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Intervju

Berta Logar, dobitnica zlate Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica
za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture.

Foto: Pavel Perc

Kaj vas je pritegnilo v kulturno dejavnost in kakšni
so bili vaši začetki?
V OŠ so me poučevali odlični učitelji, moj odnos do
lepega pa sta najbolj oblikovala Marinka Hafner in
Viktor Krenčič. Ob prvi sem vzljubila slovenski jezik,
pesništvo in dramatiko, Krenčič pa mi je približal
glasbo. Po končanem učiteljišču v Novem mestu
sem leta 1965 prišla poučevat v Krmelj. Tu je bila
kultura doma. Vključila sem se v gledališko skupino
in vzljubila Krmeljčane. Sčasoma sem postala ena
izmed njih. Učila sem in se vključevala v delo v
kraju. Nastopala sem na prireditvah, sodelovala
pri obnovah kulturne dvorane in knjižnice. Mislim,
da je bil to moj način življenja, brez tega bi težko
živela. Kultura mi je bila položena v zibelko!

znanje in izkušnje. Ko pa »dozorijo«, da lahko sami
vodijo in izpeljejo svoje projekte, jim zaupam in jih
spodbujam, da gredo svojo pot. Takšen je zakon
narave! Prav v teh mesecih bo mladinska sekcija
ustanovila svoje društvo.

prihodnje?
Letos ustanavljamo 11. sekcijo na kulturnem
področju, in sicer plesno. V sekcijah deluje 171
članov, predvsem pa smo veseli srednje generacije.
Prav med njimi bom našla svojo naslednico. Takrat
se bom posvetila svojim konjičkom. Tudi ti so
Kaj vam pomeni priznanje zlata Prešernova povezani s kulturo.
plaketa ZKD Sevnica za življenjsko delo na področju
ljubiteljske kulture?
Kaj boste sporočili našim bralcem?
To je priznanje, ki mi pomeni največ, čeprav sem Vse, kar delate, delajte s srcem!
jih dobila kar nekaj. Zame je biser, čar, radost.
Vendar ga delim z vsemi, ki so skupaj z menoj v Berti Logar želimo še veliko uspeha in veselja pri
Krmelju in v Sevnici sejali kulturo. Vsem nam pa ustvarjanju novih projektov!
sporočilo: Sejmo kulturo, da je bo še več!
Pogovarjala se je Marjana Mirt, KŠTM Sevnica
S čim se ukvarjate prav zdaj in kaj načrtujete v

Zaradi svojega dolgoletnega delovanja na področju
kulture in mladine ste si gotovo pridobili veliko
izkušenj in doživeli marsikaj zanimivega. Kaj se
vam je najbolj vtisnilo v spomin?
V 70. in 80. letih sem organizirala predstave in
koncerte v našem kulturnem domu. Po končanih
predstavah smo se družili z igralci in glasbeniki.
Debatirali smo o skupnih jedrih, o slovenstvu.
To so bili čudoviti večeri. Čeprav so bili mladi, so
širili naše obzorje. Zavel je nov veter, ki nam je
pozneje prinesel novo državo – Slovenijo. Ti večeri
so mi ostali v spominu, ker sem imela občutek,
da delamo nekaj velikega. Zdaj večkrat pogrešam
mlade kulturnike, da bi dvignili svoj glas in nas
popeljali v lepše čase, kjer ne bo prostora za
sovraštvo.
Od kod zajemate moč in navdih za sodelovanje pri
številnih kulturnih in mladinskih projektih?
Vsak projekt, ki ga uspešno opravimo, nam da
navdih in moč za novega. Moč mi dajo posamezniki,
ki so pripravljeni graditi nekaj novega, drugačnega.
Idej mi ne zmanjka. Veliko sem se naučila od
prejšnjih ravnateljic, Milke Senčar in Anice
Hočevar. Posebno z Anico sva naredili marsikateri
projekt, in to še počneva. Znam povezovati vse
generacije. Vse življenje sem se izobraževala in se
še. V mlade verjamem. Rada z njimi delim svoje
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Uvodnik

B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Življenje je polno kompromisov, spoznanj o
tem, kako malo vemo o svetu, ljudeh in, kot je
nepredvidljivo, je tudi lepo. Pot, ki jo hodimo, pa ni
obdana samo z veseljem, napolnjena s smehom
in lepimi trenutki. Na tej poti se srečujemo
tudi z neuspehom, razočaranjem, izgubo.
Izgubljamo marsikaj, od mladosti, prijateljev,
staršev, ljubezni. In kadar izgubljamo,
postanemo žalostni. Zdi se nam, da nismo
ničesar več sposobni, da gre življenje mimo
nas. Vendar je samo vprašanje časa, kdaj se
bomo s temi izgubami sprijaznili. Takrat se
je najlaže prepustiti solzam, pogovoru, če je
treba tudi samoti. Nikakor pa tega ne smemo

zatreti globoko v sebi, ker potem žalosti ne
bomo dovolili oditi in se z izgubo ne bomo nikoli
sprijaznili.
Ostali pa nam bodo spomini. Spomini na
dogodke, sklenjena prijateljstva, najlepše
trenutke našega življenja. In takrat bomo veseli,
da smo bili mi tisti, ki smo imeli priložnost del
svojega življenja deliti s posebnimi osebami.
Tistimi, ki so nas gradile, oblikovale, usmerjale
in nam pomagale hoditi po poti življenja.
Človek namreč nikoli ne pozabi tega, kar si je
zapomnil, samo spomniti se mora. In takrat
bo ugotovil, da je bil vsak korak storjen zaradi
nekega namena.
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - ostalo.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si; telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide maja 2011, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 14.4. Podatke za koledar
prireditev pa do 14.4. Prispevki naj bodo v elektronski obliki,
zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani

Obisk veleposlanice
Slovaške republike
V sklopu praznovanja 50. salamijade so sevniško
občino obiskale tudi skupine iz Avstrije, Hrvaške,
Madžarske, Slovaške in Srbije. Slovaška skupina iz
mesta Nové Zámky z županom Gejzo Pischingerjem
se je ob tej priložnosti srečala z veleposlanico
Slovaške republike v Sloveniji, njeno ekscelenco
dr. Marianno Oravcovo.

Srečanje je v dopoldanskih urah potekalo v sejni
sobi občine, goste pa sta sprejela župan Srečko
Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl.
Zbrani so spregovorili o možnostih mednarodnega
sodelovanja pri projektih, sofinanciranih iz
evropskih sredstev, ter projektih, ki sta jih občini
z deležem evropskih sredstev že izpeljali oziroma
še potekajo.

Veleposlanica se je nato udeležila tudi sprejema
vseh naštetih skupin salamarjev, ki ga je Društvo
salamarjev Sevnica organiziralo v Vinski kleti
Mastnak na Posestvu Krakovo, na koncu obiska
pa si je ogledala še sevniški grad.
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Sprejeta proračuna za leti
2011 in 2012

Slovesnost ob
50. sevniški salamijadi

Občinski svet Občine Sevnica je na četrti redni seji
po združeni prvi in drugi obravnavi sprejel odloka
o proračunih za leti 2011 in 2012. Sprejetje
dvoletnega proračuna je v občini Sevnica izpeljal
prvič, in sicer zaradi dolgoročnega načrtovanja in
večjih razvojnih projektov, ki bodo potekali v sevniški
občini. Po mnenju župana Srečka Ocvirka dvoletni
proračun kljub svoji varčevalni naravnanosti
sorazmerno vključuje naložbe in razvoj v vseh
okoljih sevniške občine, spremlja ohranjanje
kakovostnega družbenega standarda ter razvojnoinvesticijski cikel nadaljuje v primernem ritmu.
Svetniki so proračuna – za letos je ta okrog 22
milijonov evrov, za prihodnje leto pa dobrih 25
milijonov evrov – z velikih soglasjem podprli,
v razpravi pa predlagali pripravo podrobnih
varčevalnih načrtov posrednih in neposrednih
proračunskih porabnikov, povečanje sredstev
za naložbe v krajevnih skupnostih ter povečanje
sredstev za malo gospodarstvo in gospodarstvo
v občini.
Svetniki so sprejeli tudi odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono
Blanca in letno poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica. Sprejeli so tudi poslovni
načrt Javnega podjetja Komunala Sevnica za
leto 2011, se seznanili s poročilom o dodelitvi
finančne pomoči neprofitnim organizacijam, ki
jih je na podlagi javnega poziva in podanih vlog
izpeljal kabinet župana leta 2010, ter se seznanili
še s poročilom o izdanih listinah Občine Sevnica
v letu 2010 in poročilom o prihodkih iz omejitve
dedovanja v letu 2010.

Društvo salamarjev Sevnica je s slovesnostjo v
sevniškem športnem domu počastilo jubilejno,
že 50. salamijado, imenovano tudi »mati
salamiad«. Prireditev je bila v znamenju premierne
predstavitve dokumentarnega filma z naslovom
Mučenikova uteha – 50 let sevniške salamijade, ki
je nastal v režiji Igorja Pavkoviča.

Predstavljena študija
varnih šolskih poti
Prevozi otrok v šolo so organizirani na območju
celotne sevniške občine, zanje je vsako leto
namenjenih
860.000
evrov
proračunskih
sredstev. Občina Sevnica kot ena od pristojnih
institucij poskuša z različnimi aktivnostmi storiti
čim več, da so šolske poti in prevozi šolskih otrok
kar najbolj varni.
Ena od podlag pričakovanemu razpisu za izbiro
izvajalcev prevozov otrok v šolo je tudi študija
predlogov za izboljšanje varnosti otrok na poti v
šolo in racionalizacijo šolskih prevozov. Občina
je študijo naročila zaradi sprememb razpisa,
pa tudi zaradi sprememb in naložb v prometno
infrastrukturo, kraja bivanja otrok in širjenja
prevozov na nevarne odseke.
Študija je bila na gradu Sevnica na začetku marca
predstavljena ravnateljem osnovnih šol sevniške
občine, odboru za šolsko varstvo in šolstvo ter
svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
pomeni pa strokovno izhodišče usklajevanja
odgovornosti za varno pot otrok v šolo med
starši, osnovnimi šolami in našo občino. V njej je
veliko pozornosti namenjene prometni varnosti,
označevanju šolskih poti in organizaciji šolskih
prevozov.
Namen študije je v enotnem dokumentu združiti
vsa pravna izhodišča, ki vplivajo na varno udeležbo
otrok v cestnem prometu, določiti merila za
obvezno organizacijo šolskih prevozov in izhodišča
za pripravo konkretnih prometno varnostnih
načrtov, ki jih morajo izdelati šole pred začetkom
vsakega novega šolskega leta. Eden od namenov je
tudi predstaviti nevarnosti in predlagati izboljšave
na območju naše občine, predvsem na cestah
v bližini osnovnih šol, in s tem zagotoviti večjo
varnost otrok.

Stane Krnc je v imenu Društva salamarjev Sevnica
prevzel listino občine Sevnica.

Ob ogledu filma se gledalec sprehodi skozi
zgodovino Sevnice in sevniške salamijade,
prisluhne zgodbam domačih salamarjev in drugih
posameznikov, prikazanih pa je še veliko drugih
zanimivosti.

Z leve: predsednik Društva salamarjev Sevnica Stane
Krnc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejan Židan, župan občine Sevnica Srečko
Ocvirk in najstarejši član Društva salamarjev Sevnica
Boris Stariha.

Slovesnosti se je udeležil in zbrane nagovoril
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejan Židan, poseben pečat je s svojim
govorom dal najstarejši član sevniškega društva
salamarjev Boris Stariha. Predsednik društva
Stane Krnc je na slovesnosti podelil priznanja
članom društva in pokroviteljem, sevniški župan
Srečko Ocvirk je društvu podelil listino občine
Sevnica.
Program, ki ga je povezoval Slavko Podboj, so z
glasbenimi vložki obogatili učenci Osnovne šole
Sava Kladnika Sevnica in Oktet Jurija Dalmatina,
sevniški salamarji pa so na koncu poskrbeli še za
pravo kulinarično presenečenje.

Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica
Foto: arhiv Občine Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Občinske strani, po občini

Analize pitne vode na javnih vodovodih v Občini Sevnica v letu 2010
V občini Sevnica je 39 javnih vodovodov, ki oskrbujejo 14 148 prebivalcev izmed 17 567 vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v Občini Sevnica. Kar 80,5%
občanov se torej oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov, od tega s 7 vodovodnimi sistemi vključno z obračunom storitev upravlja izvajalec javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica. 22 vodovodov upravlja Komunala d.o.o. Sevnica s stališča zagotavljanja odgovorne osebe za
pitno vodo, medtem ko je vzdrževanje vodovodnih sistemov v domeni krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. Preostalih 10 javnih vodovodov v
letu 2010 še ni imelo vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale d.o.o. Sevnica, zato podatkov o rezultatih analiz v spodnji tabeli
ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. nadzorom JPK).
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2010:
zap.
št.

JAVNI VODOVOD

ZAJETJE

ŠT.
OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/skupaj odvzeti
MO

KE

2/20

0/8

OPOMBE,
VZROK NESKLADNOSTI

KS SEVNICA
1.

Sevnica

Dolna, Stilles

2.

Žigrski vrh

Topolina

3.

Cirje – Ledina

4.

Zajčja gora

5.340

C

112

ni pod zdr. nadzorom JPK

Cirje

80

ni pod zdr. nadzorom JPK

Neimenovano

60

2/2

1/1

4/5

0/1

E. coli, C, MO-370C, vonj

KS BOŠTANJ
1.

Okič

Grahovica

90

2.

Konjsko

Neimenovano

50

3.

Log

Log I, Log II, Log III

C
ni pod zdr. nadzorom JPK

322

3/4

0/1

C
C, ni pod zdr. nadzorom JPK

4.

Boštanj

B-I, B-II

1.100

2/11

0/4

5.

Lukovec

Močile, Zajček

187

0/3

0/1

6.

Vrh pri Boštanju

Grahovica I

114

0/1

7.

Šmarčna-Kompolje

B-3

270

1/6

0/4

C

KS ŠENTJANŽ
1.

Primštal-Šentjanž

Stara Gora - Primštal

150

2.

Cerovec

Hladilnik

100

ni pod zdr. nadzorom JPK

3.

Požarče - OvsenoNunski Log-Podboršt

Podkal-Svrževo

78

ni pod zdr. nadzorom JPK

4.

Srednik-Glino-Veternik

Bozna

127

ni pod zdr. nadzorom JPK

5.

Svinjsko

Neimenovano

72

6.

Veliki Cirnik

Slapšak

65

2/2

ni pod zdr. nadzorom JPK

475

4/10

C

KS TRŽIŠČE
1.

Nova gora

Vrtina Radovan,
Nova gora

0/4

C

2.

Skrovnik

Skrovnik

72

3.

Spodnje Vodale

Sklepnica

ni pod zdr. nadzorom JPK

142

0/2

4.

Mladetiče-GabrijelePijavice

Pasji graben

114

0/2

5.

Tržišče

Turški dol

215

0/1

6.

Slančji vrh

Za gomila

77

1/1

1.660

1/10

0/4

C

0/1

pod nadzorom od 01.08.10,
pred tem stalna prisotnost E.
coli, C
E. coli, C; lastna oskrba, JV

KS KRMELJ
1.

Krmelj

Vrtina Krmelj

KS LOKA
1.

Loka

Žirovnica

264

1/7

0/3

C

2.

Račica

Račica - Mekote

216

1/4

0/1

C

3.

Breg

Neimenovano

85

0/1

4.

Razbor - Lisce

Lisce - Razbor

98

5/5

0/1

E. coli, C

5.

Šentjur na Polju

Neimenovano

90

4/5

0/2

C

6.

Okroglice

Neimenovano

35

1/2

0/1

C, JV zaradi turist. gostilne;
lastna oskrba

0/2

C

KS STUDENEC
1.

Primož

Vrtina Primož,
Studenec

262

1/6

2.

Studenec-RoviščeHudo Brezje-Ponikve

Gosenk

620

2/5

3.

Arto

Vrtina Arto

68

1/4

4.

DUO Impoljca

Impoljski potok - V1

E. coli, C
0/2

300

E. coli, C

Trnovec

Opombe:
B – barva C – skupne koliformne bakterije
E.
coli – Escherichia coli
MO-370C – število
mikroorganizmov pri 370C 48 h NTU – motnost
Državni monitoring v letu 2010 se je izvajal na 33
javnih vodovodih. Odvzetih je bilo po 85 vzorcev za
mikrobiološke preiskave pitne vode ter kemične
preiskave pitne vode. Iz rezultatov je razvidno,
da je bilo 32 vzorcev neskladnih v mikrobioloških
parametrih (37,6%) in le 1 odvzeti vzorec je bil
neskladen v fizikalno kemičnih parametrih, zaradi
povišane motnosti pitne vode.
V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne vode
smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilnikom o
pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09) ter navodili Inštituta za varovanje
zdravja RS. Na vseh vodovodnih sistemih, kjer je
bila ugotovljena prisotnost E. coli, je bilo potrebno
zaradi varovanja zdravja uporabnikov vodo pred
uporabo prekuhavati.

ni pod zdr. nadzorom JPK

KS ZABUKOVJE
1.

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na 30
javnih vodovodih v okviru notranjega nadzora
HACCP, katerega izvaja Komunala d.o.o. Sevnica,
odvzetih 146 vzorcev pitne vode za mikrobiološke
preiskave ter 41 vzorcev za kemične preiskave
pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za
mikrobiološke preiskave je bilo 42 vzorcev
(28,8%) neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l.
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
določenimi parametri zaradi prisotnosti ene ali
več vrst bakterij in sicer:
- E. coli (Escherichia 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
potrebno vodo pred uporabo ustrezno pripraviti
(npr. dezinfekcija s klorom) ali jo prekuhati.
- koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaženje
z večjimi količinami organskih in anorganskih
snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne vode,
onesnaženje po pripravi vode, poškodovanost
omrežja, neustrezno vzdrževanega hišnega
priključka,…. Prisotnost teh bakterij za zdravje ni
nevarna, kljub temu moramo v sistemu preveriti
vzroke za pojav neskladnosti in jih čim prej
odpraviti.
- števila mikroorganizmov pri 370C: bakterije
kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na
razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi zastojev
vode ali povečane temperature, naknadnega vdora
bakterij v sistem,…. Ne predstavljajo tveganja za
zdravje uporabnikov.
Le v enem primeru izmed 41 odvzetih vzorcev za
kemične preiskave pitne vode pa je bila ugotovljena
neskladnost zaradi neprimernega vonja pitne
vode.
Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih
izvajajo še analize pitne vode v okviru državnega
monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za
zdravje. V spodnji tabeli navajamo še rezultate
analiz v okviru državnega monitoringa:

Navodila o prekuhavanju vode:
Neimenovano

80

0/3

lastna oskrba

KS BLANCA
1.

Dolnje Brezovo

Vodnjak Inplet

129

0/8

2.

Blanca

Vrtina Blanca

663

2/10

3.

Stagonce-Kancijan

Stagonce

82

1/1

C

4.

Dolnje Brezovo

Cvetoči Studenček

84

1/1

E. coli, C, lastna oskrba

0/4

C

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna
metoda.
2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z
usedanjem in nato filtriramo.
4. Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.
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Po občini
zap.
št.

JAVNI VODOVOD

ZAJETJE

ŠT.
OSEB

ŠT. ANALIZ
neskladni/skupaj odvzeti
MO

KE

1/15

0/15

OPOMBE,
VZROK NESKLADNOSTI

KS SEVNICA
1.

Sevnica

Dolna, Stilles

2.

Žigrski vrh

Topolina

5.340
112

C
ni pod zdr. nadzorom

3.

Cirje - Ledina

Cirje

80

4.

Zajčja gora

Neimenovano

60

1/1

0/1

E. coli, C, MO-370C

Stržišče

Počivice

36

1/1

0/1

C; ni JV

1/1

0/1

5.

ni pod zdr. nadzorom

KS BOŠTANJ
1.

Okič

Grahovica

90

2.

Konjsko

Neimenovano

50

3.

Log

Log I, Log II, Log III

4.

Boštanj

B-I, B-II

C
ni pod zdr. nadzorom

322

2/2

0/2

E. coli, C

1.100

1/6

0/6

MO-370C

5.

Lukovec

Močile, Zajček

187

1/2

0/2

E. coli, C, MO-370C

6.

Vrh pri Boštanju

Grahovica I

114

1/2

0/2

C

Šmarčna-Kompolje

B-3

270

1/2

0/2

C

E. coli, C, MO-370C

7.

KS ŠENTJANŽ
1.

Primštal-Šentjanž

Stara Gora - Primštal

150

1/2

0/2

2.

Cerovec

Hladilnik

100

2/2

0/2

3.

Požarče - OvsenoNunski Log-Podboršt

Podkal-Svrževo

78

1/1

0/1

E. coli, C

4.

Srednik-Glino-Veternik

Bozna

127

2/2

0/2

E. coli, C

5.

Svinjsko

Neimenovano

72

6.

Veliki Cirnik

Slapšak

65

0/1

0/1

475

0/2

0/2

ni pod zdr. nadzorom

KS TRŽIŠČE
1.

Nova gora

Vrtina Radovan,
Nova gora

2.

Skrovnik

Skrovnik

72

ni pod zdr. nadzorom

3.

Spodnje Vodale

Sklepnica

142

1/2

0/2

4.

Sp.,Zg. Mladetiče

Pasji graben

114

0/2

0/2

5.

Tržišče

Turški dol

215

2/2

0/2

E. coli, C, MO-370C

Slančji vrh

Za gomila

77

1/1

0/1

C

1.660

0/5

0/5

264

1/5

0/5

E. coli, C
C, NTU

6.

E. coli, C

O ukrepu prekuhavanja vode kot tudi o preklicu
ukrepa smo uporabnike obveščali preko Centra
za obveščanje 112, radia Veseljak, oglasnih desk
po krajevnih skupnostih, na manjših sistemih tudi
pisno z dopisom.
Ugotavljamo, da se stanje oskrbe s pitno vodo iz
leta v leto izboljšuje, kar je predvsem posledica
velikih investicij Občine Sevnica v izgradnjo javnih
vodovodov. V letu 2009 je bil končan projekt
izgradnje povezovalnih vodov od Studenca pa vse
do Šentjanža na levi strani reke Save, v prihodnjih
letih se bo zgradil tudi povezovalni vod na desni
strani reke Save. Ti povezovalni vodi bodo Občini
Sevnica omogočili, da s kakovostno pitno vodo
oskrbi vse prebivalce na območjih, kjer je skladno
s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št.
35/06, 41/08) potrebno zagotoviti izvajanje
javne službe. Postopoma, do leta 2015, se bodo
namreč na novo zgrajene vodovode priključili
obstoječi vodovodni sistemi, kjer upravljanje še ni
v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2010 se je
na javni vodovod Nova gora v upravljanju Komunale
d.o.o. Sevnica priključil vodovod Tržišče, v letu
2011 se bo priključil še vodovod Slančji vrh, na
javni vodovod Primož vodovod Studenec – Rovišče
– Hudo Brezje – Ponikve in na vodovod Sevnica
vodovod Zajčja gora. Na vseh ostalih vodovodih so
bo do ureditve upravljanja v okviru izvajalca javne
službe oskrbe s pitno vodo izvajal redni nadzor po
sistemu HACCP. Rezultati analiz pitne vode bodo
narekovali nadaljnje priključevanje vodovodov na
večje. Prioritetno gre za priključevanje vodovodov,
kjer je motena oskrba s kakovostno pitno vodo in bi
distribucija vode na obstoječih sistemih pomenila
tveganje za zdravje uporabnikov.
Podrobne informacije o vzorčenju pitne vode
za leto 2010 in rezultatih le teh lahko dobite na
Komunali d.o.o. Sevnica, tel. 07/81 64 724.

Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica

KS KRMELJ
1.

Krmelj

Vrtina Krmelj

KS LOKA
1.

Loka

Žirovnica

2.

Breg

Neimenovano

85

1/2

1/2

3.

Razbor - Lisce

Lisce - Razbor

98

0/1

0/1

4.

Šentjur na Polju

Neimenovano

90

0/1

0/1

5.

Okroglice

Neimenovano

35

1/1

0/1

C, JV zaradi turist. gostilne;
lastna oskrba

KS STUDENEC
1.

Primož

Vrtina Primož,
Studenec

262

1/2

0/2

MO-370C

2.

Križe

Črni studenec,
Gomila

37

1/1

0/1

C, ni JV

3.

Studenec-Rovišče-Hudo Brezje-Ponikve

Gosenk

620

4/6

0/6

E. coli, C

DUO Impoljca

Impoljski potok - V1

300

1/2

0/2

C

Neimenovano

80

1/2

0/2

C

663

0/6

0/6

4.

KS ZABUKOVJE
1.

Trnovec

KS BLANCA
1.

Blanca

Vrtina Blanca

2.

Stagonce-Kancijan

Stagonce

82

0/1

0/1

3.

Dolnje Brezovo

Cvetoči Studenček

84

1/1

0/1

Foto: Sevniški čebelarji prejeli priznanja
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E. coli, C, lastna oskrba

Foto: Sevniški čebelarji na predavanju

Sevniški čebelarji
se izobražujemo
V soboto, 12. februarja, se nas je veliko zbralo v OŠ
Leskovec, kjer je svoja spoznanja in izkušnje z nami
delil Anton Fabian iz Seča v Beli krajini. Poudaril je
predvsem tri dejavnike, ki ogrožajo obstoj čebel:
Sonce in tanjšanje ozonske plasti, intenzivno
kmetijstvo in zmanjševanje čebelje paše, čedalje
bolj zakisana voda zaradi kislega dežja. Zelo
pomembni sta tudi postavitev čebelnjakov in
osebnost čebelarja. Čebele imajo zelo izostren čut
za vse motnje v okolici.
Ob tej priložnosti smo sevniški čebelarji podelili
svojemu zaslužnemu članu Branku Božiču
odlikovanje Antona Janše II. stopnje (regijsko).
Branko Božič je uspešno vodil sevniško čebelarsko
društvo dva mandata, že drugi mandat pa je
tudi podpredsednik. Zaslužen je za pridobitev
čebelarskega doma in društvenega čebelnjaka v
sklopu grajskega kompleksa.
Sevniško čebelarsko društvo je 10. februarja
organiziralo še meddruštveno izobraževanje
o slovenskem medu. Tam so bili predstavljeni
znanstvena dognanja za kontroliranje medu,
postopki za zagotavljanje neoporečnosti in
sledljivosti pri pridelavi in hranjenju medu ter o
označevanju embaliranih čebeljih pridelkov za trg.
Ob tej priložnosti smo odlikovali dolgoletna vzorna
člana ČD Sevnica z odlikovanjem Antona Janše III.
stopnje, Lojzeta Janca iz Dol. Boštanja in Ivana
Pompeta s Križa pod Lisco.
V Sevnici je bilo 21. februarja izobraževanje o
apitehničnih ukrepih, in sicer v sklopu programa
zatiranja varoze, 24. marca pa o čebelarskem
turizmu.

Besedilo in foto: Janez Levstik

Oglasi

Planinski izlet na Vojsko
Sevniški mladi planinci smo se odpeljali z avtobusom
izpred Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica proti
Idriji. Že v Ljubljani nas je najprej pozdravila deževna
ploha, malo naprej še močna snežena, ko pa smo
se pripeljali v Spodnjo Idrijo, je bilo vreme oblačno,
na tleh pa petcentimetrska snežna odeja. Izstopili
smo iz avtobusa in se odpravili peš na Vojsko.

Srebrni znak civilne zaščite za Občni zbor PGD Sevnica
PD Lisca Sevnica

V Kulturni dvorani gasilskega doma v Sevnici je bil
132. redni letni občni zbor PGD Sevnica. V uvodu
PD Lisca Sevnica je 28. februarja na Brdu pri so zapeli Gasilski veterani domačega društva,
Kranju prejelo srebrni znak CZ kot priznanje nato pa sta poročili o delu podala predsednik
za posebne zasluge in izjemen prispevek pri Štefan Teraž in poveljnik Robert Orešek. V društvu
razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in se zavedamo, da je moč gasilstva predvsem v
drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na znanju in volji ljudi, zato poleg izobraževanja in
tem področju.
usposabljanja posvečamo veliko pozornosti gojitvi
Priznanje smo prejeli na predlog Občine Sevnica in kolektivnega duha in razvijanju dobrih medsebojnih
Štaba CZ Občine Sevnica, v katerem so zapisali:
odnosov, saj je prijetno počutje v sredini največje
»PD Lisca Sevnica je bilo ustanovljeno daljnega plačilo za prostovoljno delo in zagotovilo za razvoj.
leta 1905. Vedno je bilo tesno povezano z naravo, Lani so naši gasilci opravili 79 intervencij. V
posledično pa tudi z njihovimi naravnimi pojavi in zadnjih letih skoraj ne opažamo več požarov, žal
nesrečami. Društvo je bilo že v preteklosti, kot tudi pa se povečuje število nesreč v cestnem prometu.
sedaj, pomemben člen prostovoljstva v sevniški Lani smo sevniški gasilci posredovali kar v 27
občini. Kot prostovoljci pa delujejo tudi v sistemu primerih. Pri vseh intervencijah je sodelovalo 530
zaščite, reševanja in pomoči in so ob večjih naravnih prostovoljnih gasilcev, opravljenih je bilo 3151
nesrečah zadolženi za postavljanje šotorišč in ur prostovoljnega dela, stroški pa so presegli
prostora za začasno bivanje evakuiranih oseb. V 60.000 EUR. Upamo, da letos nesreč ne bo tako
društvu se stalno izpopolnjujejo, svoje znanje pa veliko.
redno obnavljajo na taborih in pohodih večkrat
tudi izven meja Slovenije. Aktivno sodelujejo v
vseh usposabljanjih OŠCZ Sevnica, sodelovali pa
so tudi v veliki reševalni akciji na HE Blanca v letu
2008. Vneto skrbijo tudi za planinski podmladek,
zato se ni bati za nadaljevanje planinske tradicije
v Sevnici.«

Pot smo začeli pri domu ribičev v Idriji in njihovi
ribogojnici, se vzpeli mimo hiš v Šturmovcu – ena je
bila tudi iz leta 1800 in je v njej urejen muzej – potem
pa mimo spomenika NOB in skozi gozd ob vlečnici
Vojsko, ki je samevala. Šli smo tudi mimo hiše, v
kateri so imele intervencijo gasilke ob požaru saj v
dimniku. Na vrhu so še en spomenik NOB, cerkev
in mala, prijazna vasica, ki je bila močno zavita
v meglo, tako da lepega razgleda z vrha ni bilo.
Ustavili smo se v gostilni Pri Medvedu, malicali, se
odžejali s toplim čajem in si na televiziji ogledali še
finale smučanja naših deklet, potem smo se vrnili
nazaj v dolino. Vzpon je trajal s postanki tri ure, saj
se je pod nogami gnetlo čedalje več snega in smo
ga proti vrhu gazili že skoraj 30 cm, spust pa je bil
precej krajši.
Dobre volje in vsi zelo utrujeni smo se iz Idrije z S svojimi aktivnostmi si bomo še prizadevali
avtobusom vrnili nazaj v Sevnico malo pred 19. za nadaljevanje dolgoletne uspešne tradicije in
nesebično pomoč ljudem v stiski.
uro.
						
Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica
		
Tanja Košar

Dobrodelni koncert Imeti rad

Letna skupščina Društva
upokojencev Šentjanž

Rotary klub Sevnica je organiziral humanitarni
dogodek, na katerem smo zbrali sredstva za
letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo
Osnovno šolo Ane Gale Sevnica. V Kulturni dvorani
Sevnica smo organizirali dobrodelni koncert Imeti
rad, na njem pa je nastopil Godalni orkester
STRUNIKAT iz Radeč pod vodstvom Maje Glavač.
V pestrem glasbenem programu, ki so ga
popestrile predvsem romske, židovske, ruske in
bosanske melodije, so kot spremljevalci ali solisti
nastopili gosti Maja Šturm, Primož Razboršek,
Dejan Jakšič in Mateja Ulaga. Z izvirnimi recitali je
program popestril tudi vsestranski umetnik in naš
rotarijski prijatelj Bojan Sumrak.

V nedeljo, 6. marca, je bila šentjanška kulturna
dvorana tako polna, da je skoraj zmanjkalo
prostora, saj se upokojenci udeležimo vsakega
srečanja.
Delovni in marljivi člani društva smo skupaj z
vestnim upravnim odborom leta 2010 opravili
vse naloge, ki so bile sprejete, in še veliko več.
Pripravili smo obsežen načrt za letos, temelji pa
na sedanjih projektih. Radi bi še bolj sodelovali z
drugimi društvi. Tesno smo povezani s Turističnim
društvom Šentjanž, v prihodnje pa se oblikujejo
zamisli za povezovanje z mladimi iz Šentjanža.

Skoraj polna dvorana obiskovalcev in 1840 EUR,
kolikor smo zbrali z vstopnicami in prispevki, je
lepo zagotovilo, da bosta sreča in smeh v otroških
očeh največja nagrada za trud nas vseh, ki smo
prispevali sredstva za ta plemenit namen.

Vir: Rotary klub Sevnica

Poleg vseh aktivnosti, ki jih ni malo, posvečamo
veliko pozornost jubilantom ter zlatim, bisernim in
briljantnim porokam. Lani je bilo teh dogodkov kar
78. Vsem smo izročili skromna darila. Vsa dela
prilagajamo finančnim zmožnostim. Naš moto je:
Z roko v roki zmoremo več in dokler smo še vsi, se
imejmo radi!

Za DU Cvetka Jazbec

Foto: Peter Jazbinšek

Za dobro delo v gasilski organizaciji smo članom
podelili priznanja za opravljena izobraževanja,
napredovanja in gasilska odlikovanja. Vse so
razveselili tudi kurenti iz ŠD Cvetkovci in maškare iz
Zamušanov. Za vse ljudi dobre volje in plemenitega
duha smo skupaj podili zimo in polni novih načrtov
pričakujemo lepo, toplo pomlad.

Za PGD Sevnica: Irena Mavrič

NAMIG ZA PREMIK
Pot na Tag bau
Ali ste vedeli, da imamo tudi v naši občini pravi
mladi pragozd? Ker si ga je ob letošnjem letu
gozdov vredno ogledati, vas tokrat vabimo v
neodkriti svet na Tag bau.
Ta biser je na hribu med Krmeljem in Šentjanžem.
Med vožnjo iz Krmelja proti Šentjanžu lahko na
levi strani vidite hrib, porasel z gozdom, in to
je Tag bau. Pohod začnete v Koluderjah ali pa iz
Slapšakove doline mimo Klanškovega mlina. Pot
vodi mimo potoka ob robu gozda. Gozdna pot nato
vodi levo navkreber in čez približno pol ure ste že
skoraj na vrhu. Prišli ste v predel zaraščenega
mladega pragozda Tag bau. Pot je primerna za
pohodnike s primerno obutvijo in ni prezahtevna.
Najlepše je Tag bau obiskati prav takrat, ko
vzbrstijo popki in zacveti podrast. Poleti je ta del
skoraj neprehoden. V osrednjem delu pragozda je
tudi Črna mlaka. Zanimivi so tudi ostanki rudarstva
v Krmelju. Planote razkrivajo še veliko mlak in so
pravi rezervat ptic. Ure, preživete v prelepem Tag
bau, bodo napolnile še tako zahtevno dušo.
Svetujemo vam, da poiščete, preden se odpravite
na pot, informacije pri domačinih, saj pot ni
označena.

Milena Mastnak, KŠTM Sevnica

w w w. d o z i v l j a j . s i

www.kstm.si
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Kaj lahko storim,
da je moj kraj vedno urejen?

Urejanje okolja na podeželju
Prvi četrtek marca je Turistično društvo Šentjanž
organiziralo predavanje Milene Mastnak z
naslovom Urejanje okolja na podeželju. Poučnega
večera se je v naši kulturni dvorani udeležilo kar
precej krajank in krajanov ter poslušalo uporabne
nasvete o urejanju vrtov in okolice hiš na podeželju.

Priporočila nam je, da vse, kar nam je všeč, ni
nujno primerna rešitev za ureditev našega vrta,
in da različne eksotične rastline, ki so nam na voljo
v bogato založenih vrtnarskih centrih, ne spadajo
v naše okolje. Hkrati moramo bolj opazovati
naravo, v kateri živimo, saj lahko v njej najdemo
veliko dobrih idej. Navzoče je zanimalo marsikaj in
med predavanjem so postavili kar veliko vprašanj.
Vsak udeleženec je prejel tudi skromno darilo
turističnega društva, vrečko bučnih semen. V
želji, da bi semena kar najbolj bogato vzklila in nam
rodila številne buče, ki jih bomo lahko uporabili
na jesenski Bučarijadi 2011, smo se razšli. Hvala
vsem, ki jim ni vseeno, v kako urejenem okolju živijo,
in se želijo naučiti česa novega. Gotovo bo takšnih
srečanj še več, da bomo svoje znanje nadgrajevali
in ga uporabljali tudi v praksi.

Petra Majcen

Udeležba Posavja na sejmu
IFT 2011 v Beogradu

TD Tržišče je povabilo svoje krajane na družabni
večer s predavanjem Kaj lahko storim, da je moj
kraj vedno urejen in predstavitvijo fotografij in
filma o dogajanju v KS Tržišče v preteklem letu. Za
strokovno pomoč smo v goste povabili predsednico
Turistične zveze Sevnica Cvetko Jazbec in dipl.
ing. agr. Mileno Mastnak. Na srečanju smo tako
pokazali, kaj je lepega v naših krajih, kako urediti
okolico, kje so še šibke točke in kako jih lahko
izboljšamo.
Milena Mastnak je posebej poudarila, da so naši
kraji zelo lepo urejeni, še dokaj neokrnjeni in lepo
zliti z izjemno lepo naravno okolico. Urejenost kraja
pa ni samoumevna, ampak zahteva veliko truda in
prostovoljnega dela krajanov. Zato se moramo
društva v kraju še bolje povezati med seboj in
dobiti podporo za različne akcije tudi institucij, ki
so odgovorne za to področje.

Nastop Cvetke Jazbec

Krajanom smo predvajali tudi zanimiv film o
dogajanju v KS Tržišče v letu 2010, pripravil pa ga
je Stane Markovič.
Večer so s pevskimi nastopi popestrili Mešani
pevski zbor TD Tržišče, Ljudske pevke iz Telč in
Ljudski pevci z Vrhka. Srečanje smo končali s
pogostitvijo, za katero so poskrbele članice Aktiva
kmečkih žena Tržišče in zeliščarke TD Tržišče.

Janja Seničar Tratar

Učne ure kuharskih mojstric
Vsakdo je moral hoditi v šolo, da se je naučil temeljev
oz. pozneje mojstrovin, s katerimi je razveselil
svoje bližnje in družbo okrog sebe. Medtem ko
so se boštanjski osnovnošolci prepuščali užitkom
prostih dni v šoli, so si naša aktivna dekleta in žene
nabirale novo znanje v kuhinji tamkajšnje osnovne
šole.

IFT je največji turistični dogodek v Srbiji in je zaradi
odprave vizuma, prej potrebnega za to državo, še
bolj zanimiv za slovenske ponudnike. Letos se je
na sejmu predstavilo več kot 830 razstavljavcev
iz 38 držav, obiskalo pa ga je okrog 52.000
obiskovalcev.

Že tradicionalna predstavitev Slovenije pod
okriljem STO je letos za Posavje postal uresničljiv
izziv, tudi zaradi edinosti občin, da se bodo na sejmu
predstavile skupaj. Posavske občine je skupaj
na eni stojnici s Termami Čatež zastopala Vesna
Savič z Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice.
To je bila tudi odlična priložnost za predstavitev
sevniške turistične ponudbe s predstavitvenim
gradivom in izmenjavo izkušenj s podobnimi
organizacijami iz Srbije. Sejem sta obiskala tudi
predstavnika KŠTM.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Aktiv žena Boštanj, ki delujejo v sklopu Društva
kmetic Sevnica, so organizirale kuharske
delavnice z naslovom Praznično kosilo. Kuhalnico
je spretno vrtela učiteljica praktičnega pouka
kuhanja Irena Kolman iz Sevnice. V kuhinji se
je spretno sukalo še 12 članic, ki so kuhale in
pripravljale jedi: hladni in topli bife in brezmesne
jedi. Seveda ni slavnostnega kosila brez sladice,
zato so poskrbele tudi za sladokusce. Za tem sta
bili na vrsti poskušanje pripravljenega in vaja v
domačem krogu.
Ob takšnih aktivnostih se v Aktivu žena Boštanj
ukvarjajo tudi z izobraževanjem, organizacijo
kulinaričnih razstav, soorganizacijo prireditev,
ohranjanjem kulturne dediščine na podeželju in
organizacijo strokovnih ekskurzij. Vabljene, da se
jim pridružite!

Sodelovanje občine Sevnica
na sejmu NEXPO 2011 v
Sarajevu
Skupnost občin Slovenije (SOS) je omogočila
občinam članicam tega združenja, da so se udeležile
1. Mednarodnega sejma lokalnih skupnosti NEXPO
v Sarajevu, od 10. do 11. marca. Organiziran je z
namenom povezovanja občin in regij jugovzhodne
Evrope, mreže NALAS, članica katere je tudi
organizacija SOS. Potekal je v olimpijski dvorani
Juan Antonio Samaranch v Sarajevu. Sejem so
organizirali v BiH, da bi približali dobre prakse
organiziranosti lokalne skupnosti v tem delu EU.

Občine članice SOS so se predstavljale z različnimi
projekti in raznimi zanimivostmi. Sevniška je
predstavljala možnost spoznavanja turističnih
zanimivosti in njihove okolice s klicem na mobilno
številko, na kateri je posneta zvočna predstavitev
posamezne točke. Tabla ob zanimivosti turistu
namreč ponudi informacijo na telefonski številki,
kamor pokličete, izberete jezik in poslušate opis
turistične znamenitosti. To je zelo primerno za
turiste, ki nas obiščejo brez najave. Obiskovalci
in udeleženci sejma so lahko na interaktivnem
zaslonu spremljali način aktiviranja zvočne
predstavitve Grajskega pobočja Sevnica, kjer je
mogoče dobi tudi poglavitne informacije o naši
občini. Razdelili smo tudi tiskano gradivo o naši
turistični ponudbi in vse povabili na obisk Sevnice
in tega dela Slovenije.
Sodelovanje smo izkoristili tudi za izmenjavo
izkušenj in informacij o delovanju in organiziranosti
slovenskih občin, saj smo imeli skupni prostor še s
25 slovenskimi občinami.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Svetovanje in organiziranje
delavnic
Marca smo v TA Doživljaj pripravili veliko novega.
Poleg standardne ponudbe spominkov in
predstavitvenega gradiva smo se odločili našim
društvom ponuditi tudi različne nasvete. Turistična
društva v naši občini so zelo aktivna, zato jim
bomo tudi individualno pomagali z nasveti ali pa
jim bomo, če bodo hoteli, pripravili predavanje ali
delavnico na terenu. Naša pomoč bo prav gotovo
dobrodošla za vse, ki se že intenzivno pripravljajo
na različna tekmovanja o urejenosti krajev,
ponudnikom turističnih zanimivosti in krajevnim
skupnostim v naši občini. Upamo, da bo z našo
pomočjo sevniška občina postala lepša in bolj
urejena. Zato vabimo vse zainteresirane, da se
nam oglasijo.

Vir: TA Doživljaj

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Območno srečanje otroških
lutkovnih skupin občine
Sevnica 2011

Kokoši v prometu:
premiera lastne gledališke
predstave skupine Bouhice

V šolah je veliko lutkarskih skupin oz. krožkov,
v katerih se pokažejo ustvarjalne sposobnosti
otrok. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti to
ljubiteljsko kulturno dejavnost podpira in razvija
v obliki strokovnih delavnic za mentorje in igralce
ter s preglednimi srečanji lutkovnih skupin na
območni, regijski in državni ravni.

Zamisel o novi predstavi za otroke se je članicam
gledališke skupine Bouhice, Sonji Bobek Simončič,
Tanji Sorčan, Marjani Peša in Barbari Vovk, porodila
na gostovanju po hrvaških otokih. Pri vsebini
je prve stavke zapisala Tanja, nadaljevali so se
skupaj. Besedilo je režiserka Snježana Pungerčič
postavljala v igro, s sceno ga je zaokrožila Nena
Bedek. V največjem zanosu vaj so zaradi prijetnega
spleta okoliščin morale zamenjati eno od igralk in
pridružila se jim je Polonca Gačnik. V novi zasedbi
so premiero pripravile 18. marca, ob 18. uri,
ponovitev za javnost pa 21. marca, ob 19. uri, na
gradu Sevnica, ko je GLG Sevnica upihnil tudi svojo
prvo svečko.
Izhodišče za predstavo je tudi tokrat naravnano na
vrednote in stališča, ki naj bi jih imel vsakdo: otrok
in odrasel. »Bodite previdni in varni v prometu,« jim
večkrat pove njihova učiteljica Frida. Učenci Pikec,
Pikica in Zlatko to še kako dobro občutijo na lastni
koži. Zato je Zlatkova odločitev o obisku Kokošje
prometne šole res pravi načrt, ki ga očka Korel in
mamica Poldka podkrepita še z odsevnim trakom
in kresničko, čelado mu obljubita za rojstni dan.
Do tega hipa gledalce popeljejo v svet kokošjega
razmišljanja: zakaj so povožene samo kokoši,
petelini pa ne. Skrbi jih, kako bodo zbrali denar za
obisk te zelo pomembne šole. Izkušnje kokoši, ki
jo je povozilo pri kozolcu, nikakor nočejo ponoviti.
Mama Poldka zbere vse svoje čare, da prepriča
očka Karla in sinka Zlatka za obisk šole, kjer se bo
naučil, »kako pametna kokoš prečka cesto, ne da
bi jo povozil kakšen avto«.

Občinstvo v kulturni dvorani Dom svobode Krmelj

Na letošnjem območnem srečanju otroških
lutkovnih skupin občine Sevnica, ki je bilo 1. marca
v kulturni dvorani Dom svobode v Krmelju, so
sodelovali lutkovna skupina Pikapolonice iz OŠ
Tržišče z mentorico Andrejo Umek, lutkovna
skupina Ostržek iz OŠ Milana Majcna Šentjanž
pod vodstvom Nade Lindič, lutkovna skupina
Mladi lutkarji iz OŠ Sava Kladnika Sevnica pod
mentorstvom Terezije Kunšek in lutkovna skupina
Knapec iz OŠ Krmelj z mentorico Mojco Tomažin.
Srečanje je spremljala lutkarica Ajda Rooss, na
koncu pa podala strokovno mnenje in ocenila mlade
lutkarje. Izbrane skupine se bodo predstavile na
regijskem srečanju lutkovnih skupin 19. aprila v
Metliki.

»Narod si piše zgodbo sam …«

Vir: KŠTD Razbor pod Lisco

www.kstm.si
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V petek, 11. marca, smo se člani Kulturnega
društva Franca Požuna Zabukovje zbrali na
rednem letnem občnem zboru. Ozrli smo se na
pretekle dosežke in si zadali nove naloge za letos.
Občni zbor je odprla predsednica Mihaela Jazbec
in se v svojem poročilu dotaknila doseženih ciljev v
preteklem letu. To je bilo za KD Franca Požuna zelo
delavno. Na začetku leta smo uprizorili predstavo
Turist v Zabukovju II, nadaljevali pa na pragu
pomladi s praznovanjem 8. marca. Na začetku
jeseni smo organizirali prireditev S pesmijo v jesen,
ki je sovpadala z odprtjem novega večnamenskega
doma v Zabukovju. Novembra smo na zahvalno
nedeljo skupaj z najmlajšimi pripravili kulturni
program. Otroci so pred prvo adventno nedeljo
ustvarjali v adventnih delavnicah, le nekaj dni
pred koncem leta so za svoje sovrstnike pripravili
predstavo Boječi Matevžek. Obiskali so jih tudi
vsi trije dobri možje. Tudi letos se bomo člani
KD Franca Požuna Zabukovje trudili ustvarjati
za naše najzvestejše občinstvo – naše krajane,

ki s svojim množičnim obiskom in podporo dajejo
največje priznanje našemu delu. Zamisli in načrtov
nam ne manjka, tudi zagnanosti in predanosti ne,
zato menimo, da bo uspešno tudi to leto. V svoje
aktivnosti bomo intenzivno vključevali najmlajše,
zvesti bomo ostali tudi tradiciji gledaliških iger in
že tradicionalni prireditvi S pesmijo v jesen. Občni
zbor smo končali s sproščenim druženjem ob
prigrizku in kozarčku domače kapljice ter kovanju
novih zamisli za prihodnost.

Katja Pibernik, Vesna Bevc – JSKD OI Sevnica

KŠTD Razbor pod Lisco je končal 13. sezono
Razborskih večerov in v 65. večeru gostil Mešani
pevski zbor Tržišče, citrarki Ano Revinšek in Anjo
Žveglič iz Glasbene šole Sevnica ter kot osrednjega
gosta večera, mag. Ivana Sivca, pisatelja,
publicista, popotnika in pisca glasbenih besedil.
Kot pisec besedil skoraj že zimzelenih melodij, kot
so Pod cvetočimi kostanji, Kjer lastovke gnezdijo,
Žametne vrtnice, Rože z domačega vrta in drugih,
se je vpisal v srce vsem, ki spremljajo našo domačo
glasbo, saj je avtor že več kot 2000 besedil. Ivan
Sivec pa je napisal tudi več kot 100 knjig za mlade
in odrasle ter radijskih in televizijskih iger ter
dram.
Posebna energija in volja do življenja ter ljubezen do
rodne grude, slovenstva in Slovenije ga še posebej
zaznamujejo v njegovih literarnih delih. Kralj Samo,
Cesar Arnulf in Kneginja Ema so knjige trilogije o
Karantaniji, ki je bila tudi osrednja nit večera.
Januarja je bilo po knjižničnih podatkih v slovenskih
knjižnicah izposojenih 3873 njegovih knjig, kar ga
uvršča na četrto mesto najbolj branih slovenskih
pisateljev.
Ob že tradicionalni pogostitvi po prireditvi, ki jo ob
Razborskih večerih pripravijo tukajšnje družine,
so se ob mag. Ivanu Sivcu vrstili obiskovalci in mu
stiskali dlan zaradi res doživetega večera. Vsaka
obiskovalka je v znamenju marčevskih praznovanj
prejela tudi vrtnico, te pa so v pisani paleti barv ta
večer krasile tudi prireditveni oder.

KD Franca Požuna Zabukovje
z drznimi načrti v leto 2011

Andreja Kobal

Niti tat ne more
pošteno krasti
Dobrih 30 minut zabave in bolj resnih trenutkov
se prepleta z več različnimi vlogami vsake igralke
in večkratno zamenjavo scene. Dobro domišljena
in dodelana scenografija, organizacija, glasba
in luči popeljejo občinstvo skozi dramske zaplete
ob zabavnih scenah od domačega kokošnjaka do
prometne ceste, šole in nazaj.
Igralke skupine Bouhice od septembra delujejo
v produkciji Grajskega lutkovnega gledališča in
Boljšjega teatra Sevnica pod mentorstvom in režijo
Snježane in Bernarda Pungerčiča. Redno vadijo v
dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica.

Sonja Bobek Simončič

Gledališčniki s Studenca gostovali na
Razborju

Niti tat ne more pošteno krasti je naslov komedije
zmešnjav, ki so jo v enourni enodejanki igralci
Gledališke skupine Kulturnega društva Studenec
tako spretno zapletli, da so gledalci, ki so si
komedijo 29. januarja ogledali v Domu krajanov
na Razborju, še nekaj časa po bučnem aplavzu
v smehu spraševali drug drugega, kateri liki
pravzaprav sploh spadajo skupaj. Nazadnje se je
gledalcem še najbolj zasmilil ubogi tat, ki ga žena
tudi v službi ne pusti, da bi v miru in pošteno zaslužil
svoj kruh. Koliko zmešnjave lahko povzroči napačen
telefonski klic ob napačnem času ... Igralski skupini
s Studenca je spet uspelo prepričati in nasmejati
občinstvo na Razborju. Niso nas obiskali prvič
in upamo, da tudi ne zadnjič. Smeh bodo s svojo
predstavo ponesli še v druge kraje, mi pa jim
želimo še veliko užitka v skupaj preživetih uricah.

Vir: KŠTD Razbor

www.grad-sevnica.com
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Uspeh učencev
sevniške glasbene šole

Grajska rez - fotoreportaža

Izjemni uspeh učencev sevniške glasbene šole
na 14. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov
Dolenjske in 12. citrarskem tekmovanju komornih
skupin. V Kočevju je bilo 14. regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Dolenjske. Iz Glasbene šole
Sevnica se je tekmovanja udeležilo pet učencev.
Vsi so prejeli zlato priznanje in si tako priigrali
nastop za osrednje slovensko tekmovanje za mlade
glasbenike, 40. državno tekmovanje Republike
Slovenije – TEMSIG.
Zlati so bili:
Jernej Bregar – tolkala, I. b-kategorija
učitelj: Goran Gorše
Luka Ernestl – trobenta, I. b-kategorija
učitelj: Igor Hribar
Kristjan Mrgole – harmonika, I. c-kategorija
učitelj: Daniel Ivša
Matej Štih – evfonij, I. b-kategorija
učitelj: Franc Lipovšek
Alma Žuraj – rog, I. b-kategorija
učitelj: Franc Lipovšek
Za izjemen uspeh iskreno čestitamo tekmovalcem,
njihovim učiteljem in korepetitorki Saši Božič.
V Idriji je bilo 12. državno citrarsko tekmovanje
komornih skupin. Trio sevniške glasbene šole v
sestavi Gašperja Vidmarja, Anje Žveglič in Ane
Revinšek je pod mentorstvom Tinke Budič prejel
srebrno priznanje. Iskrene čestitke!

Katja Krnc

Letos najdražji
panceta in krača
Pri cerkvi sv. Jošta tik pod vrhom 948 metrov
visoke Lisce se je 6. marca na pustno nedeljo
zbrala lepa množica. Star običaj licitacije domačih
mesnih dobrot, predvsem krač in salam, so
domačini skupaj z župnijo Razbor pod Lisco obudili
pred 14 leti. Po tem starem običaju prinesejo
gospodarji domače krače in salame. Te pri sveti
maši najprej blagoslovijo, potem pa jih prodajo
na licitaciji, katere celoten izkupiček je namenjen
za obnovo podružnične cerkvice. Sodelovanje na
licitaciji je motiv tudi za Planinsko društvo Lisca
Sevnica, ki se na ta dan vsako leto odpravi na
zimski nedeljski pohod. Marsikatera od več kot
50 domačih dobrot je v nahrbtniku poromala
naprej na vrh Lisce, tja pa se je preneslo veselo
vzdušje licitacije. Hvala gospodarjem donatorjem,
gospodinjam, ki so živali vzredile, kupcem mesnih
izdelkov, drugim donatorjem in vsem obiskovalcem,
saj nam le skupaj uspeva vzdrževati staro cerkvico
sv. Jošta.
Foto: Rok Petančič

Matej Imperl, KŠTD Razbor

Društvo Trg Sevnica
vas vljudno vabi
na predstavitev monografije

t 14 prispevkov
t povzetki v angleščini
tįļĴĮŁļŀĹĶĸļŃĻļĴĿĮıĶŃļ
tļĸļĹĶƋƍƈŀŁĿĮĻĶ
tĳļĿĺĮŁƋƈ ƐŅƊƋ Ɛİĺ
t trda vezava

GRAD SEVNICA,
v petek, 15. aprila 2011, ob 19. uri,
v Albert Felicijanovi dvorani Gradu Sevnica.

t Prednaročila:

041 773 005,
drustvo.trg.sevnica@gmail.com

15. aprila 2011 bo Društvo Trg Sevnica predstavilo monografijo
GRAD SEVNICA. Knjiga, delo 12 avtorjev, govori o najpomembnejšem kulturnem spomeniku v občini Sevnica, najprepoznavnejši
in glavni turistični točki mesta in občine, ki je hkrati eden pomembnejših srednjeveških, zagotovo pa najbolj markantnih in najbolj
ohranjenih gradov na Slovenskem.

Spoznajte bogato preteklost
Gradu Sevnica

20 % popust!

Cena v prednaročilu

49 €t3ĲıĻĮİĲĻĮįļƍƑƔtƈƌƉƏƏƋƈƈƍ
(Ceni vključujeta DDV)
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 1.4.

Razstava fotografij: Andreja Prah (dijakinja Srednje šole Sevnica)

Knjižnica Sevnica

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

petek, 1.4.,
ob 9.00

Skupina za mamice z dojenčke

Družinski
inštitut Org.: Družinski center Sevnica,
Zaupanje, Trg svobode 11 Info: 041/772-245

petek, 1.4.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

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

sobota, 2.4.,
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

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

sobota, 2.4.,
ob 19.30

Komedija Pokvarjeno,
v izvedbi KD Svoboda Brestanica

dvorana Gasilskega doma
na Studencu

Org.: KD Studenec,
Info.: Andreja Janc, 031/308-387

nedelja, 3.4.,
ob 16.00

Gledališka predstava:"Moža je zatajila",
v izvedbi KD Šmiklavž pri Rimskih Toplicah:

Dom krajanov na Razborju

Org.: KŠTD Blaž Jurko,
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

ponedeljek, 4. 4.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje
znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44, Sevnica

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 4. 4.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov

Športni dom Sevnica

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

torek, 5. 4.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje
znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44, Sevnica

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 5. 4.,
ob 17.00

Dobrodelna prireditev za Sklad vrtca – lutkovna predstava Zajček
išče mamico

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica,
Info.: Zdenka Poljšak, 07/81-61-652

sreda, 6.4.,
od 15.00 do 18.00

Igralne urice za predšolske otroke

Družinski inštitut Zaupanje, Org.: Družinski center Sevnica,
Info: 031/899-674, www.zaupanje.net
Trg svobode 11, Sevnica

sreda, 6.4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica, Info.: 07/81-40304

sreda, 6.4.,
ob 18.00

Dario Cortese:
Predavanje Zdravilna zelišča za zdravje in zdravo lakoto

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica, Info.: 07/81-40304

sreda, 6.4.,
ob 19.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer, Gost: Zdenko Grgeljac kipar, Karlovac, Hrvaška

zbirka »Ogled« na gradu
Sevnica

Org.: Rudi Stopar

četrtek, 7.4.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela-vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM
30, Sevnica

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

četrtek, 7.4.,
ob 17.00

Revija otroških pevskih zborov "Poj z menoj"

Dvorana TVD Partizan
Boštanj

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

četrtek, 7.4.,
ob 19.00

Koncert Klape Komiža

cerkev v Tržišču

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Rok, 07/81-61070, 051/680-289

petek, 8.4.,
ob 9.00

Skupina za mamice z dojenčke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode
11

Org.: Družinski
041/772-245

petek, 8.4.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

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

petek, 8.4.,
ob 19.00

Koncert Klape Komiža

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 07/81-61-070, 051/680-289

petek, 8.4.,
ob 19.00

Zdravstveno predavanje:
Makrobiotika od zibelke do groba - vdih in izdih

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 9.4.,
ob 6.00

Avtobusni planinski izlet Glinščica nad Trstom

Izpred avtobusne postaje
Sevnica

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

sobota, 9.4.,
ob 10.00

Čistilna akcija ob dnevu Zemlje

Razbor z okoliškimi zaselki

Org.: KŠTD Blaž Jurko,
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

sobota, 9.4.,
ob 19.00

Koncert Klape Komiža

Vinska klet Mastnak

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 07/81-61-070, 051/680-289

sobota, 9.4.,
ob 19.30

Rokometna tekma:
Člani 1.B DRL: RK Sevnica - RK Velika Nedelja Carrera Optyl

Športna dvorana Sevnica

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

nedelja, 10.4.,
od 9.00 dalje

Blagoslov motorjev

Blanca

Org.: Urnk rajdersi; Info.: Igor,
041/828-800, www.mk-urnk-rajdersi.si

nedelja, 10.4.,
od 10.00 dalje

12. ulični tek za Pokal Sevnice

Zbirno mesto pred
lokalom Central's

Org.: AK Sevnica in KŠTM Sevnica,
Info.: www.aksevnica.si

torek, 12.4.,
ob 9.00

Pogovor z županom občine Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 12.4.,
ob 16.30

Zaključna prireditev projekta Pasavček

Športni dom Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica, OŠ Sava Kladnika
Sevnica, OŠ Boštanj;
Info.: Zdenka Poljšak, 07/81-61-652

sreda, 13.4.,
ob 8.00

Krajši izlet upokojencev:ogled etnološke zbirke Adama Ključevška
na Počakovem, ogled Svibnega ter razvalin gradu Svibno

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331, dnevni.
občane Sevnica, NHM 30 center.sevnica@gmail.com

sreda, 13.4.,
od 15.00 do 18.00

Igralne urice za predšolske otroke

Družinski inštitut Zaupanje, Org.: Družinski center Sevnica,
Trg svobode 11, Sevnica Info: 031/899-674, www.zaupanje.net

sreda, 13.4.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo; ciklus 4/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 14.4.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela-vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

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

četrtek, 14.4.,
ob 18.00

Matej Košir:
Potopisno predavanje Indija in Nepal

Knjižnica Sevnica

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

Sevnica,

Info:

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 14.4.,
ob 19.00

Fotografska razstava:
Tania Mendillo - Samo svoja ali samo samosvoja?

Mosconova galerija na
gradu Sevnica

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

petek, 15.4.,
ob 9.00

Skupina za mamice z dojenčke

Družinski inštitut
Org.: Družinski center Sevnica,
Zaupanje, Trg svobode 11 Info: 041/772-245

petek, 15.4.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 15.4.,
ob 17.00

Društvo Hrtji svet: Predavanje na temo problematike hrtov

MC Sevnica

petek, 15.4.,
ob 19.00

Predstavitev monografije "Grad Sevnica"

dvorana Alberta Felicijana Org.: Društvo Trg Sevnica;
Info.: Zoran Zelič, 041/255-410
na gradu Sevnica

sobota, 16.4.,
ob 10.00

Proslava v spomin na Malkovške dogodke 1941-1945 in
Dneva upora proti okupatorju

Malkovec nad Tržiščem
pri vinski kleti Deu

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica,
Občina Sevnica, KO ZB za vrednote NOB
Tržišče, KŠTM Sevnica,
Info.: Maksimiljan Popelar, 031/476-847

sobota, 16.4.,
ob 19.00

Zvočna gong kopel

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Vladimir Janc, 041/751-457

nedelja, 17.4.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 4/12

Športni dom Sevnica

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

nedelja, 17.4.,
ob 11.00

Spretnostna vožnja z motornim kolesom
za državno prvenstvo 2011

parkirišče pred Siliko na
Radni v Boštanju

Org.: Moto klub Posavje;
Info.: Iztok Benca, 041/619-248

nedelja, 17.4.,
ob 14.00

Srečanje starejših krajanov,
Po uradnem delu sledi družabno srečanje v Gostišču Janc.

Gasilski dom na Studencu

Org. KORK Studenec,
Info.: Slavica Ivačič, 031/291-673

torek, 19.4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

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

torek, 19.4.,
ob 17.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek: O pospravljanju

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: Sonja, 041/975-292

torek, 19.4.,
ob 17.00

Zasaditev lipe ob Dnevu zemlje

Škovec

torek, 19.4.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 4/12

Športni dom Sevnica

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

sreda, 20.4.,
ob 6.00

Avtobusni izlet ogled pragozda Kočevje

Izpred avtobusne postaje
Sevnica

Org.: Planinsko društvo Lisca Sevnica, Info.:
Darinka, 041/481-697; pdlisca@siol.net

Od srede, 20.4.,
do 20. maja

Razstava likovnih del in izdelkov iz različnih krožkov U3

Knjižnica Sevnica

Org.: U3 in Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

sreda, 20.4.,
od 15.00 do 18.00

Igralne urice za predšolske otroke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode 11

Org.: Družinski center Sevnica,
Info: 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com

sreda, 20.4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica, 07/81-40-304

sreda, 20.4.,
ob 19.00

dvorana Alberta Felicijana Org.:Glasbena šola Brežice in
Glasbeni utrinki - koncert učencev klavirja iz
KŠTM Sevnica, Info.: Rok, 051/680-289
Glasbene šole Brežice pod mentorstvom prof. Karoline Vegelj Stopar na gradu Sevnica

četrtek, 21.4.,
od 8.00 do 15.30

Krvodajalska akcija,
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

OŠ Sava Kladnika Sevnica

četrtek, 21.4.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela-vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 21.4.,
ob 18.00

Literarni večer s pisateljem Tonetom Partljičem

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica, 07/81-40-304

četrtek, 21.4.,
ob 19.00

Retrospektivna razstava: Sebastjan Popelar:
»Iz kocke v meglo čas v sliki mozaik je razstava«

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

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

petek, 22.4.,
od 7.00 do 13.00

Krvodajalska akcija,
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZ RK Sevnica, Info.: OZ RK Sevnica,
07/81-65-070, 041/319-556,
sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 22.4.,
ob 9.00

Skupina za mamice z dojenčke

Družinski inštitut
Org.: Družinski center Sevnica
Zaupanje, Trg svobode 11 Info: 041/772-245

petek, 22.4.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

sobota, 23.4.,
ob 10.00

3. squash turnir za slovensko jakostno lestvico

Terme Čatež

sobota, 23.4.,
ob 19.30

Rokometna tekma:
Člani 1.B DRL: RK Sevnica : Rd Alples Železniki

www.rokomet-sevnica.com,
Športna dvorana Sevnica Info:
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 23.4.,
zvečer do jutranjih ur

Tradicionalno prepevanje Loške Jurijeve pesmi

Log od hiše do hiše

Org.: Kulturno športno društvo Log "Sekcija Jurijevanje"; Info.: Branko Knez;
branko.knez@nek.si

ponedeljek, 25.4.,
ob 13.00

Tradiocionalni velikonočni pohod

zbirno mesto: pred
Gasilskim domom Blanca

Org.: PGD Blanca;
Info.: Herman, 031/325-841

torek, 25.4.,
ob 18.00

Proslava ob 70.obletnici OF

dvorana Alberta Felicijana Org.: Združenje borcev za vrednote NOB,
OO Sevnica in KŠTM Sevnica;
na gradu Sevnica
Info.: Maksimiljan Popelar

sreda, 27.4.,
ob 8.00

Pohod po poteh KS Loka

izpred Trubarjevega
hrama v Loki

Org.: Turistično društvo Loka pri Zidanem
Mostu

sreda, 27.4.,
ob 10.00

1. golažijada Loških zeliščarjev

park Gasilskega doma
Loka

Org.: Turistično društvo Loka pri Zidanem
Mostu

-

Org.: KŠTM Sevnica

KS

TZOS in KŠTM Sevnica; Info.: Cvetka,
Tržišče Org.:
031/825-053, www.turisticna-zveza.si

Org.: OZ RK Sevnica, Info.: OZ RK Sevnica,
07/81-65-070, 041/319-556,
sevnica.ozrk@ozrks.si

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

April 11
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Koledar prireditev, mladina, šolski zvonec
Datum in ura

Prireditev

Kje?

četrtek, 28.4.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela-vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 29.4.,
ob 9.00

Skupina za mamice z dojenčke

Družinski inštitut
Org.: Družinski center Sevnica,
Zaupanje, Trg svobode 11 Info: 041/772-245

petek, 29.4.,
ob 9.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 29.4.,
ob 15.00

Priprava mlaja

Odhod izpred Gasilskega
doma Blanca

Org.: PGD Blanca,
Info.: Herman, 031/325-841

sobota, 30.4.,
ob 17.00

Tradicionalno ročno postavljanje mlaja

Pred Gasilskim domom
Blanca

Org.: PGD Blanca,
Info.: Herman, 031/325-841

sobota, 30. 4.,
od 19.00 dalje

10. jubilejno Kresovanje
Igra ansambel Vihar. Za hrano, pijačo in zabavo bo poskrbljeno.

Dolenji Boštanj,
(pri Mercatorju)

Org.: ŠKD mladi Boštanj,
Info.: Marko, 031/389-558

Pustno rajanje v Sevnici

Zimske počitnice v
Mladinskem centru Sevnica

Športno dvorano Sevnica je v nedeljo, 6. marca,
napolnila množica spidermanov, nindž, princesk,
Pika Nogavičk, čebelic, metuljev, vojakov, kavbojev Mladinski center Sevnica je v sklopu KŠTM Sevnica
in drugih. Pohvala animatorjem SMC, ki že med zimskimi počitnicami organiziral mladinske in
tradicionalno, v sodelovanju z Zavodom KŠTM, otroške aktivnosti in zato podaljšal odpiralni čas. V
ponedeljek je potekal turnir v igranju Enke, v torek
in sredo mini turnirji v namiznem tenisu in ročnem
nogometu. V četrtek, na prvem delu otroške
delavnice Izdelava pustnih mask, so otroci izdelali
maske iz balonov, časopisnega papirja in lepila
iz moke, naslednji dan, ko so se izdelki posušili,
smo maskam s temperami določili obraz muce,
kužka, pande, strahca … V petek je potekal turnir
v namiznem tenisu. Zmagovalec, Rok Kozole, je
za nagrado prejel sezonsko vstopnico za Bazen
Sevnica, ki je je bil zelo vesel, izkoristil pa jo bo
lahko med kopalno sezono.
V prihodnje nameravamo v MC Sevnica organizirati
več otroških delavnic in mladinskih aktivnosti,
vsako leto pripravijo pustno rajanje. Animatorji, zato vabljeni v našo družbo. S svojimi idejami,
preoblečeni v palčke, so otroke zabavali z bansi, pobudami, pripombami se lahko obrnete na nas,
petjem in plesom, zabavnimi igrami. Na koncu na tel. št. 051-680-290 (Mojca Švigelj) ali nam
rajanja so se vsi lahko posladkali z brezplačnimi pišete po elektronski pošti: mojca.svigelj@kstm.
krofi, razdelili smo jih kar 300! Upamo, da smo po si. Vse aktualno dogajanje lahko spremljate tudi na
tako pestrem pustovanju pregnali zimo in priklicali naši spletni strani www.kstm.si ali na pa se nam
pomlad!
pridružite na facebooku MC Sevnica.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Organizator - informacije

Mladina, šolski zvonec

Uršika v disku
Bil je poletni večer med počitnicami, ko se je Urška
odpravila v disko. Njeni starši so bili v službi, kjer
so služili denar. Zanjo jima je bilo figo mar, njej pa
je to ugajalo, saj je počela, kar se ji je zahotelo. Bila
je uporna, kot so pač najstnice.
Tako so njene prijateljice prišle ponjo z veliko
limuzino. Vse so bile oblečene v mini krilca in
usnjene jakne. Ko so prispele do diska, so čakale
na fante, s katerimi so bile zmenjene. Fantje so
prišli, a Uršiki ni nihče ugajal. Z njimi je bila le, da bi
ji kupili vstopnico. Potem se jih je izogibala.
V baru je čakala kavalirja, ki bi jo povabil na ples,
a ga ni bilo od nikoder. Končno je prišel mladenič,
za katerim so gledala vsa dekleta. Plesala sta in
plesala, dokler ni ugasnila luč in nato še glasba.
Uršika je ob sebi zaslišala glas, ki ji je pravil, naj se
ne boji. Od strahu so nekateri začeli vreščati. Bilo
je grozno. Nato je zavreščala še Uršika. Zaslišal
se je tudi močan tresk vrat. Čez nekaj časa je
prišla policija, ki je ugotovila le, da ni sledu o Uršiki
in mladeniču.
Od tistega večera ni nihče več slišal za Uršiko.

Urša Prah, 5.b,
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Zimske počitnice z SMC
Kot nekaj let prej smo tudi letos preživljali zimske
počitnice v Bohinjski Bistrici. Prvi dan so nam
animatorji pripravili orientacijski izziv, da smo
dobro spoznali bližnjo okolico. Imeli smo tudi
spoznavni večer in se na njem zabavali. V nedeljo
smo takoj po zajtrku odšli na Vogel, smučali smo
v bolj slabi vidljivosti. Po vrnitvi v domov smo igrali
razne družabne igre, nato pa odšli na nedeljsko
mašo. V ponedeljek smo zaradi slabega vremena
na Voglu smučali na Kobli. Smučišče je bilo manjše
kot na Voglu, a smo bili kljub temu zadovoljni.
Zvečer so nam animatorji postregli z zanimivimi
igrami in ob njih smo se precej smejali.

Torek. Vreme na Voglu je bilo spet bolj klavrno,
zato smo šli smučat v Kranjsko Goro. Tam smo
ves dan uživali v lepem vremenu. Po prihodu s
smučišča smo se kot ponavadi preoblekli in pojedli
kosilo. Zvečer je bil zabavni večer, izbirali smo
miss in mistra Bohinjske Bistrice 2011. Tekmecev
je bilo veliko, zato so se sodniki težko odločili. Polni
novih doživetij smo odšli spat. Zadnji dan našega
počitnikovanja smo preživeli na Soriški planini.
Popoldne smo pospravljali in pakirali. S težkim
srcem smo zapustili naš domek, v katerem smo
bivali pet dni. Veseli pa smo, ker se bomo še kdaj
vrnili po nova doživetja.

Simbioz@ –
Občinski otroški parlament
največja prostovoljska akcija
Zadnji dan pred zimskimi počitnicami je bil na OŠ
elektronskega opismenjevanja Boštanj zelo živahen. Bili smo nosilci občinskega
Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim
pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in
okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati
za nadaljnje učenje in uporabo računalnika in
interneta. Mladi, ki bodo poučevali, se bodo pri tem
lahko izkazali s svojimi zmožnosti. V tednu od 18. do
22. aprila bo projektna skupina Simbioz@ skupaj z
glavnima partnerjema, Zvezo društev upokojencev
Slovenije in Zvezo ŠKIS, in s pomočjo slovenskih
knjižnic po vsej Sloveniji organizirala brezplačno
izobraževanje, kjer bodo mladi prostovoljci
poskušali predstavnike starejše generacije
navdušiti za uporabo računalnika in interneta, s
tem pa bodo pripomogli k višji ravni računalniške
pismenosti med starejšimi v Sloveniji. S projektom
želimo nagovoriti 200.000 mladih in več kot
300.000 starejših, v tednu e-opismenjevanja pa
želimo združiti kar največ mladih in starejših in s
tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa
spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in
izboljšajo kakovost življenja. V projekt se bo aktivno
vključila tudi občina Sevnica in tako sodelovala pri
vseslovenskem projektu ter pomagala premagati
medgeneracijske razlike in poudariti vrednote,
na katere pogosto pozabljamo – solidarnost, čut
za sočloveka in prostovoljstvo. Mladi prostovoljci
se lahko v projekt vključijo na spletnem mestu
www.simbioza.eu, starejši bodo informacije dobili
v najbližji knjižnici oziroma informacijski točki
Simbioze. Združimo izkušnje in znanje, prijavite se
k projektu Simbioz@.

Vir: Občina Sevnica

Aktivno preživljanje
počitniškega časa za
osnovnošolce
Družinski center Sevnica je v sodelovanju s
KŠTM Sevnica med zimskimi počitnicami, od 21.
do 25. februarja, organiziral počitniške igre za
osnovnošolce v Športnem domu Sevnica. Vsak
dan se je aktivnosti udeleževalo od 35 do 40 otrok,
v vsem tednu pa več kot 60 osnovnošolcev iz
sevniške občine. Ti so se pod vodstvom animatorjev
pomerili v različnih športnih in zabavnih skupinskih
igrah. Igrali smo nogomet, hokej, namizni tenis,
košarko, tekmovali med skupinami, najbolj pa
smo uživali v igrah Med dvema ognjema in Kraja
zastavic. V ustvarjalnih delavnicah smo uživali ob
izdelovanju pustnih pripomočkov in risb. Skratka,
imeli smo se super in dokazali, da je počitnice
najlepše preživeti v družbi vrstnikov in prijateljev.

Iva Marc in Maša Dernovšek
Za pomoč pri organizaciji se najlepše zahvaljujemo
KŠTM Sevnica in sevniški občini, ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve ter podjetju Tanin
za finančno podporo. Želimo si, da bi takšna oblika
varstva postala stalnica v občini Sevnica, zato že
kujemo načrte za poletje. Načrtujemo pet tednov
aktivnosti na različnih krajih c občini Sevnica, za
konec pa avgusta enotedenski poletni tabor za
otroke in starše.

Katarina Oreškovič

otroškega parlamenta. Gostili smo predstavnike
šol občine Sevnica ter osnovne šole Marjana
Nemca Radeče. V uvodu se je vsaka šola predstavila
s simpatičnimi kulturnimi točkami. Bile so dobro
izhodišče za naše pogovore, razstavljeni plakati,ki
so jih pripravile posamezne šole, pa so dali blišč
celotnemu dogajanju. K razpravi o letošnji temi
»Vpliv medijev in družbe na razvoj mladostnika« so
se nam pridružili župan občine Sevnica, ravnatelji
šol občine Sevnica, Mojca Sešlar z oddelka za
družbene dejavnosti,Uroš Brezovšek, koordinator
ZPM Posavja in gostje: Damjan Ganc, družinski
terapevt, Fonzi Žibert, župnik v Boštanju, Tanja
Žibert, novinarka in Vesna Kralj, šolska svetovalka.

Po kulturnem delu je sledila razprava, ki sta jo
odlično vodili učenki OŠ Boštanj, Špela Švab in Eva
Kotar. Razpravo sta vzpodbudili z vprašanjem,
kakšno bi bilo življenje brez medijev. Gostje in vsi
prisotni učenci parlamentarci so pripovedovali iz
svojih izkušenj, vnela se je pozitivna komunikacija
med generacijami. Naša učenka Tjaša pa nas je
s svojo zgodbo spomnila še na negativne vplive
medijev. Ugotavljali smo, da je družba izoblikovala
vse te medije, sedaj pa lahko rečemo, da mediji
spreminjajo oz. oblikujejo nas in celotno družbo.
Zaključili smo z ugotovitvijo, da je dobra volja in
brezskrbno druženje s prijatelji dober recept za
srečo.

Mentorici otroškega parlamenta OŠ Boštanj,
Tadeja Krnc in Nena Bedek

Pridružite se nam v
Mladinskem centru Sevnica
Mladinski center Sevnica deluje pod okriljem KŠTM
Sevnica in je na Kvedrovi cesti 30 c (za hotelom
Ajdovec). Namenjen je preživljanju prostega
časa. Obiskovalci se lahko sprostijo med igranjem
namiznega tenisa, pikada, ročnega nogometa in
pri igranju družabnih iger. Tam je tudi informacijska
točka, ponujamo brezplačno uporabo računalnikov
in dostop do interneta.
Za najmlajše obiskovalce organiziramo ustvarjalne
delavnice, mladostniki se lahko pomerijo v raznih
športih aktivnostih, za nekoliko starejše so
organizirana predavanja o zdravju, starševske
delavnice in računalniški tečaji. MC Sevnica
omogoča tudi najem prostorov za organizacijo
glasbenih prireditev, seminarjev in predavanj,
praznovanje rojstnih dni.
Z vami bova Mojca in Marjana, pišete nama lahko
na elektronski naslov mc.najem365@gmail.com
ali mojca.svigelj@kstm.si. Za lažje spremljanje
dogodkov in prireditev se nam pridružite na
facebooku Mladinski C Sevnica. Obiščete nas
lahko vsak dan od 14.00 do 19.00 in vsako soboto
od 16.00 do 20.00, razen vsako zadnjo soboto
v mesecu, ko je MC zaprt. Veseli bomo vašega
obiska!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mladina, šolski zvonec

Blanški učenci dobro
Pustno rajanje v Krmelju
pripravljeni na tekaško sezono
Učenci OŠ Blanca so v zimskem času pridno
trenirali in uspešno tekmovali. Udeležili so se
štirih krosov za pokal Primorskih novic. V Vrtojbi
je Hana Kranjec osvojila 2. mesto pri deklicah
U–14, pri dečkih U-12 sta bila Rok Krošelj in Nejc
Gorišek drugi in tretji.
Na krosu v Kamnjah pri Ajdovščini sta Rok
Krošelj in Nejc Gorišek potrdila 2. in 3. mesto,
Hana Kranjec je bila četrta, Aleksandra Krošelj
pa šesta v isti kategoriji, pri deklicah U-12 je bila
Jerneja Prah šesta, Žan Hercog je bil četrti pri
dečkih U-16.
Tekmovali smo tudi v Batujah pri Ajdovščini,
kjer sta se najbolj izkazala Rok in Nejc z 2. in 3.
mestom, David Dvoršak je bil 4. in Žan Hercog
5. v kategoriji pionirjev U-16, Jerneja Prah je bila
šesta.
Zadnja postaja primorskega pokala v krosu je
bila Lipica, kjer sta Rok in Nejc osvojila srebrno in
bronasto medaljo, Žan Hercog je osvojil bronasto
medaljo, David Dvoršak je bil peti.

Tudi letos smo v osnovni šoli Krmelj – vrtec pri OŠ
organizirali tradicionalno pustno rajanje za otroke
in starše.
Na pustni torek ob štirih popoldne so se maškare
zbrale pred osnovno šolo, kjer smo jih pričakale
vzgojiteljice in učiteljice prvega triletja. Skupaj
smo se odpravili na sprevod po Krmelju, ki smo
ga zaključili s pustnim rajanjem v kulturnem domu.

Vzgojiteljice smo se našemile v pravljične junake
iz zgodb o Nodiju. Skupaj smo plesali, se zabavali
in sladkali s slastnimi krofi, ki nam jih je podarilo
Društvo prijateljev mladine Krmelj, za čaj pa so
poskrbele kar naše kuharice. Da je vse potekalo
varno, so nam na pomoč priskočili gasilci PGD
Krmelj.
Skupaj z vsemi sodelujočimi, ki se jim ob tej
priložnosti zahvaljujemo, smo uspeli pregnati
zimo.

vzgojiteljici Darja Nečemer in Suzana Vrbovšek

Skupna podelitev primorskega pokala v krosu bo
2. aprila v Vipavi, kjer bodo prejeli priznanja tudi
naši učenci: Rok Krošelj za 2. mesto, Nejc Gorišek
za 3. mesto pri dečkih
U-12 in Žan Hercog za 3. mesto pri dečkih U-16.
				
Franci Kranjec

Tekmovanje za
zlato kuhalnico
Na SGT šoli v Celju je potekalo regijsko tekmovanje
za Zlato kuhalnico. Letos se je na tekmovanje
prijavila tudi OŠ Boštanj. Šolo so zastopali: Katja
Krajnc, Jan Kuhar in Blaž Markošek, vsi učenci 8.a
razreda. Z ostalimi šolami so se pomerili v kuhanju
in serviranju matevža, dušenega rdečega zelja in
polnjenih piščančjih prsi. Čas je bil omejen na 60
minut. Učenci so dosegli odličen uspeh, saj so
osvojili srebrno priznanje.

mentorica Majda Kugonič, OŠ Boštanj
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Grajska skrinja

Če bi bilo…
Nekoč je bilo lepo.
Nekoč smo bili mladi
in polni veselja in radosti.
Potem smo odrasli
in spoznali,
da svet ni samo
lep in cvetoč,
da na travniku poleg
rož raste tudi
plevel in grmovje.
Življenje naj je nastavljalo
razne pasti in zanke.
Vse smo premagali,
preživeli.
A vendar smo se
spremenili
in na vse otroške
radosti pozabili.
Kako bi bilo,
če bi bilo drugače?

		

Kdo ve …

Belinda

Jezikovni kotiček ~ »Čujte tice žvrgoleti …«
Tako se začenja ljudska velikonočna pesem,
ki jo je pred dobrimi petdesetimi leti zapela
doktorju Francetu Ciganu Nežika Cidej iz Gorenč.
Ptičjemu petju (= žvrgolenju) se pridružuje pesem
velikonočnih zvonov (= zvonjenje).

uporabljajo. Iz teh glagolov delamo glagolnike
žgolenje, žvrgolenje, gostolenje. – Podobni primeri
so npr. še brlim, brleti : brlenje, frfolim, frfoleti :
frfolenje, medlim, medleti : medlenje, hrepenim,
hrepeneti : hrepenenje, poželim, poželeti :
poželenje itn. Če namesto nedoločnikove končnice
Žvrgoleti žvrgolim (tudi žgoleti žgolim) je stara –ti postavimo zlog –nje, dobimo glagolnik.
slovanska beseda, ki skuša posnemati oglašanje
ptic. Podobna glagola sta gostoleti gostolim Drugače je z glagolom zvoniti zvonim, katerega
in zagostoleti zagostolim; zlasti pesniki jih radi glagolnik se glasi zvonjenje. Velikonočni zvonovi

nam bodo še v večje veselje, če bomo njihov
praznični glas tudi pravilno pisali: zvon-j-enje (ne:
zvonenje!). V oporo so nam lahko zgledi govoriti :
govorjenje, deliti : deljenje, dovoliti : dovoljenje. –
Naj nam torej žvrgolenje ptic in zvonjenje zvonov
olepša praznike.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Gimnastika

Karate

Telovadile v spomin olimpionika
Leona Štuklja

6. pokal Nestla Žganka

V organizaciji Gimnastičnega društva RAIN Krško
je v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško potekal
tradicionalni XII. pozivni turnir v ženski športni
gimnastiki v spomin olimpionika Leona Štuklja,
kjer so sodelovale telovadke gimnastičnega
podmladka iz Športnega društva Tabor Ljubljana,
Gimnastičnega društva Sevnica in Gimnastičnega
društva Rain Krško in se pomerile v I. stopnji
nacionalnega tekmovalnega stopenjskega sistema
Gimnastične zveze Slovenije.
V ekipni konkurenci so 3. mesto zasedle mlade
in obetavne telovadke iz GD Sevnica (postava:
Cesar, Rak, Pinterič, Tretnjak, Kozinc, Perc-Lisec,
Strajner) z zbirom 113,500 točke pod vodstvom
prof. Marjance Pečar.

Sara in Robert atleta 2010

Na občnem zboru AK Sevnica, ki ga je vodil
predsednik kluba Sine Karlovšek, sta Rafko Povhe
V Velenju je potekal 6. pokal Nestla Žganka. Na in Alojz Povšič podala poročila za leto 2010.
tekmovanju je nastopilo 434 tekmovalcev iz 34 Razglasili so atleta in atletinjo za leto 2010. To sta
klubov iz Italije, Hrvaške in Slovenije. Tekmovanja postala Sara Karlovšek, ki je bila proglašena tudi
so se udeležili tudi štirje člani Karate kluba Hypo
Sevnica, ki so se odlično pomerili z nasprotniki.
V kategoriji kate mladinke 15-16 let si je Tamara
Grčar v repasažu priborila 3. mesto.

GD Rain Krško
Besedilo in foto: RenZor
za naj športnico Sevnice za leto 2010 in Robert
Lendaro. Sara je v letu 2010 v kategoriji mlajših
in starejših mladink ter pionirk osvojila tri naslove
državne prvakinje, trikrat je bila druga in trikrat
tretja. Robert je nastopil na štirinajstih državnih
prvenstvih in osvojil sedem naslovov veteranskega
državnega prvaka, iz članskih državnih prvenstev
pa ima eno tretje, in sicer v štafeti (Povšič, Samide,
Lendaro), tri peta in dve sedmi mesti. Priznanje za
osvojen naslov državne prvakinje je prejela Vanja
Lendaro. Klemen Lendaro, ki je barve Slovenije
zastopal na troboju reprezentanc Slovenije,
Hrvaške in Madžarske, je prejel priznanje za
nastop v reprezentanci Slovenije v letu 2010.
9. mednarodni karate pokal Žalca
Člani kluba se pripravljajo na novo tekaško sezono,
vodstvo kluba pa ima pred seboj organizacijo 12.
V soboto, 5. marca, se je ekipa sevniških
sevniškega teka, ki bo 10. aprila.
karateistov odpravila na 9. mednarodni karate
pokal Žalca. Tekmovanja se je udeležilo 430
Vir: AK Sevnica
tekmovalcev iz 34 klubov petih držav.
Kot prvi je nastopil osemletni Gaber Vandur v katah
posamezno, kjer se je odlično odrezal in premagal
kar dva nasprotnika ter klonil šele v finalu in tako
osvojil odlično 2. mesto.
Tia Šantej je v močni konkurenci deklet starih 11
let osvojila 5.-8. mesto.
• Mojca Senčar, dr. med., ki je pogumna borka v
boju proti raku dojk, je na temo preventive med
drugim pred kratkim dejala, da še vedno moramo
računati predvsem nase. Zdrav način življenja je
tisto najpomembnejše. Sliši se enostavno, živi
malo težje, a se splača, pravi Senčarjeva, saj bi
tako preprečili kar 30 % vseh obolenj. Potrebno je
vzdrževati dobro telesno kondicijo, pridobivati na
mišični masi in biti dobre volje.
• Ustrezna vadba v fitnes centrih krepi srčno-žilni
in dihalni sistem, povečuje vzdržljivost in mišično
maso, izboljša gibljivost in ravnotežje.
• Z vadbo v fitnesu se izboljša tudi:
- splošna moč
- odpornost proti stresu
Že prej omenjena Tia Šantej pa je skupaj s Tiso
- fleksibilnost
Šantej in Jasmino Očko v kategriji kate ekipno
- struktura kosti
deklice 11-13 let osvojila 3. mesto.
- energija
Matej Budna se je pomeril v kategoriji borbe
- samozavest
posamezno, dečki 14-15 let, -63kg, in žal klonil v
- imunska odpornost
repasažu in tako za las zgrešil stopničke.
- toleranca za bolečino
Tamara Grčar je prav tako nastopila v športnih
- spolno življenje
borbah posamezno, kjer je osvojila 5.-8.mesto.
- mentalno počutje
- kontrola telesne teže
Marja Zidarič
- kardiovaskularni sistem
- zmanjša simptome staranja
- kakovost življenja
• OSTEOPOROZA: pri preprečevanju in zdravljenju
vam bo zdravnik vsekakor priporočal tudi redno
telesno aktivnost. In to lahko izvajate vedno
ob vsakem vremenu in v vsakem življenjskem
obdobju.
V kategoriji kate članice pa sta nastopili Melanija
Kožar in Marja Zidarič. Melanija Kožar je na
tatami stopila ponovno po petih letih in žal morala
premoč priznati nasprotnici. Marja Zidarič pa se
je povzpela vse do tretjega mesta in svoje mesto
na stopničkah potrdila tudi v repasažu.
Lino Šalamon se je pomeril s konkurenco v članski
moški kategoriji, kjer je prikazal odličen nastop, a
žal klonil tik pred finalom.
Dekleta pa so se pomerila še v katah ekipno in
posegla po zlatem odličju.

Občinsko prvenstvo v ženski športni
gimnastiki
V Sevnici je potekalo občinsko prvenstvo v
C-programu ženske športne gimnastike (ŽŠG), ki
ga je izvedlo Gimnastično društvo Sevnica.
Med najmlajšimi telovadkami, cicibankami, je
1. mesto v gimnastičnem mnogoboju (preskok,
bradlja, gred, parter) osvojila Tina Rupar (38,10
točke), 2. mesto Ela Senica
(37,00 točke) in 3. mesto Nika Šibilja (36,20
točke).

Med mlajšimi deklicami C-programa je 1. mesto
osvojila Ana Bedek (36,90 točke),
2. mesto Ajda PIRC (36,50 točke) in 3. mesto
Maja Ajdnik (35,6 točke).
V konkurenci starejših deklic je 1. mesto osvojila
Iva Marc (35,20 točke), 2. mesto Lucija Jazbec
(34,70 točke) in 3. mesto Maša Dernovšek (34,10
točke).

Besedilo in foto: RenZor
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Dekleta in žene,
zakaj vas vabimo v fitnes?

Šport in rekreacija
Kako poteka vadba?
Osnove vadbe z uporabo bremen
• Trening na orodjih
- Vaje so zelo preproste za izvajanje, ker so naprave
prilagojene biomehaniki gibov, ki jih izvajamo.
- Vaje so prilagojene, da stimulirajo določeno
mišico, kar je pomembno pri rehabilitaciji in
poškodbah.
- Trening na orodjih poteka hitreje, saj uteži
ni potrebno sestavljati na drogove in osi, kar
lahko traja dlje časa. S preprostim preklopom si
povečate obremenitev.
- Vadba je zelo varna.
• Trening s prostimi utežmi
- Z utežmi imamo širok spekter izvedbe vaj, ki lahko
delujejo kot nova stimulacija na treningu.
- Splošno lahko izvajamo vaje, ki stimulirajo več
mišičnih skupin, kar je na orodjih nemogoče.
- Vadba s prostimi utežmi je lahko nevarna in
škodljiva, če vaje niso izvedene pravilno.
Ogrevanje
• Preden začnete z vadbo, se morate ogreti na
napravah, ki nudijo kardio vadbo (kolo, steper,
orbitrek, tekaška steza, wave, ..). S tem pripravite
telo na ustrezno »delovno temperaturo« in
preprečite možnost poškodb. Z ogrevanjem
izboljšate prekrvavljenost mišic, izboljšate
razteznost mišic, vezi in ligamentov, kar je
ključnega pomena za vadbo z bremeni.
Spoštovane, dame, dekleta in žene, odločite se za
prvi korak ter nas obiščite ali pokličite na tel. št.
07 81 40 790 ali 041 548 011, da dobite še
nekaj osnovnih informacij.
NAREDITE NEKAJ ZASE!

Estera Savić-Bizjak, inštruktorica fitnesa

Končani 2. in 3.
državna strelska liga
Po šestih krogih je zaključena 2. državna liga z
zračnim orožjem, v kateri je ekipa SD Marok iz
Sevnice v skupni razvrstitvi zasedla 2. mesto
in izpolnila pogoje za nastop na kvalifikacijah za
nastop v 1. ligo. V skupni razvrstitvi posamezno je
prepričljivo zmagal Klemen Juvan.
Zaključena je tudi 3. liga z zračnim orožjem.
Ekipa SD Marok je v skupni razvrstitvi dosegla 2.
mesto. Najboljši posameznik v skupni razvrstitvi je
Matej Kolman, Stane Mirtelj je zasedel 5., Mirko
Ognjenovič pa 6. mesto.

Ekipa SD Marok, z leve: Stane Mirtelj,
Mirko Ognjenovič, Roman Ribič in Matej Kolman.

Udeležba sevniških strelcev je bila uspešna tudi na
regijskem tekmovanju, kjer so dosegli posamezno
tri prva mesta (Mojca Kolman, Anuša Kovačič in
Klemen Juvan) ter dve drugi mesti (Blaž Kunšek
in Rok Mrvič). Četrto mesto med kadetinjami je
dosegla Nika Pirc, Tajda Marc v isti kategoriji pa
6. mesto. V zasedbi članskega tekmovanja se je
Danilo Petrin uvrstil na 4. mesto.
V društvu trenutno potekajo priprave na nastope
na državnem prvenstvu ter čim uspešnejši
zaključek 1- državne lige.

Mirko Ognjenovič

Ju-jitsu
7. mednarodni turnir v ju-jitsu borbah
»Robi Rajh« Maribor 2011
V soboto, 12. marca, je v organizaciji Ju-jitsu zveze
Slovenije in ADK Maribor v Mariboru potekal 7.
tradicionalni turnir v JU JITSU borbah. Tekmovanja,
na katerem je sodelovalo več kot 270 tekmovalcev
iz devetih evropskih držav, so se udeležili tudi člani
in mladinci DBV IPPON iz Sevnice.

Rezultati:
3. mesto: Mateja Bence
3. mesto: Andrej Cešek
4. mesto: Mojca Bence
7. mesto: Alen Kozole
13. mesto: Matjaž Pajk
13. mesto: Benjamin Pajk

Drugi squash turnir v sezoni
lokalno obarvan
Tudi drugi turnir smo iz Term Čatež, kjer je squash
igrišče še vedno podobno gradbišču in sameva,
prestavili v Podčetrtek, ki se vse bolj uveljavlja kot
prijeten gostitelj squash turnirjev. V soboto, 26.
februarja, smo tako imeli priložnost spremljati
osem igralcev iz bolj ali manj lokalnega okolja.
Po skoraj enoletni odsotnosti s squash igrišč se
je med štiri stene ponovno vrnil Primož Gajšek.
Posledice poškodbe so mu preprečile, da bi se
uvrstil še višje, vseeno pa je 3. mesto odličen
dosežek za prvi tekmovalni nastop. Poleg tega
smo med udeleženci prvič videli Dušana Kajbo iz
Podčetrtka ter Žana Bombeka iz Velenja.
V tekmi za tretje mesto je Primož Gajšek po dolgih
petih nizih premagal neugodnega in nepopustljivega
Srečka Kregarja. Dvoboj med Sašom Pavličem in
Srečkom Kregarjem so v Sašovo korist odločile
kilometrina in izkušnje. Za drugo mesto je tako
odločal dvoboj med Sašom in Primožem, ki s
svojimi voleji tokrat ni uspel nadomestiti nekaj
težav v gibanju na igrišču. Tomaž pa se je pošteno
namučil v vseh tekmah in prav lahko bi se vsaka
tekma od treh v finalni skupini razpletla drugače.
Več poiščite na www.igraj.org.

3. krog pokalnega prvenstva Slovenije v
ju jitsu Sevnica 2011
V soboto, 5. marca, so člani DBV IPPON SEVNICA
skupaj z vodstvom OŠ Boštanj v telovadnici v
Boštanju uspešno organizirali 3. krog slovenskega
pokala v JU JITSU za mlade do 14 let. Na
tekmovanju je nastopili 110 mladih tekmovalcev.
Med nastopajočimi so bili tudi mladi iz DBV IPPON
Sevnica.

Končni vrstni red:
1. Tomaž Čampa – igRaj
2. Sašo Pavlič – igRaj
3. Primož Gajšek – igRaj
4. Srečko Kregar – igRaj
5. Dušan Kajba
6. Žan Bombek
7.-8. Damir Škerl – igRaj
7.-8. David Tušar – igRaj
Vidimo se na naslednjem turnirju, ki bo že 23.
aprila.
						
		
Tomaž Čampa

Rezultati:
1. mesto Gal Resnik Poljaševič
2. mesto Luka Knez Lazar
3.-4.mesto: Tjaž Prah
3.-4.mesto: Luka Puc
3.-4.mesto: Nika Dolinšek
5. mesto: Tjaša Špepel
5. mesto: Alja Kolman
6. mesto: Nuška Žveglič
7. mesto: Sergej Teraž
8. mesto: Živa Stegne
8. mesto: Jakob Sladič
9. mesto: Zala Okorn
10. mesto: Nik Rantah
12. mesto: Narsej Stegenšek
14. mesto: Andrej Grčar

M. Grubenšek
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Utrip življenja

Svetovni dan Zemlje
Dvaindvajsetega aprila praznujemo svetovni
dan Zemlje že več kot 40 let, vsako leto pa se
temu pridružijo številne nove države. Svetovna
politika posveča čedalje več pozornosti okoljski
problematiki, kljub temu pa se zdi, da rešitve ne
želi ali ne zmore najti.
Kaj pa mi? Ali se kot prebivalec tega planeta
vprašam o svoji vlogi, se kdaj zamislim nad
početjem človeške rase? Ali se kdaj iskreno
vprašam, kam grem in zakaj tako hitim?
A svet se vrti in vsakdo od nas bo moral prevzeti
svoj del odgovornosti. Najlaže si je zatisniti oči in
ne videti težav. Strokovnjaki pri OZN napovedujejo,

Evropsko leto prostovoljstva
2011
Prostovoljske dejavnosti omogočajo bogato učno
izkušnjo, razvoj družbenih veščin in kompetenc ter
pripomorejo k solidarnosti. Delo, ki ga opravljajo
prostovoljci vseh starosti, je ključno za razvoj
demokracije in predstavlja eno izmed temeljnih
načel Evropske unije. Svet Evropske unije je 24.
novembra 2009 razglasil leto 2011 za evropsko
leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje
aktivnega državljanstva, kratko Evropsko leto
prostovoljstva. Slogan leta je postal: »Bodi
prostovoljec, spreminjaj svet!«
Zaradi evropskega leta prostovoljstva bo veliko
dogodkov. V Sloveniji je seznam na spletni strani
www.prostovoljstvo.org.
Vse
prostovoljske
organizacije vabimo, da koledar dopolnijo.
Vabimo vas tudi, da na svojih spletnih straneh,
dopisih uporabite logotip Evropskega leta in
Prostovoljstva.org. S tem širimo vrednoto, ki
koristi vsem posameznikom in organizacijam.
Evropsko leto prostovoljstva bo na evropski
ravni vključevalo Evropsko karavano, po državah
premikajočo se večdnevno promocijo prek
konferenc, predstavitev, okroglih miz, posvetov.
V Sloveniji se bodo mudili od 20. do 25. maja.
Potekale bodo tudi evropske konference in
izmenjave prostovoljcev – EYV Relay (iz vsake
države bo prostovoljec odpotoval v drugo državo za
teden dni, tam raziskoval in pisal o prostovoljstvu
v posamezni državi).

da bo do leta 2020 na svetu že 50 milijonov
okoljskih beguncev. V Tuniziji in Egiptu so se začele
demonstracije prav zaradi čedalje dražje hrane.
Pomanjkanje hrane in vode je v svetu vsak dan
večja težava. Vse to so posledice uničujočega
ravnanja človeštva v nekaj desetletjih.
Ali je mogoče letošnji dan Zemlje trenutek, ko
se lahko spremenim? Z zavestnim ravnanjem
lahko vsak posameznik pomaga ozdraviti naš
planet. Za začetek res dobro ločujte odpadke,
naučite se predmete večkrat uporabiti, omejite
uporabo pesticidov, čistil, pralnih sredstev in
drugih škodljivih snovi. Danes pojdite v trgovino s
košaro in zavrnite nakupovalno vrečko. Že za te
malenkosti vam bo Zemlja hvaležna.
						
		
Milena Mastnak, KŠTM Sevnica »Prostovoljsko« leto je pomembna priložnost za
predstavitev pomena prostovoljstva in razširitev
njegovega kroga.

Učna delavnica o pravilni
uporabi defibrilatorja v
Tržišču
Društvo upokojencev Tržišče je v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Sevnica v torek, 22.
februarja, v tržiškem gasilskem domu organiziralo
učno delavnico o temeljnih postopkih oživljanja in
uporabe defibrilatorja pri odraslem poškodovancu.
Delavnica je bila zelo dobro obiskana, kar kaže na
veliko zanimanje za pravilno oživljanje in pristop k
poškodovancu. V uvodnem delu so se udeleženci
seznanili
s
t eor e t ičnim
delom,
za
tem je bil
na vrsti še
praktični
del z vadbo
pravilne
masaže srca,
umetnega
dihanja,
uporabo šolskega defibrilatorja, udeleženci pa
so se poučili tudi o stabilnem bočnem položaju za
nezavestnega poškodovanca. Upokojenci so bili z
delavnico in pridobljenim znanjem zadovoljni, zato
menim, da bo defibrilator, ki ga imamo na bencinski
črpalki v Tržišču, pravilno uporabljen, kadar bo
treba. Seveda si želimo, da bi bili vsi zdravi in da ga
sploh ne bi bilo treba uporabiti.

Nuša Kozmus, Zdravstveni dom Sevnica
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Recepti
Jedi postnega časa
Mlečni močnik
1 jajce
25 dag ostre moke
0,5 l mleka
0,5 l vode
Moko orosite z raztepenim jajcem in malo vode. Z
vilicami naredite droben močnik. Polovico litra vode
in polovico litra mleka zavrite. Močnik zakuhajte v
vrelo tekočino in pustite vreti 15 minut. Na koncu
kuhanja jed še malo posolimo in malo sladkamo.

Mlečna kaša, pečena v pečici ali v peči
0,5 l mleka
0,5 l vode
5 velikih žlic prosene kaše
sol, sladkor
Vodo in mleko zavrete in v tekočino zakuhate
proseno kašo. Zmes malo posolite in sladkate.
Lahko malo zabelite z oljem. Ko se zgosti, jo daste
v lončeno ponvico in v pečico, da se zgosti in zlato
zapeče.

Prosena kaša s suhimi slivami
(recept tete Matilde Vrečar)
voda
25 dag prosene kaše
sol, sladkor
dve pesti suhih sliv
V vreli krop zakuhate proseno kašo. Ko je na pol
kuhana, dodate namočene suhe slive. Posolite in
dodate nekaj kapljic olja in jed skuhate do konca.

Vir: www.prostovoljstvo.org

Kulinarična skupina
Dnevnega centra za starejše
Pod okriljem Dnevnega centra za starejše občane
Sevnica smo imeli februarja prvo kulinarično
delavnico na Razborju v prostorih doma
krajanov. Delavnica je bila namenjena peki krofov.
Udeleženke in udeleženci smo lahko spremljali vse
faze priprave, predstavila pa nam jih je upokojena
kuharica Neža Prašnikar. Poleg okusnih krofov
z veliko marmelade smo poskusili tudi puhlo
ocvirkovko po starem receptu. Delavnice se je
udeležilo veliko upokojencev, prijetno druženje pa
smo končali ob 15. uri.
Vabimo vse ljubitelje kulinarike, da se nam
pridružite na naših srečanjih. Poleg druženja,
učenja in izmenjave receptov bomo za pokušino
pripravili tudi okusne jedi!
Aktivnosti Dnevnega centra so za upokojence
brezplačne. Za vse informacije smo na voljo na
tel.: 051 351 331. Dobrodošli!

Vir: Dnevni center za starejše občane Sevnica

www.kstm.si

Šarkelj z orehi ali lešniki
• 200 g masla
• 250 g sladkorja
• 1 vrečka vaniljinega sladkorja
• 5 rumenjakov
• 1 noževa konica cimeta
• 180 g lešnikov (naribanih ali orehov)
• 120 g moke (ostre)
• 3 čajne žličke pecilnega praška (do roba
napolnjene)
• 5 beljakov
• 100 g čokolade (nastrgane)
Priprava
Maslo penasto premešamo in dodamo sladkor,
vaniljev sladkor, rumenjake, cimet, orehe ali
lešnike in moko, zmešano s pecilnim praškom.
Beljake stepemo v trd sneg. Primešamo nastrgano
čokolado. Sneg s čokolado umešamo v testo.
Testo položimo v dobro pomaščen, z drobtinami
posut pekač. Pečemo približno 45 minut na 180
°C. Ugasnimo pečico in pustimo pecivo v njej še
približno 5 minut.
Ko se ohladi, posujemo s sladkorjem.

Recepte pripravila: Fanika Mastnak Orehovo

Oglasi
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Razvedrilo

VICOTEKA

IZREK ZA LEPŠI DAN

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
V prostoru na fotografiji se odvija turistična
dejavnost, objekt stoji v Boštanju v sklopu
Mercator centra.
Izžrebani sta bili:
M

RAMPAL: francoski flavtist, GABOR: madžarsko-angleški fizik, ILLER: pritok Donave

Rešitev marčevske križanke je: .
Izžrebani so bili:
1. nagrada –

Nagrade za mesec APRIL:

1. nagrada:

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Katera ?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. aprila na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Izmed pravilnih rešitev bomo izžrebali dve praktični nagradi.

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. aprila 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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