvojili dve
srebrni medalji. Uspešni so bili Jan Samide
pri pionirjih in ekipa mlajših mladincev v
sestavi Miha Povšič in Lucijan Sinkovič.

Lucijan Sinkovič, Maja Teraž in Miha Povšič

Nastja, Polonca, Tina, Klavdija, Barbara iz
7. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž
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šport in rekreacija
V nedeljo, 25 marca 2007, je v Sežani
potekal 7. kraški mali maraton. Ta maraton
je bil hkrati izbirno tekmovanje policistov
za nastop na 1. svetovnem prvenstvu
policije v teku (cross country – 6 km), ki je
potekalo od 26. do 29. aprila v avstrijskem
Linzu. V močni burji in med približno
3000 tekmovalci se je tega maratona
udeležila tudi atletinja AK Sevnica Alenka
Radej, ki je v kategoriji policije do 35 let
zmagala in se tako uvrstila na svetovno
prvenstvo policistov.
Rezultat:
POLICISTKE do 35 let
1. Radej Alenka - 83

Najbolj se je z zmago na 800m odrezal
Borut Veber. Na isti razdalji sta krepko
izboljšala osebna rekorda Lucijan Sinkovič
(za 4 sek.) in Miha Povšič (za 5 sek.).
V soboto, 21. aprila 2007, pa je v Gabrovki
potekal že 28. tek na Petelinjek, ki šteje
za Pokal Dolenjskega lista 2007. Tukaj
se je izkazal Robert Lendaro, ki je na 11
km dolgi progi osvojil absolutno 2. mesto,
medtem ko je v svoji kategoriji zmagal.
Zmago sta si pritekla še Jan Samide pri
dečkih in Suzana Mirt pri deklicah, oba na
1 km. Matej Samide pa je osvojil drugo
mesto med člani do 30 let (11 km).

21 km
40,24

Tekma: 9
Gabrovka, 21. 04. 2007,
V soboto, 31. marca 2007, je v Velenju Petelinjek
potekalo državno prvenstvo Slovenije v
dolgih tekih. Tega prvenstva so se udeležili
tudi atleti AK Sevnica. Največ uspeha
je imela Maja Teraž, ki je na 10 000 m
osvojila bronasto medaljo.

27. tek

Borut Veber vodi na 800 m

Tega prvenstva se je udeležilo tudi nekaj
mladih atletov AK Sevnica, ki so zastopali
svoje šole. Najuspešnejša je bila Sara
Karlovšek, ki je zmagala in osvojila naslov
državne prvakinje ter Miha Povšič, ki je
osvojil srebrno medaljo.

na Tekma: 12
Linz, 28. 04. 2007, policijsko svetovno
prvenstvo v krosu
ženske, 5 km
10. Radej Alenka
83
moški, 10 km
75. Verstovšek Stanko 76
Tekma: 13
Lisca, 01. 05. 2007, 16. gorski tek na Lisco

Velenje, 31 . 03. 2007, državno prvenstvo
v dolgih tekih
Tekma: 10
Sv. Jurij ob Ščavnici, 21.04.2007, 5. tek
okoli Blaguškega jezera člani, policisti do
35 let, 9 km
3. Verstovšek Stanko 76
policistke do 35 let, 6 km
1. Radej Alenka 83 Absolutno: 3. mesto
V nedeljo, 1. aprila 2007, je v Novem
mestu potekal 11. novomeški tek. S petimi
zmagami so se ga uspešno udeležili tudi
atleti AK Sevnica in učenci OŠ Blanca.
Zmagali so: Alenka Radej, Lucijan
Sinkovič, Sebastijan Štravs, Sara Karlovšek,
štafeta AK Sevnica - letnik 1996 in mlajše
v postavi Redenšek, Gorenc, Karlovšek.
Novo mesto, 01. 04. 2007, 10. novomeški
tek

Ta vikend so atleti AK Sevnica nastopili na
več tekmah.
V Ljubljani so potekale kvalifikacije za
Atletski pokal Slovenije (APS) za člane.
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Tekma: 11
Ljubljana, 22. 04. 2006, kvalifikacije za
APS, člani
2. dan
800m
1. Veber Borut 82 1:57,19
8. Sinkovič Lucijan 90 2:01,03
10. Povšič Miha 91 2:05,10

Tekma: 14
V zadnjem obdobju so bili atleti AK Stična, 05. 05. 2007, državno prvenstvo za
OŠ in SŠ v krosu
Sevnica precej aktivni.
V avstrijskem Linzu je na svetovnem
prvenstvu za policijo v krosu uspešno
nastopila Alenka Radej, ki je na 5 km dolgi
progi osvojila odlično 10. mesto. Med člani
pa je Stanko Verstovšek osvojil 75. mesto
(sodelovalo je 133 tekačev).
1. maja, za praznik dela, je potekal
tradicionalni 16. gorski tek na Lisco. Na
8,3 km dolgi progi se je teka udeležilo 123
tekačev. Tu sta se izkazala Robert Lendaro
z osvojenim absolutnim drugim mestom
pri moških (v svoji kategoriji je zmagal),
medtem ko je absolutno tretje mesto
osvojil Stojan Švigelj. Pri mladincih je
zmagal Sebastijan Štravs.
V soboto, 5. maja, je v Stični potekal
Dnevnikov kros, ki je štel tudi za državno
prvenstvo srednjih in osnovnih šol v krosu. Rafko Povhe
19

šport in rekreacija, obvestila
Judoisti krmeljske Olimpije uspešni
na mladinskem državnem prvenstvu
Judoisti Olimpije iz Krmelja so se v soboto,
21. 4. 2007, udeležili državnega prvenstva
za mladince, ki je potekalo v Slovenski
Bistrici.

Matic Lampič, Anja Kostrevc in Žan Dobnik

Znova so dokazali, da marljivo trenirajo
in da so se na državno prvenstvo dobro
pripravili.
Žan Dobnik, v kategoriji do 90 kg, in Matic
Lampič, v kategoriji do 100 kg, sta suvereno
premagala vse nasprotnike in osvojila zlati
medalji in naslov državnega mladinskega
prvaka. To je bil hkrati uspešen povratek
Lampiča na tatami po skoraj enoletni
odsotnosti zaradi sanacije poškodbe
gležnja. Lampič je sicer reprezentant, ki je
v kadetski vrsti že zastopal barve Slovenije
na olimpiadi mladih v Lignanu (7. mesto)
in na kadetskem evropskem prvenstvu v
Salzburgu, kjer je osvojil 9. mesto.
Dobro se je borila tudi Anja Kostrevc, ki
je v kategoriji do 78 kg osvojila 2. mesto in
srebrno medaljo.
Janez Mirt

TIRAMISU Z JAGODAMI
Sestavine:
• 150 g otroških piškotov
• 150 g maskarponeja
• 150 g sladke smetane
• 750 g jagod
• 3 žlice sladkorja
• 60 g sladkorja v prahu
• 3 beljaki
• 9 žlic močne črne kave
• 2 žlici jagodovega likerja
Priprava:

Skuhamo in ohladimo črno kavo,
turško kavo precedimo. Nato očistimo
jagode, 250 g jagod kašasto pretlačimo, Recept pripravila:
preostale pa narežemo na četrtne. Dno Suzana Spaseski
modela obložimo z otroškimi piškoti. V
skledi penasto umešamo maskarpone,
sladkor v prahu in jagodni liker. Sladko
smetano čvrsto stepemo in vmešamo v

Opozorila in nasveti Policijske
postaje Sevnica
Vsem bralcem lep pozdrav. Nezadržno se
bliža konec šolskega leta in čas dopustov.
Vsem se v tem času nenehno nekam mudi,
pri tem pa velikokrat na cesti pozabljamo
na glavne predpise o varni vožnji.
Zaradi prevelike hitrosti, ki je še vedno
najpogostejši vzrok prometnih nesreč,
izgubimo oblast nad vozilom oziroma se
ne moremo pravočasno ustaviti pred dano
situacijo. Za našo varnost in varnost drugih
udeležencev v prometu predlagam, da kot
dobri vozniki upoštevamo naslednjih deset
pravil:
1. spoštujemo omejitev hitrosti in jo
prilagajamo razmeram,
2. spoštujemo predpise in upoštevamo
varnostno razdaljo,
3. vidimo daleč pred in tudi za seboj ter
predvidevamo prometne situacije,
4. vozimo s popolnim pregledom nad
prometom,
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maskarponejevo kremo. Beljak stepemo v
na pol čvrst sneg, ki mu nato postopoma
dodamo sladkor in stepemo čvrst
sneg iz beljakov. Nežno ga vmešamo v
maskarponejevo kremo. Piškote na dnu
modela pokapljamo ali premažemo s kavo.
Prelijemo jih z delom maskarponejeve
kreme, na kremo pa razdelimo del
jagodne kaše in del narezanih jagod. Plasti
ponovimo še od enkrat do dvakrat, na
vrhu pa naj bodo jagode. Model pokrijemo
s prozorno folijo, potem pa ga za štiri do
pet ur potisnemo v hladilnik, da se okusi
prepojijo. Ponudimo s skodelico kave.

5. pazimo na šibkejše udeležence v
prometu (otroci, starejši, invalidi),
6. ne dopustimo, da vožnja postane
drugotnega pomena (mobitel),
7. prilagajamo vožnjo zdravstvenemu
stanju,
8. ne vozimo na meji lastnih sposobnosti
ali zmogljivosti vozila,
9. ne pustimo se izzvati zaradi napačne
vožnje drugih udeležencev,
10. vozimo previdno, obzirno in tudi
odstopimo od pravice do prednosti.
Z upoštevanjem naslednjih pravil nam bo
vsem skupaj uspelo zmanjšati krvni davek
na cesti, ki ga neusmiljeno plačujemo vsako
leto. Ob tej priložnosti še svetujem staršem
mladostnikov, naj jih primerno prepričajo
o načinu vožnje s kolesi z motorjem, ker
se pogosto dogaja, da ti s svojo vožnjo
ogrožajo sebe in tudi druge na cesti.
Vse bralce tudi opozarjam, da se na našem
območju večkrat pojavijo tujci, ki ponujajo
v prodajo različno tehnično blago, izredno
slabe kakovosti, a zelo drago. Predlagam,
da se spomnite ljudske modrosti, ki pravi
Nimam denarja, da bi kupoval poceni.
Naj vas zaradi nepremišljenosti ne boli
glava po »dobrih, kakovostnih in poceni«
nakupih.
Jože Sladič, PP Sevnica
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kolumna, prispevki
Uspešno leto za sevniške salamarje
Društvo salamarjev Sevnica je 10. marca
v Vrtovškovi gostilni in pod šotorom pred
gostilno organiziralo 46. salamiado, »mater
vseh salamiad«. Udeležba tekmovalcev je
bila popolnoma enaka kot lani, saj je bilo
ocenjenih 86 vzorcev. Kakovost je bila
odlična kljub slabi zimi. To je potrdilo,
da je mojster tudi v neugodnih razmerah
mojster. Prireditev so, kot vsako leto,
popestrili tudi naši prijatelji z Madžarske,
organizatorji velikega Kolbasfestivala.
Tokrat z najštevilnejšo delegacijo doslej.
Izpeljali smo bogat kulturno-zabavni
program z nastopom Godbe Blanški
vinogradniki, hišnim ansamblom Slepo
črevo, najmlajši salamar je postal Mitja
Trefalt iz Sevnice, mučenik leta pa
Damjan Habinc, prav tako iz Sevnice. Od
znanih Slovencev nas je letos obiskal Davo
Krničar s skupino alpinistov.

ostala v Sevnici. Zmagal je Milan Daničič
iz Kompolja, drugi je bil Andrej Počrvina,
tretji pa Luka Vodopivec, oba iz Novega
mesta, sicer »učenca« Sevničana, ki živi
v Novem mestu, petouvrščenega Petra
Ivančiča.

Kot organizatorji smo imeli pravico do
devetih finalistov na 11. finalu slovenskih
salamiad, ki je bilo 5. maja v Braslovčah.
V konkurenci 74 vzorcev iz vse Slovenije
je zmagala salama Grete Režun iz
Čemšenika, drugi je bil Andrej Počrvina,
tretji pa Tomaž Krnc, oba finalista sevniške
salamiade. Sevniški finalisti so zasedli še
peto mesto Miloš Munih, sedmo mesto
Peter Ivančič, deveto mesto Milan Daničič
in enajsto mesto Luka Vodopivec.
S tem ekipnim uspehom smo še enkrat
potrdili, da je na sevniški salamiadi zbrana
slovenska kakovost. Tako ji lahko zaradi
tradicije in kakovosti upravičeno rečemo
mati vseh salamiad.
Seveda ni manjkalo tudi znanih Seveda vseh teh uspehov ne bi bilo brez
gospodarstvenikov in politikov z ministrom zvestih sponzorjev, ki nam to omogočajo.
Vizjakom na čelu. Zmaga je, tako kot lani, Posebno se zahvaljujem generalnemu

Evino življenje
Kaj mi je bilo tisti večer, ne vem. Tako
nestrpna sem bila. Bankomat je delal tako
počasi. Mudilo se mi je. Jana me je že čakala
pred vhodom v Lokal. Vam povem, da sem v
takih trenutkih kar jezna nase. To dejstvo, da
me lahko nekdo tako vznemiri …, da lahko
tako vpliva name. Nerada se počutim tako
odvisno.
Jana mi je pomahala: »Ej, punčara, saj ni
treba teči, kar počasi. Nino bodo pripeljali
stari!« »Jana, danes mi je definitivno slabo
od zaljubljenosti,« sem ji zaupala, moji
najboljši prijateljici in vzornici. »Eva, vdihni,
vstopile bomo samozavestno. To je vendarle
naš punkt, znani obrazi. Umiri se.« Takrat,
ko sva si dopovedovali, je prispela Ninča.
»Punce, gremo, to je življenje! Ob polnoči
pridejo pome, do takrat pa želim, da se mi
zgodi vse in še več.« Ninine besede so se zdele
spodbudne, vsaj zame. Samo enkrat se živi.
Vstopile smo v Lokal. Glasba je preglasila
notranje misli. Vzdušje je bilo super. Za
pultom moška družba, v separejih skrite
ljubezni in navihani pogledi deklet. Naša
miza je čakala na nas. Ko smo prečkale
Lokal, sem na hrbtu čutila veliko pogledov.
Na hitro sem preletela položaj in opazila
njega, kako nemoteno posluša prijatelje in se
zabava. Z dekleti smo se zasidrale in večer se
je začel.
Noro je bilo, dober žur. Popolnoma sem
pozabila nanj in moje telo se je sprostilo,
možgančki pa so se veselo prepuščali glasbi
in sproščenim pogovorom. Tudi Jana je danes
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sproščena, Nina pa tako ali tako. Takrat sem
jo mahnila za pult po pijačko. »Samo malo
prosim,« sem se prerivala in končno osvojila
tistih nekaj centimetrov pulta. Naročila sem.
Takrat me je zadelo kot paraliza. Oplazilo me
je kot sapa. Njegov pogled je prodiral vame.
Čutila sem, da me opazuje. V tistem trenutku
si nisem upala nič, še trzniti s trepalnicami
ne. Vzela sem si trenutek in ga pogledala
neposredno v oči. Srečala sva se brez besed
in si povedala nekaj najlepšega. Narahlo je
pokimal in mi podaril najlepši nasmeh na
obli. Ej, bralci moji, tisti večer, če se bi mi
še kaj zgodilo ali pa ne. On je Luka, da vam
povem. Moj sošolec iz osemletke, moj večni
prijatelj, moja simpatija.
Vzela sem pijačo in se vrnila nazaj v kaos. Še
pred nekaj minutami se mi je zdelo, kot da ne
slišim glasbe, kot da nisem sredi velikanske
norije … samo njegov pogled in nasmeh. Ah,
trčena sem.
Potem pa še mobi vibra. Potegnem ga iz žepa
in sms od Luke: »Lepa si nocoj.« Nemudoma
sem morala sesti. Kaj ta človek dela z menoj.
Jana me je opazovala. Dobrosrčno se mi je
nasmehnila in me zvlekla plesat.
Z Lukom se nisva videla že od valete. Takrat
mi je zaupal, da sem mu všeč, že dolgo. Ni
se mi zdel pretirano pisan na kožo. Veste,
videti je, da odraščamo, se spreminjamo.
Zdaj mi pomeni vse. Prejšnji teden sva se v
Lokalu zabavala, saj veste, tesno zabavala.
Od takrat me ni poklical, končno vsaj en sms
in nasmeh.
Dragi moji, to pa še ni vse, kar se mi je zgodilo
tisti večer. Nina je morala že domov. Mislim,

sponzorju Vinska klet Mastnak, lastniku
Zdravku Mastnaku, občini Sevnica in
županu Kristjanu Jancu.
Stane Krnc, predsednik
Zveze salamarjev Slovenije

Sevniška salamiada: Milan Daničič,
Andrej Počrvina, Luka Vodopivec

Trojka ﬁnala 2007: Greta Režun, Andrej
Počrvina, Tomaž Krnc

da je moralo biti okoli ene ure zjutraj. Vstopili
so policaji. Legitimiranje gostov. Čutila se je
zmeda, ki je nastala med nekaterimi, očitno
mladoletnimi. Dobro, da je Nina že odšla.
Dobro, da ima starše tako v redu. Z Jano sva
polnoletni, pa vendar sem jo iskala z očmi. Ob
njej se vedno počutim varno. Kje je? Podala
sem se malo naokoli, ampak ne blizu možem
v modrem. V tistem trenutku me je nekdo
potegnil na WC. Nisem se imela časa upirati.
»Skrij se mala.« Obrnem se in … pred menoj
je stal tip iz sanj. Hello Eva, so spregovorile
moje misli. Milina v njegovih črnih očeh,
starejši, črnolas, športne postave, prvič
videla. Bila sem mirna, kot da ga poznam že
celo življenje, kot da mu popolnoma zaupam.
Minilo me je, da bi ga skregala … držal me
je nežno okoli pasu. Komaj sem izdahnila:
»Nisem mala, sploh pa ne mladoletnica.«
Potem pa njegova dišeča koža in sapa na
mojem vratu: »Potem ne rabiš varstva. Kaj pa
novega znanca?« Poslušajte me bralci, nisem
hotela, da se to kdaj v življenju neha. V rokah
me je držal lepotec s karakterjem, mi šepetal
in se mi nasmihal. Pokimala sem.
Zazvonil je moj mobi. Jana je bila. Obupno
me je že iskala. Čez nekaj minut sva se dobili
zunaj in se odpravili domov.
Mislim na Luko, neznanec mi skače v misli.
Še nikoli ga nisem videla. Kdo je? Življenje je
vrtiljak, ljubim ga.
Si pišemo naslednjič.
Lupčka
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razvedrilo

MALI OGLAS
Nagrade za junijsko številko:
Prodam dvosobno stanovanje v bloku v
skupni izmeri 60 m2 in pripadajočo klet. 1. Dve nedeljski kosili, ki ju podarja
Stanovanje je lepo urejeno, opremljeno
Hotel Ajdovec, Jože Gorišek, s. p.,
z centralno kurjavo, kabelsko televizijo,
Sevnica.
telefon, domofon, zemljiško knjigo. 2. Majčka KŠTM Sevnica, ki jo podarja
Stanovanje se nahaja na lepi lokaciji,
KŠTM Sevnica.
bližina trgovine, banke, pošte, vrtca in 3. Ženske kopalke, ki jih podarja trgovina
šole.
CORNER, Prešernova 1, Sevnica.
4. Dve napenjali za čevlje, ki ju podarja
Cena: 58.500,00 €
KOPITARNA Sevnica.
Tel.:051 335 675 po 18.00 uri
5. Karti za Kino Sevnica, ki ju podarja
Lokacija: center Sevnice
KŠTM Sevnica.
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Vsa pravilno rešena gesla pošljite
napisana na dopisnicah najpozneje do
15. junija 2007 na:
KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica
Vsi izžrebanci bodo o nagradi
obveščeni po pošti.
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