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l
razvedrilo
l
policija svetuje
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Intervju
Marko Kotar – športna osebnost leta 2012 v občini Sevnica
spet pri denarju. Takšno delo potrebuje velikega
zanesenjaka ali pa profesionalca s polovičnim
delovnim časom. Vemo, kako je v slovenskih klubih,
in lahko rečemo, da bi poleg moralne podpore, ki
v Sevnici nikoli ni bila sporna, potrebovali tudi več
materialne. Bi jo zaslužili in tudi upravičili.
Kako vidite povezanost med društvi in osnovnimi
šolami?
Društva so povezana z osnovnimi šolami, ni pa
to sistematično. Mlade je treba vzgajati. Kar se
Janezek nauči, to Janezek zna.
Da bi otroci našli pot v športno dvorano, morajo do
tja priti. Ogled športne prireditve bi lahko postal
del športne vzgoje. Na domačih tekmah KMN
Sevnica ali RK Sevnica pogrešam osnovnošolce,
mlade in tudi profesorje športne vzgoje. Ne samo
iz Sevnice, tudi iz Blance, Krmelja, Loke. V KMN
smo nekaj letošnjih domačih tekem prenašali v
živo na Facebooku. Tribuna je bila prazna, v dvorani
je bilo 20 ljudi, ob doseženem golu pa je bilo 30
všečkov. Ogled športnega dogodka je lahko tudi
del sprostitve, da pozabimo na vsakdanje težave.
Za športnike pa je polna dvorana največji izziv in
priznanje za vloženi trud. Enako je tudi v kulturi in
na preostalih področjih družabnega življenja.
Na kaj ste do zdaj najbolj ponosni?
Vsak človek naredi kaj dobrega, ne more pa
napredovati in se dvigniti močnejši, če kdaj tudi
ne pade. Sem zadovoljen, vodi pa me želja po
napredku.
S čim se ukvarjate v prostem času?
V prostem času se poskušam rekreirati. Igram
nogomet, tečem, v zadnjem času tudi kolesarim.
Rad se družim s prijatelji, da se nasmejimo,
pogovorimo. Pogledam kakšen film. Glasba, ki jo
imam tudi zelo rad, je na vrsti na potovanjih. Sem
kar veliko na poti in naredim približno 55.000
kilometrov na leto.
Kje je za vas sanjski dopust?

˝Foto: A. K., Dolenjski list

Zelo rad potujem in odkrivam nove kraje. Za
dopust pa sem bolj »zapečkar« in grem rad na
znano mesto, kjer poznam ljudi, kraj in običaje.
Moja izbira je Postira na otoku Braču.

Marko Kotar. Ste športnik po duši in pokrovitelj Kaj menite o športnih aktivnostih v občini Sevnica? Hvala za pogovor in veliko uspeha še naprej na
kolektivnih športov. Kaj še lahko poveste o sebi?
zasebnem in športnem področju.
Menim, da imamo zelo solidno športno
Rodil sem se v Mirni s sevniškim potnim listom, infrastrukturo. Malce me sicer jezi, da športni
Pogovarjala se je: Petra Biderman
imam dveh hčeri, sem podjetnik po duši že dom nima večjega igrišča. Manjka atletski stadion.
od osnovnošolskih let in aktivno zaposlen v Kolikor vem, je lokalna skupnost odločena izpeljati
družinskem podjetju že več kot 20 let. Rad sem ta projekt. Temu je naklonjena tudi javnost. Bo pa
v družbi iskrenih ljudi in sem ljubitelj športa kot potrebnega veliko znanja, odrekanja in trme, da
gledalec ali rekreaktivni udeleženec. Zanima me bomo zbrali denar in izpeljali ta projekt. Namenoma
še veliko stvari – kultura, glasba … Sem optimist, govorim v prvi osebi. Za tako velike projekte mora
biti zainteresiran prav vsak prebivalec naše
ki verjame, da se dobro vrne z dobrim.
velike občine in se zaradi tega tudi čemu odreči.
Šport vas spremlja že od mladosti. Aktivni ste Športno infrastrukturo najdemo posejano tudi po
bili predvsem v kolektivnih športih in to v obliki vseh krajih naše občine. Premalo se zavedamo
aktivnega športnika kot tudi v obliki funkcionarja. bogastva bazena. Plavanje je eden poglavitnih
športov in mislim, da mu posvečamo premalo
Kje ste se vse pojavljali?
pozornosti. Objekti so in za te lokalna skupnost
Res je, v domačem kraju sem izrabil takrat edino primerno skrbi! Kaj pa vsebina?
možnost ukvarjanja s športom, veliki nogomet.
Že med igranjem sem bil tudi v »upravi« kluba. Po Imamo klube, ki se trudijo in delajo. Ali je to dovolj
končanem služenju vojaškega roka, med študijem, za ohranitev posameznih športnih panog? Tu od
sem aktivno pomagal v klubu Mirna, kolikor sem lokalne skupnosti pogrešam jasno strategijo. Kaj
utegnil. Med osnovno šolo in pozneje v srednji želimo, kaj bomo podpirali? Zagovarjam kakovost.
šoli sem bil zelo aktiven pri tabornikih Roda reke Že tako majhna sredstva ne moremo drobiti
Mirne. Kmalu po preselitvi v Sevnico sem se po na preveč koncev. Če pa podpiramo različne
nasvetu Primoža Plazarja lotil dela v ženskem aktivnosti, je treba količino sredstev povečati. Tudi
Rokometnem klubu Sevnica, nato sem bil dve leti v klubih so potrebni drugačni pristopi, nastopiti je
aktiven v moškem rokometnem klubu. Zadnja treba v medijih, pomembno je delo s starši, poznati
˝Foto: A. K., Dolenjski list
je treba zakonitosti trženja in drugo. Pa smo
leta sem podpredsednik KMN Sevnica.
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Uvodnik
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

V naravi človeka je, da želi zmagovati pri
športu, v šoli, službi, doma, med prijatelji. Pa
vendar zmagovati ne pomeni biti najboljši.
Zmaga pomeni potrditev nečesa, kar si se
naučil, pomeni doseči nekaj, kar je bil tvoj cilj.
Naj ne bo cilj dosežen zato, da bi dobili nagrado,
ker bo zmaga sladka le tisti hip, za tem bo na
vrsti razočaranje, ki ga ne pričakujemo. Pa
vendar smo razočarani, ker smo si zmago
predstavljali napačno.
Zmagaš tudi takrat, ko nekaj dosežeš na
čustvenem področju, najdeš osebo, s katero
ti je prijetno deliti življenje, ki ti stoji ob strani
v najbolj težkih trenutkih življenja. Zmagaš,
kadar pomagaš doseči želje otroku, mu
omogočiš določeno izobrazbo, ga izoblikuješ
v osebo, ki zna spoštovati življenje, se zna
vesti in prilagajati, sočustvovati in odkriti

N e p re z r i t e
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potrebe sočloveka. Drobne pozornosti, ki jih
izkazujemo, so naša zmaga. Zmaga je tudi
takrat, ko človeku, ki je na robu, pomagaš najti
pot iz tega. Ko mu pošlješ žarek upanja, da se
bodo stvari izboljšale, mu nameniš besedico
tolažbe in delček svojega časa.
Za zmago ni nujno, da je opevana, ne potrebuje
priznanja širše množice. Zmagati naj pomeni
dosegati postavljene cilje. Najprej naj zadovolji
nas, kot Nobelove nagrajence, ki ne razmišljajo
o priznanju in nagradi, temveč ukrepajo,
pomagajo, se razdajajo in omogočajo boljše
življenje.
Nagrada pride s pesmijo na ustih, lahko pa tudi
odide s sramoto v srcu.

intervju
občinske strani
po občini
turizem, TZOS
kultura
koledar prireditev
mladina, šolski zvonec
grajska skrinja
šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

ZASADITEV OBČINSKE LIPE
OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

22.4.2013
ob 13.00

V

V

TZOS,
Občina Sevnica,
KS Sevnica,
KŠTM Sevnica,
ZGS RS,
OŠ SK Sevnica,
AKŽ Sevnica

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Božislava Čož - razen občinskih novic.
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.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide maja 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 4. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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LISCE

26.4. - 27.4.2013
od 16.30 do 16.30

zbirno mesto: Športni dom Sevnica

relacija: LISCA

:-)

pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

Mojca Pernovšek

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 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica

Info.: Robert
040/297-179
april 13
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Občinske strani
19. redna seja
občinskega sveta

Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih
sistemov želi občina zagotoviti zanesljivo oskrbo
s kakovostno pitno vodo, zmanjšati vodne izgube
in zaščititi vodne vire pred vplivi onesnaževanja.
Gre za posodobitve vodovodnih sistemov z vidika
Na 19. redni seji je Občinski svet Občine Sevnica
stroškovne, okoljske in tehnične učinkovitosti.
obravnaval in potrdil poslovni načrt Javnega
Pogodbena vrednost projekta znaša 1.553.585 podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2013, ki
evrov, operacijo pa, po uspešnem kandidiranju kot podjetje v lasti občine zagotavlja kakovostno
na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in izvajanje gospodarskih javnih služb – od oskrbe s
tehnologijo, v višini 1.125.000 evrov sofinancira pitno vodo in čiščenja odpadnih voda do ravnanja
z odpadki, urejanja javnih površin ter izvajanja
Evropski sklad za regionalni razvoj.
pogrebne in pokopališke dejavnosti. V manjšem
deležu bo podjetje kot podporo navedenim
storitvam opravljalo tudi tržno dejavnost,
predvsem
izgradnjo
nove
infrastrukture.
Usmeritve delovanja bodo tudi v bodoče temeljile
na načelu enake dostopnosti do javnih dobrin,
zaradi več sprememb na ravni državne zakonodaje
pa so potrebne nekatere uskladitve, med njimi
oblikovanje cen po novi uredbi o cenah komunalnih
storitev, ki je pričela veljati letos.
Svetniki so sprejeli pravilnik o sprejemu otrok
v vrtce, na podlagi katerega bosta omogočena
enoten vpis in vodena centralna evidenca
vpisa. To prinaša številne prednosti, med njimi
onemogočenje podvajanja vpisov, večji pregled nad
prostimi mesti ter lažje in hitrejše informiranje.
Potrdili so razpisno dokumentacijo za projekte
energetskih sanacij več javnih objektov v lasti
lokalne skupnosti, ki jih je Občina Sevnica prijavila na
drugi javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in
prostor. Svetniki so obravnavali odlok o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter odlok
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju
prometa v občini Sevnica. Med drugimi točkami
dnevnega reda so se seznanili s poročilom o delu
nadzornega odbora za preteklo leto in potrdili
plan za delo odbora v letu 2013. O 20. redni seji
občinskega sveta, ki je potekala prejšnji teden,
bomo poročilo objavili v naslednji številki Grajskih
novic.

Ob podpisu pogodbe

Po izvedbi javnega naročila bo investicijo izvedlo
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Predmet
projekta je rehabilitacija in izgradnja vodovodov
na širšem območju levega brega reke Save v
skupni dolžini 21.423 metrov ter izgradnja vodnih
zbiralnikov in zajetja pitne vode (na karti označeni
odseki, obarvani zeleno).

Nadaljujemo z razvojem
kakovostne vodooskrbe
Župan Srečko Ocvirk kot predstavnik investitorja,
Občine Sevnica, in direktor Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč kot
predstavnik na razpisu izbranega izvajalca sta
v marcu podpisala pogodbo za izvedbo projekta
»Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov«.

»Občina Sevnica sprejema pitno vodo kot dobrino,
ki mora biti dostopna vsem občanom, in v skladu s
strategijo vodooskrbe v občini načrtujemo številne
projekte za izboljšanje te dejavnosti. Projekt
rehabilitacije vodovodnih sistemov je zadnji večji
projekt v primarno mrežo vodooskrbe na območju
občine. S tem bomo pridobili celovitost, varnost
in kvaliteto na vodooskrbnih sistemih v občini
Sevnica. Rešitve za nekaj območij, ki imajo še
težave s kvalitetno vodooskrbo, so predvidene v
tem projektu kot celovite,« je o projektu povedal
župan Srečko Ocvirk.

Skladno z razvojno strategijo občine in načelom
dostopnosti do vode kot javne dobrine projekt
pomeni nadaljevanje večletnega prizadevanja
občine za vzpostavitev kakovostnega sistema
vodooskrbe na območju celotne občine.

´

www.obcina-sevnica.si

Legenda
Rehabilitacija in izgradnja vodovodov v skupni dolžini 21.423 m po odsekih:

CELOVNIK

Odsek 2.7: Zajetje Dolna - Lisca: 2.000 m

ŽIROVNICA
OKROGLICE

Odsek 2.4.2: Podskalica - Zabukovje - Meniški vrh: 5.776 m
Odsek 2.4.3: Zabukovje - Mrzla planina - Pokojni Vrh: 2.723 m in odsek 2.4.1: izgradnja VH Pokojnik
Odsek 2.4.4: Podvrh - Trnovec - Kosimerni Dol: 3.051 m

PODGORICA
RAZBOR

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Odsek 2.3.1: Zajetje Dolna - raztežilnik Pecelj: 1.795 m

MRZLA PLANINA

ZABUKOVJE NAD SEVNICO

Odsek 2.4.3 in odsek 2.4.1

BREG

Zgrajeni javni vodovodi do leta 2007
Zgrajeni javni vodovodi do leta 2013

Odsek 2.4.2

Odsek 2.3.1
OREŠJE NAD SEVNICO

RACICA

Odsek 2.1.2: Vranje - Lonèarjev dol - Žigrski Vrh - Canje: 5.019 m

PODGORJE OB SEVNICNI

Odsek 2.7

RADEŽ

SLAP

Odsek 2.1.3: CR Blanca - Poklek: 1.059 m

ŠENTJUR NA POLJU
METNI VRH

ŠMARCNA
KOMPOLJE
OSREDEK PRI KRMELJU
KLADJE PRI KRMELJU

MRTOVEC

SREDNIK

NOVI GRAD

KAL PRI KRMELJU

BOŠTANJ

JABLANICA

LONCARJEV DOL

SEVNICA

SELCE NAD BLANCO
Odsek
2.1.3

ŽIGRSKIOdsek
VRH

DOLENJI BOŠTANJ RADNA

VRH PRI BOŠTANJU

KOLUDRJE
BIRNA VAS

CANJE

2.1.2

GORNJE BREZOVO
KONJSKO

KAMENICA
JELOVEC

KRMELJ

GOVEJI DOL

LOG

KRAJNA BRDA

KLADJE NAD BLANCO

DOLNJE BREZOVO

LUKOVEC

LAZE PRI BOŠTANJU

GABRIJELE

STRŽIŠCE

PECJE

HINJE

VELIKI CIRNIK

Odsek 2.4.4

POKLEK NAD BLANCO

DROŽANJE

OREHOVO

APNENIK PRI BOŠTANJU

ŠENTJANŽ

TRNOVEC
PODVRH

ŽURKOV DOL

CEROVEC

ŠTAJNGROB

PODBORŠT

PREŠNA LOKA

BUDNA VAS

LESKOVEC V PODBORŠTU

SVINJSKO

VRANJE

LEDINA

BLANCA

ARTO

GABRJE

PRESKA

GORNJE ORLE
PONIKVE PRI STUDENCU

ZGORNJE MLADETICE
SPODNJE MLADETICE
PIJAVICE

DEDNA GORA

KRIŽ

VRHEK

POLJE PRI TRŽIŠCU

DRUŠCE

SPODNJE VODALE
SKROVNIK
ZGORNJE VODALE
KAPLJA VASTRŽIŠCE

GORNJE IMPOLJEDOLNJE ORLE
STUDENEC
ROGACICE
DOLNJE IMPOLJE
PRIMOŽ

ZNOJILE PRI STUDENCU
CEŠNJICE

ŠKOVEC

OTAVNIK
KRSINJI VRH

TRŠCINA
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ROVIŠCE PRI STUDENCU

SLANCJI VRH
BREZOVO

PAVLA VAS
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OSREDEK PRI HUBAJNICI ZAVRATEC

MALA HUBAJNICA

JEPERJEK TELCE
MALKOVEC

HUDO BREZJE

VELIKA HUBAJNICA

TELCICE

Shema
primarnih javnih
vodovodnih sistemov
v občini Sevnica

Občinske strani

Energetske sanacije
javnih objektov
Občina Sevnica v skladu z usmeritvami energetske
učinkovitosti in odgovornosti do okolja v naslednjih
letih načrtuje več energetskih sanacij objektov
javnih stavb. Na prvi javni razpis Ministrstva
za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje
energetske sanacije objektov v lasti lokalnih
skupnosti, objavljen septembra lani, je uspešno
prijavila projekt energetske sanacije Osnovne šole
Sava Kladnika Sevnica in enote Kekec ter si s tem
zagotovila sklep o sofinanciranju investicije v višini
1.266.285 evrov.

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Nekatera priznanja bodo podeljena na prireditvah
ob obletnicah prostovoljnih gasilskih društev.
Med njimi je Prostovoljno gasilsko društvo Loka
pri Zidanem Mostu, ki svoje poslanstvo opravlja
že častitljivih 130 let in bo plaketo Civilne zaščite
prejelo na svoji prireditvi v avgustu.

Marca se je na ustanovni seji zbral Razvojni svet
regije Posavje, ki ga na podlagi odloka o ustanovitvi
sveta sestavljajo s strani občinskih svetov potrjeni
predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih
Na Brdu pri Kranju je marca potekala konferenca organizacij iz posavske regije, tudi sevniške.
v sklopu projekta Zlati kamen – sistema za
spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne Poleg sprejema poslovnika in izvolitve vodstva so
samouprave. Predstavniki občin, med njimi tudi se člani sveta seznanili s pripravo Regionalnega
Občine Sevnica, so se seznanili s primeri dobrih razvojnega programa Spodnjeposavske razvojne
praks, ki na različne načine izboljšujejo življenje na regije za obdobje 2014–2020. Gre za program, ki
opredeljuje razvojne prioritete regije za prihodnje
lokalni ravni.
šestletno obdobje, in tudi Občina Sevnica je v ta
namen oblikovala delovno skupino za oblikovanje
predlogov projektov, ki jih na podlagi razvojne vizije
in prioritet razvoja občine želi umestiti v regionalni
razvojni program.

Konferenca Zlati kamen

Priprava programa poteka na več vsebinskih
področjih, in sicer: človeški viri in kakovost
življenja, gospodarstvo, kultura in naravne
znamenitosti, podeželje in turizem, okolje in
prostor, infrastruktura in energetika. Za vključitev
Predstavniki Občine Sevnica na Brdu pri Kranju.
v program je bilo s strani vključenih v pripravo
Ena od delovnih vsebin srečanja je bila tudi programa predlaganih več kot 120 projektnih
okrogla miza z iskanjem rešitev in predlogov, predlogov.
kako s prepletom sodobnih tehnologij in praks
izboljšati delovanje infrastrukture in s tem dvigniti
kakovost življenja, ob tem pa znižati tako okoljske
obremenitve kot stroške. Konferenca se je
zaključila s podelitvijo nagrade Zlati kamen, pri
čemer je bila med 211 slovenskimi občinami kot
razvojno najprodornejša občina leta 2013 s strani
strokovnega sveta Zlatega kamna prepoznana
občina Postojna.
(odprto širokopasovno omrežje)

Predmet investicije, katere celotna ocenjena
vrednost znaša 1.542.578,27 evrov, je
energetska sanacija Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica in enote Kekec Vrtca Ciciban Sevnica.
Namen projekta je zmanjšanje porabe energije
in izboljšanje bivalnega ugodja za potrebe pouka,
z investicijo pa želi Občina Sevnica izboljšati
toplotne karakteristike objektov ter zamenjati
ekološko čistejši in obnovljivi vir energije. Šola
je bila zgrajena leta 1964 ter nato v različnih
obdobjih večkrat dozidana ali nadzidana, prvotne
površine šole pa z nekaj izjemami nikoli niso bile
Letošnja prireditev Županovo vino, ki je
celovito obnovljene.
zaključek vsakoletnega istoimenskega izbora
Predmet energetske sanacije je zamenjava protokolarnega vina, namenjenega promociji
salonitne kritine, izolacija podstrešja, delna občine, je potekala v Vinskem dvoru Deu na
zamenjava stavbnega pohištva, ovoj zgradbe Malkovcu. Na podlagi razpisa sta bili letos izbrani
in obnova kotlovnice. Pridobljeni sklep je za dve vini – cviček PTP kot vino, značilno za območje
izvedbo investicije velikega pomena ter je rezultat desnega brega reke Save, in rdeči bizeljčan PTP, ki
prizadevanj, kako v luči odgovornosti do okolja ga pridelujejo na območju levega brega Save. Med
in občanov zagotoviti čim večjo energetsko vzorci cvička je z oceno 16,17 zmagal pridelek
učinkovitost objektov javnih stavb. Občina Sevnica Slavka Simeonova oziroma družine Simeonov, ki
nadaljuje družinsko tradicijo in obdeluje vinograde
investicijo načrtuje izvesti v letu 2014.
s 4 tisoč trtami. Vinograde, ki se razprostirajo v
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je letos vinskih goricah Marendol, v glavnem obdelujejo
objavilo še drugi javni razpis za sofinanciranje ročno, v njihovi zidanici pa je poleg prevladujočih,
energetskih sanacij objektov v lasti lokalnih cvičkovih sort, najti tudi nekatera sortna vina.

Županovo vino 2013

skupnosti. Občina Sevnica je na razpis prijavila več
projektov energetskih sanacij, in sicer: telovadnico
pri sevniški osnovni šoli, podružnični šoli v Loki
pri Zidanem Mostu in Studencu, šolo v Krmelju
s telovadnico, šolo v Boštanju, Zdravstveni dom
Sevnica ter ponovno tudi šolo s telovadnico v
Šentjanžu.

Priznanje Robertu Orešku in
PGD Loka pri Zidanem Mostu
V kostanjeviškem Lamutovem likovnem salonu
je potekala osrednja posavska prireditev ob
svetovnem dnevu Civilne zaščite, ki ga pripadniki
sil zaščite in reševanja obeležujejo 1. marca. Na
slovesnosti so podelili priznanja pripadnikom
različnih enot, ki delujejo v sistemu zaščite,
reševanja in pomoči. Bronasto priznanje za
dolgoletno uspešno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Sevnica, kjer opravlja delo
poveljnika osrednje gasilske enote v sevniški
občini, je prejel tudi Robert Orešek.

Ustanovna seja
Razvojnega sveta
regije Posavje

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO
Izgradnja hišnih priključkov (RNO)
na optično omrežje v občini Sevnica se nadaljuje,
in sicer tudi v Sevnici in Boštanju.
Na vaš dom se bo oglasil
predstavnik izvajalca GVO d.o.o.
in vam posredoval podatke o
načinu priključevanja na optično omrežje.
V kolikor ste zainteresirani za priklop na
OŠO (odprto širokopasovno omrežje),
je potrebno storiti sledeče:
Sklene se pogodba med naročnikom in
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o.
(pogodbo vam ponudi izvajalec GVO d.o.o.)
Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o.
opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov
(Kabelska televizija Sevnica, Siol in Amis)
izbere ponudnika
in z njim sklene naročniško razmerje.

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja
in potrditvi o možnosti priklopa s strani GVO d.o.o.
sledi priklop na optično omrežje.
Priznanja je podelil župan v družbi cvičkove princese
TjašeMetelkoinpredsednikaDVMalkovecUrošaFlajsa.

Najboljši rdeči bizeljčan z oceno 16,80 pa je
pridelek Vin Kozinc, poznane in uveljavljene znamke
vin v občini in po Sloveniji. Družina Kozinc na šestih
hektarjih obdeluje 25 tisoč trsov. Pridelujejo
najrazličnejša vina, od cvička, modre frankinje
do belih suhih in predikatnih vin, že leta pa na
raznih tekmovanjih dokazujejo visoko kakovost
z uvrščanjem med najboljše vinarje; na izboru
Županovo vino so zmagali že šestič. Ocenjevanje
za Županovo vino vsako leto poteka pod okriljem
enega od štirih vinogradniških društev sevniške
občine, letos Društva vinogradnikov Malkovec.

Za priklop na optično omrežje je pristojno
izključno podjetje GVO d.o.o.,
in ne že omenjeni ponudniki,
med katerimi lahko izbirajo naročniki.
Dodatne informacije:
GVO d.o.o. – Matejko Resnik (OVD)
031 227 594 / matejko.resnik@telekom.si
ali
Občina Sevnica – Bojan Kostevc
(vodja projekta OŠO)
051 348 039/ bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo
uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Občni zbor PGD Sevnica
V Kulturni dvorani Sevnica so se sevniški gasilci
zbrali na 134. rednem letnem občnem zboru.
Ker je letos preteklo petletno mandatno obdobje,
so po sprejetih poročilih o delu in zaključnem
računu za leto 2012 podali razrešnico staremu
vodstvu in izvolili nove organe. Predsednik PGD
Sevnica ostaja za prihodnjih pet let Štefan Teraž,
prav tako bo še poveljeval Robert Orešek. Občni
zbor je potrdil tudi načrt dela in finančni načrt
za letos. Naloge, ki jih opravljajo sevniški gasilci,
so zahtevne in obsežne. Lani so opravili kar 111
intervencij, večinoma so posredovali pri nesrečah
v cestnem prometu, kar nekaj je bilo tudi požarov.

Dobrodelni koncert
Imeti rad
Dobrodelnost in imeti rad – vrlini, ki združeni skupaj
življenju dajeta bistvo. Lepo je nekoga imeti rad in
ko veš, da nisi sam, je lahko vsak dan obsijan s
soncem, so se glasile uvodne besede povezovalke
koncerta Tanje Žibert, s katerimi nas je popeljala v
večer odlične glasbe in dobrodelnosti.

Gasilci delujejo tudi na področju preventive, vodijo
usposabljanja in tekmovanja svojih članov, od
najmlajših cicibanov do gasilskih veteranov. Vsem V Rotary klubu Sevnica smo vrline »pripravljenosti
kategorijam so bila na občnem zboru podeljena prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem
življenju« združili v obliko, katere rezultat je med
priznanja, napredovanja in gasilska odlikovanja.
številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tudi
Predsednik in poveljnik sta se za dobro sodelovanje dobrodelni koncert Imeti rad, v soorganizaciji
zahvalila sevniški občini in Gasilski zvezi Sevnica, Občine Sevnica, prihodek pa je bil v celoti namenjen
ki imata kljub težkim časom razumevanje za dela za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki
sevniških gasilcev. Precejšen del sredstev za hitro obiskujejo OŠ Ane Gale Sevnica.
in uspešno posredovanje pa gasilci pridobijo tudi z Na dobrodelnem koncertu so nastopili Godba
lastno dejavnostjo: dežurstva, prevozi vode poleti Sevnica z gosti: Vokalna skupina Amabile, kvartet
in podobno. Občni zbor so pozdravili župan Srečko Jarica in glasbena skupina Gemaj, kot posebna
Ocvirk, predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton gostja pa se je na odru pridružila tudi priznana
Koren, predsednik Gasilske zveze Sevnica Zvone slovenska pevka Nuša Derenda.
Košmerl ter številni gasilski prijatelji iz pobratenih V nadaljevanju koncerta je Dejan Mijović predstavil
in sosednjih gasilskih društev. Dobro se z dobrim avtorski fotografski projekt, katerega namen je s
vrača, smo slišali v enem izmed poročil o delu. pomočjo fotografije javnosti predstaviti svet otrok
Naj to tudi v prihodnje velja za dobro sožitje med z motnjami v duševnem razvoju, v vsej njihovi
drugačnosti in skrivnostnosti, a hkrati svet, ki
sevniškimi gasilci in prebivalci našega mesta.
je bogat in zapolnjen z iskrenostjo in ljubeznijo.
Irena Mavrič, za PGD Sevnica Projekt je nastal prav na OŠ Ane Gale Sevnica s
podporo mednarodne organizacije, ki spodbuja
fotografsko dejavnost med paraplegiki.
Predsednik Rotary kluba Sevnica Alojz Tuhtar
in župan Srečko Ocvirk sta na koncu koncerta
ravnatelju OŠ Ane Gale Sevnica Branku Terašu
Vse obiskovalke in obiskovalce obveščamo, da bo predala ček v vrednosti 2200 EUR, kolikor je je bil
od 2. aprila trgovina Stara šola odprta že uro prej, celoten prihodek koncerta.
Prijeten večer pa ni minil le v znamenju
in sicer od 8. do 18. ure med delovnikom
dobrodelnega koncerta. Vemo, da je 8. marec
in od 8. do 11. ure ob sobotah.
mednarodni dan žena. Kakšni džentelmeni pa so
člani Rotary kluba Sevnica so lahko ob izhodu iz
dvorane opazile ženske, ko so dobile cvet.
Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev
koncerta so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje
organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva
za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Nov delovni čas Stare šole

Zbor članov Krajevne
organizacije ZB za vrednote
NOB Sevnica
V petek, 8. marca, smo se v hotelu Ajdovec zbrali
člani in članice krajevne organizacije Zveze borcev
za vrednote NOB na rednem letnem zboru. Po
uvodnem kulturnem programu smo pregledali
delovanje organizacije v letu 2012. Ugotovili
smo, da je bilo naše delovanje aktivno, saj smo
se v velikem številu udeleževali raznih spominskih
prireditev v naši občini in tudi drugod po Sloveniji.
Ob zgodovinskih praznikih smo polagali vence,
cvetje in sveče k spomeniku in spominskim
obeležjem. Sodelovali smo z občinskim odborom
ZB za vrednote NOB Sevnica, z veterani '91,
drugimi društvi in OŠ Sava Kladnika Sevnica. Lani
smo pridobili devet novih članov, ob okroglem
jubileju pa smo jih razveselili s čestitko.

Foto: Jože Zemljak

Pripravili smo vsebinski in finančni načrt za leto
2013, smernice pa so podobne lanskim. Trudili se
bomo, da bomo pridobili čim več novih članov, ki
pozitivno razmišljajo o vrednotah NOB. Še vedno
bomo nagovarjali Občino Sevnica k restavriranju
spomenika na Trgu svobode v Sevnici.
Po uradnem delu sta nas predstavnika NLB
seznanila z aktualnimi zanimivostmi bank.
Odgovarjala sta tudi na vprašanja.
Na koncu smo z rdečim nageljnom izkazali
pozornost članicam ob praznovanju dneva žena in
se še nekaj časa družili v prijetnem vzdušju.

Ivan Biderman

V DU Sevnica je dišalo
po svežem domačem kruhu
Četrtek 21. februar je bil v domu upokojencev
Sevnica poseben dan. S stanovalci smo se
dogovorili, da bomo sami spekli kruh za večerjo.
Z veliko dobre volje osebja v kuhinji nam je to tudi
uspelo. Stanovalke doma Barbara Murenc, Milka
Špan in Terezija Felicijan so skupaj s socialno
delavko zamesile kruh – tako kot so to delale
doma. Ostali stanovalci so ob dobri malici ( puhli s
pregreto smetano in ocvirki ) posedeli v jedilnici in
»vzpodbujali« kruh, da je dobro vzhajal. Pogovarjali
so se o kruhu, o žitih, o navadah pri peki,…Ko je
zadišalo po svežem domačem kruhu so spomini
kot valovi preplavili vsakega od prisotnih. Pred
oči so prihajale podobe otroštva, domače krušne
peči, matere, pa tudi težkih trenutkov vojne in

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem

Rotary klub Sevnica
www.rotary-sevnica.si

www.kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Vljudno vabljeni v Staro šolo.

Vir: Knof Sevnica
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izgnanstva, ko kruha ni bilo.
Ob koncu prijetnega druženja smo bili vsi
enotnega mnenja : KRUH je dobrina, ki jo moramo
spoštovani tudi sedaj v sodobnem svetu. Odnos do
kruha je merilo človeka, pravi pregovor.

Cveta Zupan

Oglasi
SEVNIŠKO OBUJANJE GLASBENIH SPOMINOV
V soboto, 13. aprila zvečer ob osmih se ljubiteljem
domačih viž in lepega petja v Športnem domu v
Sevnici obeta prijeten večer. Po petih uspešnih
letih izpod televizijskih reflektorjev na teren
prihaja oddaja ''Glasbeni spomini z Borisom
Kopitarjem''. Ker se to ne zgodi ravno vsak dan,
nas je zanimalo, kaj nas čaka, zato smo voditelja
in avtorja oddaje vprašali, zakaj se je z ekipo
odločil priti v Sevnico. Povedal nam je tole.
''Odločitev, da s koncertom obiščemo Sevnico
je bila lahka, saj sem se med Sevničani vedno
lepo in dobro počutil. V športnem domu sem
nastopil le enkrat pred leti na koncertu Marjana
Zgonca. Pred kakšnimi dvajsetimi leti pa sem bil
kar nekaj let zapored gost na veselicah, ki so jih
prirejali Sevničani v starem mestnem jedru. Ko sem pred dobrimi petimi leti
nastopil na Blanci, sem na tamkajšnjem odru srečal sestrici Anjo in Klaro
Drstvenšek. Tako kot obiskovalci, sem bil tudi sam navdušen nad Anjinim
igranjem in Klarinim petjem. Dogovorili smo se, da bosta prišli v Ljubljano in
nastopili v oddaji Glasbeni spomini. Letos 17. septembra bo minilo okroglih
pet let od premiere oddaje, v kateri sta zapeli pesem Tri planike. Ker bosta
nastopili tudi na koncertu, kamor sem ju z velikim veseljem povabil, boste
to pesem lahko spet slišali, saj še kako sodi med Glasbene spomine. V
Sevniškem koncu je bil že pred skoraj petdesetimi leti nadvse priljubljen
tudi oktet Boštanjski fantje, katerega tradicijo nadaljujejo pevci okteta Jurij
Dalmatin, ki so se z veseljem odzvali povabilu in prepričan sem, da bodo tudi
v sodelovanju v mešanem pevskem zboru Zvon, v katerem bodo tudi zapeli,
navdušili obiskovalce koncerta.
Za glasbene užitke bodo poskrbeli ansambli Slovenski zvoki, sevniški
ansambel Sijaj, in dolenjska ansambla Pogum in Rubin. Da nam res ne bo
dolgčas pa bosta poskrbela humorista ''zakonca'' Iča in Matevž'', ki sta vaša
dobra znanca iz oddaje Glasbeni spomini. Vstopnice za koncert so že na
voljo v papirnici in knjigarni Lindič in v turistični agenciji Doživljaj, lahko pa jih
naročite tudi po telefonu 051 202 200.
Ker večina skladb, ki jih sam prepevam, že kar nekaj let sodi med glasbene
spomine, bom tudi sam poskrbel za nekaj glasbene nostalgije, dodal pa bom
še novejšo pesem z naslovom ''Mladost so naši spomini''. Spomini nas vodijo
po lepih poteh, zato vas Boris Kopitar v soboto, 13. aprila prav lepo vabim v
sevniški Športni dom.''
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Turizem, TZOS
Namig za premik
2. Posavski
festival pohodništva
Lani so se v skupnem projektu Popotnik –
posavske poti prijetnih doživetij združili partnerji
iz celotne regije Posavje. Vodilni partner CPT
Krško je v partnerstvu z regijskimi KŠTM Sevnica,
KTRC Radeče, TD Šentjanž, TD Sromlje in Občino
Kostanjevica na Krki že lani uredil pet tematskih
pohodnih poti. Vsi partnerji so pripravili pohode po
novourejenih poteh, letos pa bo projekt razširjen
in bo v sklopu 2. Posavskega festivala pohodništva
zajemal več kot 20 organiziranih pohodov maja
in junija letos. Želimo si, bi se festivalu pridružilo
čim več društev, ki želijo promovirati svoje poti in
postajati prepoznavni. Poleg pohodov bo osrednji
dogodek festivala Posvet o tematskih poteh v
Sloveniji, ki bo potekal v sodelovanju z Zavodom za
gozdove, GIZ in Turistično zvezo Slovenije 31. maja
na gradu Rajhenburg. Motiviral bo obiskovalce,
da bi našo regijo prepoznali kot odlično priložnost
za pohodništvo, da bi ostali dlje časa, se udeležili
različnih pohodov in izkoristili preostalo turistično
ponudbo.

Ljubitelji pohodništva, narave in rekreacije prijazno
vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu
in na čim več pohodih. Vsem, ki načrtujete
pripravljanje novih pohodniških poti, smo vam kot
partnerji v projektu pripravljeni pomagati.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Priprave na dneve
slovenskega turizma v
Zagrebu

Predstavitev
turističnih zanimivosti
naše občine na gregorjevo

Zagrebčanom
bomo
predstavili
turistične
zanimivosti in možnosti krajših počitnic v naših
krajih. S tem jim bomo namignili, naj pridejo na
lepo sevniško območje.

V sklopu sejma je imela naša občina
stojnico in organizirano predstavitev na
glavnem odru.
To je eden največjih spomladanskih sejmov v
Sloveniji in je letos potekal od 8. do 10. marca v
Novem mestu. V sklopu sejma smo imeli stojnico
s turistično ponudbo ob glavni vstopni poti, gostili
pa smo ponudnike suhih mesnin, medenih izdelkov
in izdelkov iz gline.

Promocijski prostor

Na trgu Bana Jelačiča bodo letos 5. in 6. aprila
organizirane predstavitve slovenskega turizma.
Sevničani bomo Zagrebčanom predstavili svoje
turistične zanimivosti in možnosti krajših počitnic
ter jim tako namigniti, naj obiščejo lepo sevniško
območje.
Naš prostor bo opremljen s fotografijami sevniških
zanimivosti in pultom, na katerem bomo razstavili
svoje reklamno gradivo, izdelke in predmete z
našega območja.
Imeli bomo dodaten zemljevid, s katerega bo
razvidno, kako blizu naših krajev je Zagreb.
Pozornost mimoidočih bomo pritegnili s pokušino
različnih dobrot.

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Na glavnem prireditvenem odru pa smo pripravili
predstavitev turističnih zanimivosti občine in vse
popestrili s predstavitvijo Kluba harmonikašev
Povše iz Blance. Glede na obisk kaže, da nam je
bilo naklonjeno tudi slabše vreme. zanimanje je
bilo veliko, prodaje pa je bilo nekoliko manj.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Občni zbor
Turistične zveze občine
Uspešen začetek strokovnega Sevnica in podelitev priznanj
usposabljanja za lokalnega
Na občnem zboru smo pregledali delo za leto 2012
turističnega vodnika
in potrdili načrta dela in financ za letos. Ugotovili
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica je objavil razpis za strokovno
usposabljanje in povabil vse, ki bi radi postali lokalni
turistični vodnik po občini Sevnica. Povabili so vse,
ki jih zanima delo z ljudmi, prijavilo pa se je deset
kandidatov iz občine Sevnica in ena kandidatka iz
Kostanjevice na Krki.

smo, da je delo zelo prepoznavno in kakovostno,
sredstva zveze pa zelo skrbno upravljamo,
pohvaljeni so bili tudi vodstvo in organi zveze.
Vsako leto podelimo posebna priznanja najbolj
zaslužnim, ki s svojim prostovoljstvom in dobrim
delom pripomorejo k prepoznavnosti svojega
kraja in aktivno sodelujejo s turstičnimi društvi
in zvezo. Letos so jih dobili:
zlato azalejo Malusov vinotoč iz Malkovca in Polde
Borštnar iz Škovca, srebrno Društvo kmetic iz
Sevnice, bronasto pa sta prejeli Martina Žibert in
Zdenka Slapšak iz KŠD Telče.

Tečaj strokovnega usposabljanja se je začel sredi
februarja in bo trajal do začetka aprila, vodi pa ga
agencija, ki ima licenco za to dejavnost.
Usposabljanje vključuje teoretično pridobivanje
znanja in seminarsko nalogo, na koncu pa je
na vrsti praktično terensko vodenje, ki je tudi
pomembno za pridobitev licence.

Predsednica se je zahvalila tudi KŠD Lukovec
za prijazen sprejem v prostorih Kulturnomladinskega doma vedno, ko je to potrebno.
Vsem dobitnikom iskrene čestitke in hvala za vaš
prispevek na področju prostovoljnega in dobrega
dela.

Strokovno usposabljanje za lokalnega
turističnega
vodnika
obiskuje
11
kandidatov.
Trg svobode 10
8290 Sevnica

Prodajno-razstavna stojnica

» Z družino v Benetke «
Cena z odhodom iz Pirana:
samo 135,00 EUR za 2 odrasla + 1 otrok.
Ta vključuje plovbo s hitro sodobno ladjo ,
vodenje v Slovenščini, organizacijo
in agencijsko zavarovanje.
Ob doplačilu možen prevoz
do Pirana in nazaj.

NOVO:
ponudba bonov
botrstva trti
v Grajskem vinogradu!

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si
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Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Vir: TZOS

Turizem, TZOS
Občni zbor TD Šentjanž
Člani TD Šentjanž smo dokazali, da lahko
pravi tim zmore vse.
V petek, 22. februarja, smo se člani Turističnega
društva Šentjanž zbrali na kmetiji Škoporc –
Zavrl na občnem zboru. Čeprav društvo nima
veliko članov, smo vsi izjemno dejavni in pridni.
Predsednica društva, Petra Majcen, je poročala
o letu, v katerem je društvu uspelo uresničiti vse
postavljene cilje preteklega občnega zbora. Pri
uresničevanju nas ni ustavila niti kriza. Najbolj pa
Letos se pobirajo samo mešani odpadki, smo ponosni na projekt Popotnik – posavske poti
prijetnih doživetij, kjer je TD Šentjanž sodeloval
ne kosovni odpad!
kot enakovreden partner. Za društvo je bil to velik
Čistilne akcije bodo na celotnem območju občine finančni zalogaj, a trdo delo je bilo poplačano, saj si
Sevnica potekale od 1. do 13. aprila 2013, je tematska pot Tk pav prislužila tudi naziv naj pot
sodelovala pa bodo številna društva, krajevne Posavja 2012.
skupnosti, javni zavodi, druge organizacije in
posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih
akcij je Turistična zveza občine Sevnica (TZOS)
v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica
in Komunalo Sevnica. Ta bo med akcijo po
predhodnem dogovoru z lokalnimi koordinatorji
poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov.
Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že
ustaljenem redu, in sicer:
– Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo
predstavniki turističnih društev, ki se bodo v
svojem kraju z drugimi društvi dogovorili o datumu
čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva,
bo koordinacijo in izpeljavo čistilne akcije prevzel
Ker je bilo letošnje leto volilno, smo izpeljali tudi
predstavnik krajevne skupnosti.
– Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov volitve, temeljitih sprememb pa ni bilo. Ekipa, ki
čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število zaseda funkcije predsednice, tajnika in blagajnika
ter celotni upravni odbor, je v tem mandatu
udeležencev, popis črnih odlagališč).
– Koordinatorji določenega območja sporočijo upravičila svoje mesto, zato smo jim zaupali tudi
na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih nadaljnje delo. Načrt za prihodnje leto je spet
spodbuden, kljub temu da časi niso ravno najboljši.
odpadkov.
Člani TD Šentjanž smo dokazali, da lahko pravi tim
zmore vse, čeprav z malo finančnih prilivov, za kar
so nam čestitali tudi gosti ter poudarili, da smo
lahko dober zgled drugim društvom.
V imenu TD Šentjanž je Cvetka Jazbec dobila
priznanje za prizadevno delo in ves čas, ki ga je
namenila projektu Tk pav. Hvala tudi predsednici,
saj tudi brez nje tega projekta ne bi izpeljali.
Večer je popestril Tonči Zavrl z igranjem na
harmoniko, manjkalo pa ni niti petje. Zasnežene
ceste in travniki, zakurjena peč, prijetna družba
– prava zimska idila. Le kaj bi si lahko zaželeli še
lepšega?

Čistilne akcije 2013 –
navodila za izpeljavo akcije

površina vrtov ob hišah majhna. Takšen vrt je treba
veliko skrbneje načrtovati, kar ne pomeni, da ne
bo enako lep in uporaben kot na veliki površini. Za
majhen vrt skrbno izberemo rastline in določimo
njihovo mesto. Velika drevesa, smreke in jelke
niso priporočljive. Raje izbiramo med majhnimi
sadnimi ali okrasnimi drevesi, ki imajo uporabno
in estetsko vrednost (češnja, marelica, višnja,
okrasna jablana). Grmovnice so posajene skupaj
z jagodičevjem in dišavnicami. Zelenjadnice lahko
posadimo na manjše gredice med cvetoče trajnice
in enoletnice. Veliko zelenjave, jagod in zelišč se
da pridelati, če izkoristimo navpične površine ali
sadimo v lonce.
Naj bo naš vrt majhen ali velik, vedno sta potrebna
skrbno načrtovanje in kakšen dober nasvet. Za
vse to smo vam vedno na voljo.
Več informacij o urbanem vrtnarstvu in kontaktni
podatki so na spletni strani www.knof.si.

Vir: Ekipa Zelene Sevnice

Zelena Sevnica
odprla svoja vrata
Zaradi prihajajoče pomladi smo na okrogli mizi, ki
je bila 4. marca v Športnem domu v Sevnici, prvič
predstavili trajnostni projekt Zelena Sevnica.
Povezovanje in druženje lokalnega prebivalstva,
urbano vrtnarstvo, zbiranje in uresničevanje
idej, učenje in pomoč pri urejanju okolice so naše
dejavnosti, ki so se že začele.

Najprej smo predstavili zavod KNOF, so. p., in
aktivne projekte. Vodja projekta Milena Mastnak je
s primeri dobrih praks ponazorila potek dejavnosti
in smernice razvoja.

Vesna Perko

Mali urbani vrt
Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:
• Turistična zveza občine Sevnica (Cvetka Jazbec
– 031 825 053, Alenka Kozorog – 051 680 288),
• Občina Sevnica (Bojan Kostevc – 051 348 039)
• Kontakti območnih koordinatorjev in datumi akcij
po posameznih lokacijah ter obrazci za popis bodo
objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si.
Kontakt za sporočanje lokacije pobranih odpadkov
Komunali Sevnica:
• Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298)
Vreče za čistilno akcijo lahko koordinatorji
prevzamejo v torek, 2. aprila 2013, od 10. do
16. ure v Turistični agenciji Doživljaj.
Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj
udeležimo v čim večjem številu in skupaj
pripomoremo k celostno urejeni podobi našega
bivanjskega prostora.

Čedalje več ljudi se zaveda, da je pridelava domače
zelenjave, sadja in zelišč nujna. Urbano vrtnarjenje
je čedalje bolj priljubljeno med mladimi, zato so
tudi vrtovi dobili novo svežino. Postajajo sodobni in
živahni, združujejo funkcionalnost, lepoto in užitek.
Sedanji čas zahteva spremenjene bivalne navade.
Hiše so z leti postale manjše in bolj ekonomične,

Na diskusiji je župan Srečko Ocvirk podal svoje
predloge in izrazil podporo projektu. Svoje ideje,
videnja in spoznanja so predstavili tudi Vlasta
Kuzmički z oddelka za gospodarstvo, Jože Prah iz
Turistične zveze Slovenije, Irena Pirc, direktorica
Zavoda za zaposlovanje, Cvetka Jazbec,
predsednica Turistične zveze občine Sevnica, in
drugi, ki se ukvarjajo z urejanjem okolice. Na koncu
smo vse udeležene pozvali k obisku naših prvih
vrtnarskih delavnic, ki že potekajo. Udeležencem
prve okrogle mize se zahvaljujemo za sodelovanje,
saj nam prav vaš odziv potrjuje, da delamo v pravi
smeri, druge pa vabimo k udeležbi na naslednjih
aktivnostih.
Informacije so tudi na Facebooku Zelene Sevnice.

Vir: Ekipa Zelene Sevnice

www.mojaobcina.si/sevnica

Cvetka Jazbec, Turistična zveza občine Sevnica
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Kultura
VIII. likovna kolonija
Krmelj 2012

Območno srečanje lutkovnih
skupin občine Sevnica 2013

V četrtek, 16. marca, se je na sevniškem gradu
kljub slabemu vremenu zbralo veliko ljubiteljev
umetnosti: Pospremili so odprtje slikarske in
fotografske razstave del VIII. likovne kolonije
Krmelj 2012, ki je potekala maja 2012 pod
okriljem Likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj.
Ljubiteljski slikarji in fotografi so ustvarjali pod
strokovnim vodstvom Toneta in Judith Zgonec.
Nastalo je 27 slik in več fotografij na temo Podobe
Krmelja in okolice.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna
izpostava Sevnica je v četrtek, 7. marca, v Kulturni
dvorani Dom svobode Krmelj organiziral Območno
srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica.
Lutkovno dopoldne so pričarale tri skupine.
V svet lutk nas je popeljala Lutkovna skupina
Ostržek z OŠ Milana Majcna Šentjanž pod
vodstvom Nade Lindič s predstavo Se me kaj
bojite, Pikapolonice iz OŠ Tržišče so se predstavile
s predstavo Juri Muri v Afriki pod mentorstvom
Andreje Umek, predstavo Podstrešne prigode
lutk pa nam je zaigrala skupina Knapec iz OŠ
Krmelj pod mentorstvom Mojce Tomažin.
Vse tri skupine so si navdušeno ogledali mladi
gledalci iz Tržišča, Krmelja in Šentjanža.

Prireditev, ki jo je zaznamoval preplet poezije
Toneta Pavčka in Mile Kačičeve z interpretacijo
recitatorjev Guste Mirt, Ksenije Vene in Dušana
Senice, je zasnoval in povezoval Rado Kostrevc.
Večer je z ubranim prepevanjem domoljubnih
pesmi obogatil MePZ Dvor ob Krki pod
strokovnim vodstvom Marjane Ahačič Dobovšek,
ki se tudi kot udeleženka kolonije rada vrača v
kraje svoje mladosti.

Srečanje je strokovno spremljala lutkarica Irena
Rajh Kunaver in na koncu mentoricam podala
tudi strokovno mnenje. Najboljše lutkarje čaka
12. aprila v Semiču regijsko srečanje otroških
lutkovnih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Območno srečanje otroških
gledaliških skupin občine
Sevnica 2013
Letošnji otroški gledališki praznik je bil 14. marca
v Kulturni dvorani v Šentjanžu.
Na srečanju je sodelovalo pet osnovnošolskih
skupin: Gledališka skupina Naše malo gledališče
iz OŠ Tržišče, pod vodstvom Alenke Gobec
s predstavo Popravljalnica igrač; Gledališka
skupina Studenček OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Podružnica Studenec s predstavo Dogodek v
mestnem logu pod mentorstvom Andreje Janc;
predstavo O žalostnem klovnu in zaljubljeni
princeski je odigrala Gledališka skupina Knapec
iz OŠ Krmelj pod mentorstvom Nataše Možic;
Gledališka skupina Klopotec iz OŠ Milana Majcna
iz Šentjanža pod mentorstvom Helen Hribar in
Jožice Pelko se nam je predstavila s predstavo Boj
na zelenjavnem vrtu; s predstavo Nekoč je živela
bela roža pa so gledališko dopoldne sklenili igralci
iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Loka, pod
mentorstvom Marjete Česnik.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Predstavitev knjige:
Utrinki življenja v MC Sevnica

Odlični mladi igralci so nam pripravili pestro
gledališko dopoldne, ogledali pa so si ga tudi učenci
V sodelovanju KŠTM Sevnica, Družinskega iz Studenca, Tržišča, Krmelja in Šentjanža. Na
inštituta Sevnica in Mohorjeve založbe Celovec srečanju nas je obiskal in pozdravil tudi podžupan
je potekala predstavitev knjige psihologinje in Jože Žnidarič.
terapevtke Silve Matos: Utrinki življenja. Skrbno
pripravljen prostor mladinskega centra Sevnice
je dajal občutek varnosti in udobja, zato je bilo
poslušanje in sodelovanje v pogovorih zelo prijetno.
Pogovor je vodil in povezoval terapevt inštituta
Zaupanje, Damijan Ganc.
Preden smo prisluhnili pogovoru, so nam otroci iz
Navzoče je nagovoril Rudi Stopar, vsestranski Glasbene šole Sevnica na pihala zaigrali prijetne
umetnik, in podal svoj pogled na umetnost. Na
razstavi se predstavlja s skulpturo Zapuščeni
rudniški rov, simbol rudnika Krmelj.
Prijeten večer se je nadaljeval z ogledom
razstavljenih del v galeriji in končal z druženjem
udeležencev razstave in obiskovalcev.
Razstava bo na ogled do 8. aprila 2013.

Barbara Pergovnik

GRAD SEVNICA
Ponedeljek-četrtek:
po predhodni najavi
na 051 680 289

Petek:
15.00 - 18.00
Sobota, nedelja, prazniki:
13.00 - 18.00
10

april 13

melodije, ki so sovpadale s prijetnim vzdušjem
v prostoru in napovedale začetek pogovora.
Pogovarjali smo se o odnosih v družini, o njihovih
vplivih na naš razvoj in samopodobo, o izbiri
vrednot v našem življenju. Med pogovorom smo
bili priče tudi življenjskim izkušnjam in zgodbam
avtorice Silve, ki so podrobno zapisane v knjigi.
Vsakdo se je lahko zazrl vase in premislil o svojih
vsakodnevnih odnosih ter vrednotah. Vsako
tako notranje potovanje človeka bogati, zato je v
sodobnem času zelo dobrodošlo.
Po pogovoru je avtorica odgovarjala na vprašanja,
za tem pa je podpisovala svojo knjigo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Srečanje je strokovno spremljala Kim Komljanec,
vsestranska gledališka ustvarjalka, slovenska
javnost pa jo najbolj pozna kot dramatičarko,
čeprav deluje tudi kot režiserka, dramaturginja,
gledališka pedagoginja in lektorica.
Izbrane skupine z območnega srečanje se bodo
predstavile na regijskem srečanju, ki bo 10. aprila
v Metliki.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Kultura
Izdelovali torto
iz toaletnega papirja

»Jaz sem slep. Tisti, ki se s tem Sejem Poroka v Celju
obremenjujejo, pa so slepci.« Tudi letos je bil od 15. do 18.

V soboto, 9. marca, je Kulturno-umetniško društvo
Budna vas pri družini Skoporc-Zavrl na Brunku
pripravilo delavnico izdelave torte iz toaletnega
papirja in rož iz barvastega papirja. Šestnajst
udeleženk delavnice je pod vodstvom Marije Oven
iz Radeč ustvarjalo, po končani izdelavi tort pa
so se lotile še izdelave različnih rož iz barvastega
papirja. Nastale so prav zanimive cvetice različnih
barv in oblik, uporabile pa so jih za okrasitev tort.

Čeprav slep, je Sebastjan Kamenik kot osrednji
gost 72. Razborskega večera s svojo dobro voljo,
pozitivnostjo in humorjem narisal nasmeh na lica
obiskovalcev kulturne prireditve, ki so jo popestrile
umetniška gostja Irena Zgonc in glasbene gostje
skupine Amabile.
Misel osrednjega gosta Sebastjana Kamenika Če
človek hoče, zmore vse. Samo volja je potrebna,
nazorno predstavlja življenjsko vodilo mladega
moža, ki ga v vsakdanu slepota sicer ovira, ne
more pa mu preprečiti, da življenja ne bi jemal z
lepše strani. V pogovoru z moderatorko večera
Mojco Petrovčič je pokazal iskrivost in iskrenost,
za kar so mu obiskovalci večera večkrat navdušeno
zaploskali. S svojim občutkom za humor in
šalami jih je nekajkrat prav pošteno nasmejal.

marca sejem
Poroka v Celju. Grad Sevnica se je predstavljal s
porokami v poročni dvorani na sevniškem gradu
in v grajskem parku. Zaradi dobrega oglaševanja
sejma v medijih, si je predstavljeno ogledalo zelo
veliko ljudi. Sodelovali so saloni poročnih oblek
iz vse Slovenije, predstavljali so fotografske
storitve, zlatarstvo, dekorativno okraševanje,
gostinsko ponudbo ob porokah in po njih, glasbeno
spremljavo in drugo.
Nekaj parov se je odločilo za poroko na našem
gradu. S svojo ponudbo pa smo prepričali tudi
nekaj parov, ki bodo potrdili svojo ljubezen ob
srebrni in zlati poroki v prelepem parku pod
starim platanami, v miru starega gradu. Tam
se je mogoče po obredu fotografirati v grajskih
sobanah in okolici gradu.

Marija razlaga, kaj potrebujemo za izdelavo torte.

Marija Oven pravi, da je potrebne pri izdelavi
takšne torte veliko domišljije. Upoštevati je treba
tudi, kolikšno vrednost naj ima torta, od tega je
odvisno, kakšne materiale uporabimo pri izdelavi.
Osnovni material je toaletni papir, ki je tudo šaljivo K sproščenemu vzdušju večera so pripomogle
darilo.
tudi gostje večera. Z likovnimi deli in svojo prvo
samostojno razstavo se je predstavila likovna
umetnica Irena Zgonc iz Krmelja. Sicer je članica
DLLU Radeče in likovne sekcije Lipa KUD Budna
vas. Štiri glasbene gostje iz Sevnice in okolice so
svojo skupno glasbeno pot začele pred kratkim, a Na sejmu pa so mnogi dobili tudi vse podatke o
so na odru žarele prepričljivo in ljubko ter prijetno, lepoti in skrivnostih Sevnice, kar ponuja narava
kar pomeni tudi italijanska beseda Amabile. Vsem vse leto v naši občini in okolici po Posavju.
našim gostjam in obiskovalkam večera so otroci
in mladi iz domače dramske skupine Razbor pod
odrom ob prazniku žena in mater podelili vrtnico,
možje pa so se v spodnjih prostorih Doma krajanov
Nekaj rož in torta
ustavili pri z dobrotami pogrnjenih mizah. S
Veselo razpoložene in vsaka s svojo torto so se ta krasnim večerom smo tako sklenili že 15. sezono
večer razšle udeleženke delavnic.
Razborskih večerov na Razborju pod Lisco. Več
utrinkov s tega večera si lahko ogledate na spletni
Magda Sigmund, predsednica strani društva www.razbor.si ali na Facebooku.
Kulturno-umetniškega društva Budna vas
Matej Imperl

Naš prostor je obiskal tudi evropski poslanec
Lojze Peterle. Pravi, da so njegovi spomini na našo
občino lepi, pohvalil pa je tudi urejenost gradu in
ponudbo, ki smo jo predstavljali na sejmu.
Najbolj pa smo bili veseli parov, ki so se poročili na
našem gradu in se z veseljem spominjajo dogodkov
ob tem.
Naša predstavitev na sejmu je bila dobra, naša
ponudba, urejenost in pravilni pristop pa nimajo
veliko tekmecev na sovenskem trgu.
Tega se moram v teh časih še posebno zavedati.

Ciril Dolinšek, za KŠTM Sevnica

Verjamemo, da ima vsak izmed vas veliko
dobrih idej kaj in kako bi bilo treba
spremeniti, dodelati, da bi bilo v občini
Sevnici življenje prijazno za občane kot
tudi za ljudi, ki prihajajo v naše kraje.
Vaše dobronamerne kritike, pobude in
ideje pričakujemo na info@kstm.si ali pa
se oglasite osebno. Veseli vas bomo.

Vir: KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 1. 4.,
ob 13.00
torek, 2. 4.,
ob 9.00
sreda, 3. 4.,
ob 19.00
četrtek, 4. 4.,
ob 18.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Velikonočni pohod

Zbiranje:
Org.: PGD Blanca;
pri Gasilskem domu Blanca Info.: Aljoša, 031/536-869

Razgovor z županom občine Sevnica: Srečkom Ocvirkom

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

Radogost – Stoparjev gost: slikar Milan Razboršek iz Zagorja
in Glasbeni recital Orlek (Poredoš)
Potopisno predavanje Karibska Kolumbija
z divjim karnevalom v Barranquili

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, www.grad-sevnica.com

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

petek, 5. 4.,
ob 18.00

Večer vseh pevskih zborov društev upokojencev občine Sevnica

Večnamenski dom
Zabukovje

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

petek, 5. 4.,
ob 18.00

Predstavitev knjige Kozolec na prepihu časa, odprtje fotograf.
razstave Postavitev toplART galerije

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

sobota, 6. 4.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Zdravko, 051-680-287

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Enota Loka pri Zidanem
Mostu – oddelka Bibe in
Škratki

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650, vrtec.sevnica@siol.net,
urska.kozmus@guest.arnes

Enota Kekec,
Prešernova 7, Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650, vrtec.sevnica@siol.net,
urska.kozmus@guest.arnes

TVD Boštanj

Org.: JSKD OI Sevnica

sobota, 6. 4.,
ob 19.00
ponedeljek, 8. 4.,
9.00 - 11.00
torek, 9. 4.,
9.00 -11.00
torek, 9. 4.,
ob 17.00

Kino Sevnica: Lovca na čarovnice;
grozljivka
Teden odprtih vrat v Vrtcu Ciciban Sevnica
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec Ciciban Sevnica,
da se nam pridružijo in se poigrajo z nami.
Teden odprtih vrat v Vrtcu Ciciban Sevnica
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec Ciciban Sevnica,
da se nam pridružijo in se poigrajo z nami.
Revija predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov
občine Sevnica 2013

torek, 9. 4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj

Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 10. 4.,
9.00 - 11.00

Teden odprtih vrat v Vrtcu Ciciban Sevnica
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec Ciciban Sevnica,
da se nam pridružijo in se poigrajo z nami.

Enota Centralni vrtec,
vhod Rdeča kapica in
Pikapolonice

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650, vrtec.sevnica@siol.net,
urska.kozmus@guest.arnes

sreda, 10. 4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Enota Centralni vrtec,
vhod Ostržek in Palčki

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650, vrtec.sevnica@siol.net,
urska.kozmus@guest.arnes

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Zavod kabelske televizije NHM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Enota Boštanj – oddelka
Mehurčki in Balončki

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650, vrtec.sevnica@siol.net,
urska.kozmus@guest.arnes

sreda, 10. 4.,
17.00 – 20.00
sreda, 10. 4.,
ob 18.00
četrtek, 11. 4.,
9.00 - 11.00
četrtek, 11. 4.,
ob 17.00
četrtek, 11. 4.,
ob 18.00
petek, 12. 4.,
9.00 - 11.00
petek, 12. 4.,
ob 19.00
sobota, 13. 4.,
ob 19.00
sobota, 13. 4.,
ob 19.00
sobota, 13. 4.,
ob 19.30
sobota, 13. 4.,
ob 20.00
torek, 16. 4.,
ob 10.00
četrtek, 18. 4.,
8.00 – 15.00
četrtek, 18. 4.,
ob 18.00
petek,19. 4.,
7.00 – 13.00
petek, 19.4.,
ob 16.00
sobota, 20. 4.,
ob 10.00
sobota, 20. 4.,
ob 17.00

Nejc Volarič: Fotografske delavnice
Predvideni termini delavnic:10., 17., 18. in 25. april ter 8., 9., 15. maj.
Predstavitev knjige: Franci Planinc: »Kruh in pecivo po domače«.
Avtor nam bo predstavil svojo knjigo in nam podal koristne nasvete.
Teden odprtih vrat v Vrtcu Ciciban Sevnica
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec Ciciban Sevnica,
da se nam pridružijo in se poigrajo z nami.
Redna letna skupščina vseh uporabnikov
Predavanje: Miša Pušenjak:
Kako pridelati zdrave vrtnine
Teden odprtih vrat v Vrtcu Ciciban Sevnica
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec Ciciban Sevnica,
da se nam pridružijo in se poigrajo z nami.
Predstava: Zbudi se, Katka!

Dramska skupina Kulturnega društva Leskovec pri Krškem
Kulturna dvorana Sevnica
Predstava je brezplačna za vse krajane KS sevnica. Brezplačne karte bodo na
voljo v Turistični agenciji Doživljaj, ter Knjigarni in Papirnici Lindič Cvetka v Sevnici.

Org.: Krajevna skupnost Sevnica

Kino Sevnica: Tatica identitete;
kriminalna komedija

Kulturna dvorana Sevnica

Koncert MePZ Lisca Sevnica

Grad Sevnica,
Org.: MePZ Lisca Sevnica
Albert-Felicijanova dvorana

Rokomet: 1A NLB Leasing liga

Športna dvorana Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica;
Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

Športni dom Sevnica

Org: Grapak plus d.o.o.;
Info.: 051/202-200

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZRK Sevnica

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica, Irena Ameršek;
Info.: Irena, 040/501-923

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZRK Sevnica

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

Malkovec nad Tržiščem

Org.: Združenje borcev za vrednote NOB,
OO Sevnica in KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Glasbeni spomini z Borisom Kopitarjem
Nastopili bodo: Slovenski zvoki, Sijaj, Pogum, Rubin, Oktet Jurij
Dalmatin, Iča in Matevž...
Predavanje: Nada Kozjek:
Zelišča - nabiranje, sušenje, shranjevanje (3. del)
Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Razstava: Irena Ameršek in Urška Korum:
Mavričen svet barv
Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Tečaj CPP
Proslava v spomin na Malkovške dogodke 1941-1945
in Dneva upora proti okupatorju
Kino Sevnica: Razbijač Ralph (sinhronizirano);
animirana pustolovska komedija

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 20. 4.,
ob 19.00

Naša pesem

Kulturna dvorana Šentjanž Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas

ponedeljek,
22. 4. - 26. 4.

Teden brezplačnega prvega vpisa
v Knjižnico Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 22. 4.
ob 13.00

Zasaditev občinske lipe
ob svetovnem dnevu zemlje

pri Osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica

Org.: TZOS, Občina Sevnica, KS Sevnica,
KŠTM Sevnica, ZGS RS, OŠ SK Sevnica,
AKŽ Sevnica

ponedeljek, 22. 4.
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 22. 4.
ob 18.30

7. srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

torek, 23. 4.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Prepevanje Loške Jurijeve pesmi

od hiše do hiše na Logu

Org.: Kulturno športno društvo Log; Info.:
Silvo Novšak, Brane Knez

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Zaključek Literarne ustvarjalnice

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

24 ur Lisce

Športni dom Sevnica Lisca

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica;
Info.: Robert, 040/297-179

Odprtje opisne table botaničnega spomenika
Nahajališče Clusijevega svišča na Lovrencu

Lovrenc - Rastišče
Kluzijevega svišča

Org.: KŠTM Sevnica

Koncert: The Tzar Blues Band

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Tradicionalni pohod po poteh KS Loka

pred Trubarjevim hramom
Org.: Turistično društvo Loka
v Loki pri Zid. Mostu

Kino Sevnica: Film 43;
komedija

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kresovanje

Dolenji Boštanj

Org.: Klub boštanjske mladine;
Info.: Uroš Karlič, 041/758-686

Prvomajska budnica

po Sevnici

Org.: KD Godba Sevnica

Pohod na Lisco in tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci

Lisca

Org.: PD Lisca Sevnica

20. pohod na Kamenško

zbirno mesto pri turistični
info tabli Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj, turistična sekcija,
KS Krmelj; Info.: Slavica Mirt, 041/897-515

torek, 23. 4.,
ob 20.00
sreda, 24. 4.,
ob 17.00
sreda, 24. 4.,
ob 19.00
četrtek, 25. 4.,
ob 15.00
petek, 26. 4.,
16.30
do sobote, 27. 4.
16.30
petek, 26.4.,
ob 13.00
petek, 26.4.,
ob 20.30
sobota, 27. 4.,
ob 9.00
sobota, 27. 4.,
ob 19.00
torek, 30.4.,
od 20.00
sreda, 1. 5.,
ob 6.00
sreda, 1. 5.
sreda, 1. 5.,
ob 10.00

sobota, 6. 4., ob 19.00
grozljivka // 87

POLETNI KAMP
konec julija, štiri dni

za mlade: 8 - 14 let
v Sevnici in na Lisci
športno
družabne igre

sobota, 13. 4., ob 19.00
kriminalna komedija // 111

poučne vsebine
druženje

sobota, 20. 4., ob 17.00

zabava

animirana pustolovska komedija // 101

kontakt:
aleksander, 031/876-455

sobota, 27. 4., ob 19.00
komedija // 90

MC Sevnica - april

Kmečka tržnica
Sevnica
vsako

SREDO
SOBOTO ...
in

...domače za domače...

Sobota, 6. 4., ob 14.30: Turnir v ročnem nogometu (od 15 let),
Sreda, 10. 4., ob 18.00: Predstavitev knjige Francija Planinca
z naslovom »Kruh in pecivo po domače«
Sobota, 13. 4., ob 17.00: Filmski večer
Sreda, 17. 4., ob 15.00: Igrajmo se: MOJA SLOVENIJA
Sobota, 20. 4., ob 16.00: Poker turnir
Sreda, 24. 4., ob 15.00: Igrajmo se: ŠAH
Sobota, 27. 4., ob 15.00: Šola Taroka
Sobota, 27. 4., ob 17.00: Filmski večer
april 13
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Mladina, šolski zvonec
Pomladanska liga v
MC, središče zbiranja mladih Ponudba za najem MC Sevnica
namiznem tenisu v MC Sevnica Mladinski center je mesto, kjer se mladi lahko
Bi radi praznovali
V soboto, 16. marca, je bilo žrebanje za ligo v
namiznem tenisu, ki bo v prostorih Mladinskega
centra Sevnica. Tekmovanje poteka v dveh
starostnih kategorijah, in sicer tekmovalci do 14
let in tekmovalci od 15 let. Sistem tekmovanja je
naslednji:
Igralci do 14 let:
Vsak igra z vsakim dvakrat (povratna tekma se
ne igra na isti dan) na tri dobljene nize. Najboljši
štirje tekmovalci igrajo končnico (polfinale).
Tekmovalci si sami med seboj določijo termine
tekem, v zaključnih bojih pa se igra ena tekma na
pet dobljenih nizov. Tekmovanje se bo začelo 18.
marca in končalo predvidoma do 22. junija. Ob
točkovni izenačenosti tekmovalcev se šteje: 1.
medsebojni rezultat; 2. razlika v nizih; 3. število
dobljenih nizov.

družijo in hkrati kreativno preživljajo prosti čas.
rojstni dan,
Poleg interesnih dejavnosti lahko ponudi tudi
pa nimate
prostor raznim svetovalnicam, informacijskim
prostora?
točkam, izobraževalnim dejavnostim in drugim
Morda imate
mladinskim organizacijam, ki nimajo lastnega
obletnico mature
prostora. Bistvo je, da je središče, kjer se mladi
ali le srečanje
zbirajo, srečujejo, ustvarjajo in uresničujejo
prijateljev?
svoje zamisli, projekte, iniciative, mesto, kjer
Bi vaše društvo
se zabavajo, učijo in kjer zbirajo in uporabljajo
potrebovalo
razpoložljivo
infrastrukturo
in
program. prostor za srečanje ali za vadbo plesa?
Mladinski center Sevnica vam omogoča najem po
ugodnih cenah. Cenik si lahko ogledate na spletni
strani www.kstm.si.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zimovanje
za otroke s SMC Sevnica
Spremljajte program in se nam pridružite
vsak dan, od 13. do 19. ure,
ob sobotah od 15. do 19. ure.

Igralci od 15 let:
Vsak igra z vsakim dvakrat (povratna tekma se ne
igra na isti dan) na tri dobljene nize.
Najboljši štirje tekmovalci se uvrstijo naprej v
zaključne dvoboje (četrtfinale) in se križajo z drugo
skupino (npr. 1. iz skupine A dobi 4. iz skupine B)
Tekmovalci si sami med seboj določijo termine
tekem, v zaključnih bojih pa se igra ena tekma na
pet dobljenih nizov. Tekmovanje se bo začelo 18.
marca in končalo predvidoma do 22. junija. Ob
točkovni izenačenosti tekmovalcev se šteje: 1.
medsebojni rezultat; 2. razlika v nizih; 3. število
dobljenih nizov. Vabljeni kot tekmovalci, navijači ali
le kot gledalci.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zimske počitnice v MC Sevnica
V času zimskih počitnic, je KŠTM Sevnica v
Mladinskem centru Sevnica organiziral številne
aktivnosti, s katerimi so se lahko otroci in mladina
kratkočasili in zabavali v času, ko so bili starši v
službi. Svoja vrata smo v Mladinskem centru odprli
že ob 10. uri, druženje in veselje polno aktivnosti,
pa smo zaključili ob 15. uri.

Tudi letos se je SMC Sevnica potrudil in za otroke
organiziral petdnevno zimovanje oz. smučanje.
Poleg smučanja so bili otroci deležni tudi drugih
zabavnih aktivnosti in zanimivosti, pri katerih ni
manjkalo smeha in veselja.
Zimske počitnice so hitro prišle in minile, še
posebno hitro pa za tiste, ki smo se udeležili že
tradicionalnega zimovanja v Bohinjski Bistrici.
Sobotni start je bil ob 10. uri dopoldne, po tem ko
smo se vsi prešteli in našli prostor za vso prtljago
v avtobusu in kombiju. Na cilj smo prispeli okoli
ene ure popoldne in imeli najprej kosilo, nato pa
smo se odpravili na kopanje v tamkajšnji bazen.
Po triurnem plavanju, spuščanju po toboganih ter
plezanju po plezalni steni smo se že kar lačni vrnili
v hišo, kjer nas je čakala okusna večerja, po njej
pa so animatorke že imele pripravljen spoznavni
večer.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Naše zvezdice
Vsako leto v zadnjih mesecih razmišljamo, kako bi
ob 8. februarju v ljudeh vzbudili kulturo…
…in letos smo se odločili, da bi na krajevni proslavi
ob slovenskem kulturnem prazniku predstavili
zbirko pesmi…PRVO PESNIŠKO ZBIRKO učencev
osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.
Ideja, ki je tlela v nas, je zagledala luč sveta.
Drobna knjižica ni več neznanka. In o čem pojejo
NAŠE ZVEZDICE? O zimi in o snežakih, o živalih in
o rožah, bolj natančno o vrtnicah. Posebno mesto
pa ima pesem Šentjanž, moj rodni kraj – himna
naše šole… Šentjanž je namreč kraj, kjer je vsak
dan kot mesec maj in tu so naši domovi, v katerih
ni nikoli megle, saj nam doma mavrica seže v srce.
In o čem še pojejo pesmi? O prijateljstvu, kajti
prijatelj je tisti, ki nikoli ne poka od zavisti in prijatelj
je ta, ki te rad ima in se s teboj igra, čeprav se mu
ne da. Pojejo pa tudi o sreči. » Sreča je kot roža,
ki raste, raste, se množi, » pravi mlada pesnica
Danijela Bec iz 6. razreda, ki je prispevala največ
pesmi za našo zbirko. » Lepo je srečo z drugimi
deliti in tudi njih razveseliti.« Veseli smo, da so se
naši pesniki, ilustratorji in pevci, ki so predstavitev
pesniške zbirke popestrili z ubranim petjem,
krajanom Šentjanža predstavili prav na predvečer
8. februarja, ko se spomnimo našega največjega
pesnika Franceta Prešerna, ki je v življenju spoznal
veliko dobrih in slabih stvari ter se na napakah učil,
kakor se učimo mi. Naše zvezdice so zasvetile in
želimo si, da bi jih bili vsi veseli, tako kot smo jih mi.

Majda Podlesnik Repovž
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V nedeljo se je začelo zares. Po zajtrku smo se
odpravili na Vogel. Čeprav je bila megla, je bilo
prijetno smučati. Prvi dan smo smučali še v 5
Prvi dan v tednu smo pričeli ustvarjalno. Podirali
smo mejnike in svoji domišljiji dodali nove
razsežnosti z ustvarjalno delavnico s hama
perlicami. Izdelali smo lepo število umetnin, ki prav
ta trenutek krasijo domove udeležencev. V torek
smo organizirali izmenjavo rabljenih stvari, kot
so knjige, CD-ji, igrače… V sredo smo imeli tako
rekoč »športni dan«, saj so se lahko udeleženci
pomerili v turnirju namiznega tenisa, kjer smo
najspretnejšim podelili praktične nagrade.
Spremljali smo zelo dinamičen in razburljiv turnir,
prvo mesto pa je osvojil Nik Rantah . Naslednji dan
so na svoj račun prišli ljubitelji računalniških igric,
potekal je namreč LAN party, udeleženci so se
med seboj pomerili v igri Counter strike. V petek pa
sta potekala dva turnirja in sicer v pokru in pikadu,
zmagovalcema smo podelili praktične nagrade.
V soboto smo svoja vrata odprli v popoldanskem
času, ob 17. uri smo organizirali filmski večer,
ogledali smo si komedijo Vroča kifeljca (Hot fuzz).
Bilo je kratko, a sladko.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

skupinah, naslednje dni pa v manjših skupinicah.
Za večjo popestritev smo obiskali tudi drsališče
in se preizkusili v veščini drsanja. Po smučanju
smo se odpravili na kosilo, za njim smo imeli nekaj
prostega časa, večeri pa so bili vsak dan različni.
Čeprav smo bili vsi utrujeni zaradi pestrega
dogajanja, se že veselimo prihodnjega leta, ko se
bomo spet spuščali po snegu in uživali v zimskih
radostih.

Milan Metelko

Mladina, šolski zvonec
Poklic reševalec
Vsi iz Vrtca Ciciban Sevnica, ki sodelujemo pri
projektu Pasavček, smo se v Zdravstvenem
domu Sevnica seznanili s poklicem reševalec.
Sprejela sta nas reševalca Žarko Janc in Jože
Božič. Z zanimanjem smo si ogledali njuna
reševalna oblačila, ki jih varujejo pred morebitnimi
poškodbami pri reševanju ponesrečencev.
Ugotovili smo, da tudi reševalci pri svojem delu
uporabljajo čelado kot gasilci. S ponosom sta nam
razkazala novo reševalno vozilo.

Prikazala sta nam, kako mobilizirajo ponesrečence,
ki imajo različne poškodbe, katere pripomočke
uporabljajo in kako jih varno namestijo v vozilo.
Opozorila sta nas, da se moramo vedno pripeti
z varnostnim pasom. Otroke je najbolj pritegnila
aparatura, s katero so poslušali srčni utrip.
V zahvalo smo reševalcema in direktorici Vladimiri
Tomšič podarili v vrtcu izdelana darila.
Izvajalci projekta Pasavček

Zdenka Poljšak

Zimski oratorijski dan
Med zimskimi počitnicami smo imeli v SMC
zimsko obarvan oratorijski dan. Najprej smo se
pogovarjali o postu in veliki noči. V delavnici smo
izdelovali voščilnice z velikonočnimi motivi in se pri
tem odlično zabavali. Nastali so zares lepi izdelki.

Na Blanci
že drugič gradili prijateljstvo

Na Zaupanju številne
aktivnosti za vse generacije

Prvega marca je potekala dobrodelna prireditev
Gradimo prijateljstvo 2 v organizaciji Osnovne šole
Blanca, enota Vrtec Blanca. Z zbranimi sredstvi
bo zelenica obogatena z igralom za najmlajše
otroke.

V programih Družinskega inštituta Zaupanje
se ves čas vrstijo številni dogodki in aktivnosti.
Poleg redne terapevtske dejavnosti in svetovalnih
pogovorov za izboljšanje komunikacije v družini se
čedalje bolj uveljavlja tudi individualna priprava na
zakon, v sodelovanju s KŠTM Sevnica pa potekajo
naslednje aktivnosti: brezplačni tečaj slovenskega
jezika za priseljence, pogovorna skupina za
mladostnike, brezplačna učna pomoč za učence
in dijake, organizirano varstvo predšolskih otrok,
različni športni turnirji, skupina za mamice na
porodniškem dopustu (v sodelovanju z zavodom
Izvir) in druge, ki potekajo v prostorih MC Sevnica.
Osnovna šola Sevnica omogoča prostor za
srečevanje medgeneracijske klekljarske skupine
Bucike, ob sredah pa je še zelo aktivna pohodna
skupina za starejše Resa.
V prihodnjih mesecih na Zaupanju načrtujejo tudi
vzpostavitev Akademije za prostovoljno mladinsko
delo, ki bo mlade usposabljala za načrtovane
prostovoljne aktivnosti – ulično delo z mladimi,
pomoč starejšim, različna pomoč priseljenskim
družinam, v sodelovanju s šolami pa načrtujejo
tudi prenos v Krškem uspešno delujočega projekta
Nam se rola brez drog in alkohola.

Srečo so pomagali graditi ansambli Šantej, Florjan,
Skomini, Poklon, Labirint, Štajnbrik, Kvartet
Jarica, Anja in Klara Drstvenšek, zaposleni na OŠ
Blanca – ups!, vrtičkarji enote Vrtca Blanca, in
donatorji. Svoj del sreče so prispevali starši naših
vrtičkarjev z domačim pecivom, sokom in branjem
povezovalnega besedila prireditve, vsi obiskovalci z
vstopnino in prostovoljnimi prispevki ter zaposleni
na OŠ Blanca z organizacijo in izpeljavo prireditve.
Zbrali smo 1432,75 EUR in dokazali, da na Blanci
še znamo graditi prijateljstvo med seboj.

Valerija Mirt

Tehniški dan naredi sam
Uspešno sodelovanje učiteljev razredne in
predmetne stopnje se kaže v izpeljavi tehniškega
dne Naredi sam, ki ga tretješolci na OŠ Sava
Kladnika pripravijo v zimskih mesecih.
Učenci si želijo praktičnega dela: želijo žagati,
vrtati luknje, uporabljati
kladivo, brusiti in
ustvarjati izdelke iz lesa in ne le iz papirja.
Želji učencev in učiteljic je prisluhnil učitelj tehnike in
tehnologije Janez Virtič. S skrbnim načrtovanjem
smo organizirali varno praktično delo na šolskih
namiznih strojčkih. Tako je vsak tretješolec na
tehniškem dnevu samostojno izdelal tri izdelke iz
lesa: stojalo za prtičke, okvir za sliko in košarico
za lončnico. Učenci so spoznali, kako načrtovati
delo in kako slediti posameznim postopkom dela,
kako si organizirati delovni prostor, spoznali so
varen način uporabe stoječega vrtalnega stroja in
tehniko žaganja. Ob obrušenih prstnih blazinicah
so se sproti učili, kako pravilno brusiti les, kako
zabijati in sestavljati posamezne delčke v celoto,
kako natančno lepiti in kako pospraviti za seboj.

Ko se je ura bližala poldnevu in so naši trebuščki
že opozarjali na lakoto, so se nam prilegle okusne
palačinke, ki sta jih za nas spekli pridni mamici.
Medtem ko smo se sladkali, smo stiskali pesti za
naše smučarke, nato pa smo se tudi sami podali
na sneg. Popoldne je minilo v znamenju kepanja,
naredili pa smo tudi velikanskega snežaka.

Damijan Ganc

Angleščina za najmlajše
v MC Sevnica
Marca nas je zapustila prostovoljka Maja, ki je
delo učiteljice več kot odlično opravila. Ob tej
priložnosti ji čestitamo za
novorojenčico in ji sporočamo, da se veselimo z
njo. Vsak petek od 16. do 17. ure še vedno poteka
začetno učenje angleščine za otroke od 5 do 10
let v prostorih Mladinskega centra Sevnica in je
popolnoma brezplačno.

Z vami bomo Mojca, Danilo ali Tilen. Vabljeni vsi
zainteresirani otroci, da se nam pridružite!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Če
vrednotimo
navdušenje,
veselje
in
discipliniranost učencev pri delu v delavnici tudi
ne preseneča, da imamo na naši šoli veliko izbirnih
predmetov s področja obdelave lesa, kovin,
plastike, saj se učenci z delavnico spoznajo že na
razredni stopnji.
Ni lepšega ob koncu pouka, kadar vidiš nasmejane,
zadovoljne, samozavestne otroke, ki rastejo ob
pridobivanju novih spretnosti in znanja. In takšni
Vabimo vas, da se nam prihodnjič pridružite tudi otroci so po končanem tehniškem dnevu zapuščali
vi!
OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Milan Metelko

Ernestina Krajnc, prof.

Za lahko noč
in miren spanec otrok
»Velik del krivde pri težavah s spanjem svojih
otrok pogosto nosijo starši. Čeprav želijo
pomagati, ne najdejo načina za spremembe
svojih navad, zato tudi ne morejo vzpostaviti
primernega načina za uspavanje.« Sproščeni
in zadovoljni starši v večini nimajo težav s
nespečnostjo otrok.
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Šolski zvonec
Medgeneracijsko sožitje
V petek, 1. marca, smo učenci 3. a razreda OŠ
Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom učiteljice
Irene Železnik nastopali na zboru upokojencev v
jedilnici Lisce.
Z velikim veseljem in navdušenjem smo se odzvali
povabilu upokojencev in popestrili srečanjem s
spletom ljudskih plesov in pesmijo. Spremljali so
nas tudi starši in ravnateljica.

Vemo, da smo še majhni, a se kljub temu
zavedamo, da imamo veliko srce in da zmoremo
razveseliti ljudi okrog sebe. Z našim nasmehom
v očeh, otroško radostjo in dobro voljo nam je
uspelo navdušiti vse navzoče, da so se skupaj z
nami razvedrili in tudi zapeli.
Le s skupnim sodelovanjem zmoremo veliko in le z
roko v roki lahko ustvarjamo in nam je lepo.

Irena Železnik

www.kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Obisk mamice
na delovnem mestu
Marca namenimo veliko časa pogovoru o starših,
odnosih v družini in poklicih, ki jih starši opravljajo.
Zato smo prosili Mojco, referentko za mladinske
dejavnosti na KŠTM Sevnica, ali jo lahko obiščemo
v MC Sevnica, da bi nam povedala kaj o svojem delu
in poklicu. Izvedeli smo, da ima zelo zanimiv poklic,
saj skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladine, vključenih pa je veliko aktivnosti,
ki jih uporabniki ne poznajo dobro. Je pa to
poklic, za katerega potrebuješ veliko srce, ideje,
potrpežljivost, voljo, samoiniciativnost.

Mojca pogosto sama vodi program, tudi učno
pomoč učencem, ustvarjalnice, poučevanje
angleškega jezika, gostovanje različnih skupin
v MC Sevnica. Tudi nam je pripravila ustvarjalno
urico, na kateri smo pobarvali rožice, ki so jih
bile naše mamice zelo vesele. Lepo nam je bilo in
upamo, da bomo Mojco v MC Sevnica spet kmalu
obiskali.

Otroci iz vrtca Ciciban, skupina Sončki
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Mažoretke
Društva TRG Sevnica

Obisk podjetja
Gen energija Krško

Za sevniškimi mažoretkami je spet pester
mesec.

V četrtek, 7. marca, smo se učenci 5. a in 5. b
razreda z avtobusom odpeljali v Krško in si ogledali
stavbo Gen. Imeli smo naravoslovni dan.

Poleg rednih nastopov so nastopale na TV in
Radiu Veseljak, gostitelji pa so ugotovili, da je s
Sevničankami zabavno in prijetno. To ste lahko
prebrali tudi v eni izmed marčevskih številk revije
Lady. Na začetku marca so na sklepnem turnirju
pokala članic v košarki pomagale ŽKK Athlete
Celje do pokalne lovorike, ta turnir pa ste si lahko
ogledali na nacionalni televiziji. Dekleta se v teh
prvih spomladanskih dneh intenzivno pripravljajo Bili smo v pričakovanju, saj nam je učiteljica v
na državno prvenstvo, ki bo maja v Radečah, šoli na njihovi spletni strani pokazala, kaj si bomo
čakajo pa jih še nekaj napovedanih projektov in ogledali. Ko smo prišli v Gen, smo si slekli bunde
in si najprej ogledali film o Zemlji, kako v zvezdah
nastaja energija s trki elektronov. V posebni sobi v
pritličju smo videli model jedrske elektrarne Krško
in se pogovorili o onesnaževanju okolja. Izvedel
sem, kdaj je poraba elektrike največja, to je od
7. do 11. ure in zvečer. Vas zanima, zakaj? Ker
smo takrat ljudje doma in gorijo luči ter kuhamo.
Spoznal sem vrste elektrarn: jedrsko, vetrno,
sončno ter hidroelektrarno in termoelektrarno.
Najbolj je izkoriščena vodna elektrarna, manj
zanesljiva je sončna elektrarna. za tem je bil na
vrsti odmor. Po njem smo se prestavili v pritličje in
preizkušali vse eksperimente. Vsi so bili zanimivi,
ker so bili povezani z elektriko. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo se prijeli za roke in prijeli ploščo z
predstavitev po vsej Sloveniji.
elektriko. Čas v eksperimentalnici je prehitro minil
Aktivnosti Sevničank so dokaz, da je mogoče s in treba je bilo oditi domov.
trudom in trdim delom doseči marsikaj.

Vir: Društvo Trg Sevnica

Četrtfinale v odbojki
Spremljale smo jih tudi učenke, ki smo poskrbele
za video in foto zapis. Jaz sem snemala
naše odbojkarje, moja sošolka Maša pa jih je
fotografirala. Fantje so bili živčni saj so vedeli, da
imajo težko nalogo. Po ogrevanju je bil čas za prvo
tekmo z domačini. Braslovčani so odlično igrali in
na žalost premagali naše fante. Druga tekma pa
je bila zelo napeta, saj so Tržiščani igrali s OŠ KDK
Šoštanj. Pri tej igri so bili igralci ves čas izenačeni,
vendar se je sreča nasmehnila učencem iz
Šoštanja. Fantje so bili kar malo razočarani,
vendar ne za dolgo. Zadnja tekma je potekala
z OŠ Šmartno pri Litiji, v kateri so naši fantje
nasprotnike premagali z odličnim rezultatom.

Učiteljica nas je na avtobusu vprašala, kakšen dan
smo preživeli. Vsi smo bili enakega mnenja: »Bilo
je carsko!«

Gaber Vandur, 5. a razred, OŠ Sava Kladnika Sevnica
(mentorica Petra Jesih)

Zimski športni dan na Lisci
Na Lisco smo se peljali z avtobusom in se tam
preoblekli v pajace. Za tem so se sankali in kepali.

Učenci OŠ Tržišče so zasedli odlično 3. mesto in si
z velikim trudom prislužili pokal.
Čeprav jim je do polfinala zmanjkalo zelo malo, Bilo je lepo. Potem smo se spet preoblekli in šli na
čaj. Nato smo se vrnili v šolo.
smo vsi ponosni na te učence.

Tea Bačić,9.r OŠ Tržišče

Gregor, 5. razred OŠ Ane Gale Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica

Grajska skrinja
Po sledeh naravne in kulturne dediščine
Slovenska tradicionalna kuhinja

Planinec
Oči si znova zaželijo
pogled v narave harmonijo,
po žilah ogenj že gori
in tudi misel tja hiti.
Nazaj, k materi naravi,
ki prijazno nas pozdravi.
Ponudi vedno novih nam stvari,
nikdar v njej ti dolgčas ni.
V srcu hud nemir odzvanja,
v hribe venomer priganja.
V glavi film se še vrti
minulih že prehojenih poti.
Oprta nahrbtnik si na rame,
v roke palice še vzame ...
Trdno stopajo noge,
tja, kamor vodi ga srce.
Planinca vleče v gore
preljube naše Slovenije.
Vedno višje, tja pod oblake,
obiskovati čudovite vse očake.

Tanja Košar

Slovenska tradicionalna kuhinja se je v naših
domovih oblikovala v stoletjih in je del nas, našega
obstoja in tradicije. Najboljše, a hkrati zdrave jedi
so tiste, ki se prenašajo iz roda v rod.
Kuhinja se od dežele do dežele spreminja. Že v
Sloveniji je po pokrajinah zelo raznovrstna. Na
vzhodu, kjer je svet bolj plodovit, je tudi kuhinja
bogatejša, v hribovitem svetu pa včasih ni bilo kaj
dati v lonec.
Slovenska vsakdanja kuhinja je bolj ali manj
skromna, zaznamovana z zeljem in krompirjem. Le
ob praznikih, žetvi, svatbah in podobnih dogodkih
je bila hrana obilnejša.
K sreči ne poznamo več velike revščine in lakote,
ko so ljudje jedli tudi prekuhane olupke repe, znane
kot »aleluja«.

Odločili smo se raziskati, kako so se prehranjevale
naše babice, kaj so jedle v zgodnji mladosti, in tako
spoznamo slovenske jedi iz našega okolja, ki so jih
pripravljali nekoč, morda pa kje še zdaj.
Zanimalo nas je tudi, katere jedi še radi skuhajo.
Prosili pa smo jih tudi, da nam zaupajo vsaj en
recept jedi iz mladosti.
Pripravili smo anketni vprašalnik.

Ugotovitve:

• Nekoč so imeli tri obroke na dan.
• Najpogosteje so za zajtrk, kosilo in večerjo jedli
preproste kmečke jedi (mleko, žgance, zelje,
krompir, fižol).
• Meso so jedli le ob nedeljah in praznikih.
Slovenska potica
• V šoli niso imeli malice, prinašali so jo od doma.
Potica je slovensko praznično pecivo. Že od nekdaj • Jedi so se prilagajale letnim časom, saj takrat
se pojavlja na mizi kmeta in meščana kot obredna še ni bilo hladilnikov in zamrzovalnih skrinj in omar.
jed. Nikoli ne manjka za veliko noč, po potici • Ob praznikih so bile mize bolj bogato obložene.
zadiši pri božiču, na podeželju pa jo spečejo tudi
med letom, ob večjih kmečkih delih, pomembnih
življenjskih praznikih, kot so rojstvo, poročne
Projekt moj kraj, moja občina 2010,
pojedine, različne obletnice.
Recepti naših babic,
Izdelali
učenci
učenci
5. a, 5. b, 5. c,
Na voljo je zelo veliko receptov iz bližnjih in daljnih
mentorice:
Darinka
Jeraj,
prof.,
Jožica Mlakar,
krajev in tako kar nekako pozabljamo na domače
prof., Petra Jesih, prof., Alenka Povšič
jedi, ki so nekoč dišale iz babičinih in prababičinih
kuhinj.

Vir: TZOS

JEZIKOVNI KOTIČEK

V dalji se odpira svet
Zdi se mi, da spim,
plavam skozi sanje,
prebiram med oblaki idej,
lezem čez neviht kotanje.
V dalji se odpira svet
ves mavričen in zlat,
umika se dosegu rok
prefinjeno kot tat.
Z večjo silo me privlači,
bolj oddaljen se mi zdi,
ko si najbolj ga želiš doseči,
utone med oblaki in zaspi.
Redko kdaj ostane ne obzorju,
mirno, za en sam dotik,
v trenutku spremeni si barvo,
prikaže novih se oblik.
Mnogokrat tako v življenju
več poti se nam ponavlja,
se trudimo doseči vrh,
vedno nov
se cilj postavlja.

Tanja Košar

SRCE JE V PRSIH
To ime je ženskega spola, ima samo množinsko obliko in ga sklanjamo po zgledu nit takole: prsi, prsi,
prsim, prsi, na prsih, s prsmi.
Vzemimo si danes to opozorilo k srcu, ki ga nosimo v prsih (ne: v prsah!).

Povzela po 366 x slovensko, France Vrbinc,
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Šport in rekreacija
Državno prvenstvo v krosu
V soboto, 16. marca, je bilo v Mariboru državno
prvenstvo v krosu, tekmovanja pa se je udeležilo
tudi nekaj tekačev AK Sevnica. Najbolj se je
izkazala Karin Gošek, ki je v kategoriji pionirk U 14
prepričljivo zmagala, druga je bila njena klubska
kolegica Klara Zakšek. Zato je ekipna zmaga
pripadla Sevnici. Dobro je med člani tekel Robert
Lendaro in osvojil šesto mesto na 10 km dolgi
prtogi, Dušan Krašovec je bil deseti; ekipno sta
osvojila 2. mesto. Vseekipno med ženskami je AK
Sevnica osvojila 2. mesto.
Rezultati:
16 . 3. 2013, Maribor –
državno prvenstvo v krosu

Kunšek in Kovačičeva zlato in V KD Sevnica delo
srebro na koncu strelske lige z mladimi cestnimi kolesarji
V soboto in nedeljo, 16. in 17. marca, se je
s šestim krogom lige končal šestmesečni
zimski del strelske sezone, v kateri sta v skupni
razvrstitvi zablestela Blaž Kunšek z zlato in Anuša
Kovačič s srebrno kolajno. Kunšek je na petih
tekmah stal na najvišjih stopničkah in zbral 134,
Kovačičeva pa 130 točk. Oba sta zaslužna za
dobro ekipno uvrstitev Slovenije na evropskem
prvenstvu v Odensi, 5. mesto. Kovačičeva se je
v posamezni konkurenci uvrstila na 21. mesto
med petdesetimi, Kunšek pa na 31. mesto med
enainsedemdesetimi nastopajočimi.

KD Sevnica bo letos priredilo dve tradicionalni
prireditvi. Zadnja nedelja maja je namenjena 18.
Sevniškemu maratonu, zadnja nedelja avgusta pa
22. Skoku na Lisco. Poleg že utečenih aktivnosti
smo v KD na novo vzpostavili projekt vadbe
cestnega kolesarstva v Sevnici za dečke od 10
do 15 let. Projekt že redno poteka. Zagon sta
nam poleg lastne volje dala dolgoletni pokrovitelj
sevniškega kolesarstva in povezava KD Sevnica s
KK Adria Mobil. Trener Borut Pirš iz Radeč vodi
dva mlada kolesarja: Gabra Vandurja (11) in Aljaža
Praha (14). V KD Sevnica smo ponosni tudi na
srednješolca Luka Šeška (17), ki se bo letošnjo
sezono preizkušal z vrstniki – mladinci na državni in
mednarodni ravni, pod okriljem KK Adria Mobil. V

Člana SD Marok iz Sevnice Blaž Kunšek in Anuša v
danskem mestu Odense na evropskem prvenstvu

ČLANI
10.000 m
6. Robert Lendaro
38:17,7
10. Dušan Krašovec
42:18,7
Ekipno: 2. AK SEVNICA
PIONIRKE U 14 1999/00
2000 m
1. Karin Gošek – 00
7:34,7
2. Klara Zakšek – 00
8:06,0
9. Prah Jerneja – 00
8:36,7
Ekipno: 1. AK SEVNICA
PIONIRKE U 16 1997/98
3.000 m
10. Hana Kranjec – 99 13:25,3
18. Karin Ferlin – 98
14:19,6
Ekipno: 5. mesto
VSEEKIPNO – ženske: 2. AK SEVNICA

Pripravil: Rafko Povhe

5. tek za sevniški pokal
Na Blanci je potekal 5. tek za sevniški pokal,
start in cilj pa je bil pred OŠ Blanca. V hladnem
jutru so se tekmovalci podali na pravo razgibano
krosprogo, ki jo je prekrival sneg. Otroci so se
pomerili na krajših razdljah, absolutna zmagovalca
teka članov na 4000 m pa sta postala Robert
Lendaro, AK Sevnica, ki je zmagal že tretjič, pri
ženskah je zmagala Tanja Kopinšek, AK Šentjur.
Pri mladincih je slavil Senica Marcel, Svet team.
V mlajših kategorijah so si zmago pritekli Živa
Slapšak, AK Sevnica, Aljaž Stopar, OŠ Blanca,
Ajda Slapšak, AK Sevnica, Enej Jagodič, OŠ Savo
Kladnik, Anja Jerele, Limo team, Noel Žibert,
AK Radeče, Klara Zakšek, AK Sevnica, Klemen
Sladič, AK Sevnica, Urška Arzenšek, AD Kladivar,
David Remar, OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Mladinsko ligo letošnje sezone je poleg Slavka
Ribiča in Luke Pesjaka uspešno končala tudi
Tajda Marc s 117 zbranimi točkami in osvojeno
program treninga si prizadevamo pridobiti še več
bronasto kolajno v posamični konkurenci.
kolesarskih navdušencev (starih od 10 do 13 let)
Mirko Ognjenovič za resen in intenziven trening, od aprila pa tudi za
tekmovalni cikel. Fantje, ki so se ali se bodo odločili
za ta lep in naporen šport, se lahko v domačem
okolju udeležujejo popolne kolesarske vadbe, z vso
potrebno opremo in trenerskim znanjem. Skupini
želimo veliko varnih in hitrih kilometrov, pa tudi še
več vrstnikov, da bo trening zabavnejši.
Uvrstitve moške članske ekipe RK Sevnica v 1.
A-ligo, razglasitev ekipe za najboljšo ekipo občine
Robert Kosaber, predsednik KD Sevnica
Sevnica v preteklem letu, priznanje rokometašu
Milošu Djurdjeviču za najboljšega športnika
občine Sevnica leta 2012 in priznanje RK Krmelj
za 60 let delovanja so dobri temelji za nov zagon
popularizacije rokometa v občini.
V Ormožu je bil v torek, 19. marca, polfinale

Rokomet
v občini Sevnica se prebuja

Zmaga sevniških rokometašev

Moška članska ekipa je v rednem delu lige dosegla
štiri zmage in si prizadeva ostati v elitni ligi. Kljub
številnim poškodbam, ki so pestile igralce med
prvenstvom, so v prvem krogu končnice navdušili
občinstvo v dvorani in premagali RK SVIŠ iz Ivančne
Gorice z rezultatom 34:27. Z osvojenima točkama
so med ekipami, ki jih morajo premagati, če želijo
tudi prihodnjo sezono tekmovati v najmočnejši ligi.
Mladinci so za las zgrešili polfinale v svoji
kategoriji, kadeti, starejši dečki A in mlajši dečki
A pa so osvojili mesta v sredini svojih tekmovalnih
skupin. Navdušili so mlajši dečki B (letnik 2001), ki
so se uvrstili v polfinale in tekmujejo z najboljšimi
ekipami v svoji kategoriji. Organizirano vadijo že
podmladek letnik 2002 in mlajši, ki tekmujejo na
turnirjih v mini rokometu. Naslednji turnir bo v
nedeljo, 7. aprila, v Športni dvorani Sevnica.
Zanimanje za rokomet je veliko tudi med dekleti,
zato v klubu že načrtujemo aktivnosti za njihovo
organizirano vadbo.

državnega tekmovanja za starejše dečke v
rokometu. Nastopilo je več ekip, med njimi tudi
ekipa iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Vse tekme so
bile zelo napete in vse do konca ni bilo znano, kdo
bo zmagovalec.

Naši rokometaši so kljub vsem težavam in
poškodbam dokazali, da lahko s skupnimi močmi
dosežejo vsak postavljen cilj. Dosegli so neverjeten
Veseli tudi, da se šolske rokometne ekipe OŠ uspeh, saj so zmagali in se s tem uvrstili v finale
Sevnica in OŠ Boštanj (deklice in dečki) redno državnega tekmovanja.
uvrščajo v četrtfinala, polfinala in finala državni Verjamemo, da jim bo ta dogodek ostal globoko v
šolskih tekmovanj in tam dosegajo lepe uspehe.
spominu in da so prav vsi igralci ponosni, da so bili
del velike nepremagljive ekipe sevniške šole.
Aleš Pinterič, Rokometni klub Sevnica Želimo jim še veliko športnih zmag. SREČNO,
ROKOMETAŠI!

Vir: AK Sevnica
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www.mojaobcina.si/sevnica

Anže Jazbinšek, 9. b
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šport in rekreacija
Kickboxing
Finale DP v full contactu
V Zagorju ob Savi se je končal prvi letošnji turnir
kickboxinga za državno prvenstvo, ki ga je
vzorno organizirala Kickboxing zveza Slovenije v
sodelovanju s tehničnim izvajalcem Pon-Do-Kwan
klubom iz Zagorja.
Na tekmovanju je nastopilo več kot 300
nastopajočih iz 21 klubov. Prvi turnir, ki šteje za
državno prvenstvo Slovenije v kickboxingu, je
postregel z nekaj zelo razburljivimi in kakovostnimi
borbami v disciplinah tatami – point fightinga in light
contacta, prav tako smo videli nekaj atraktivnih
nastopov predvsem mladih tekmovalcev v
glasbenih formah (musical forms).
Najbolj pa je gledalce v dvorani Zagorja ob Savi
vznemirilo finalno tekmovanje v full contactu v
boksarskem ringu. Sevniški kickboksarji so imeli
v finalu full contacta kar tri svoje predstavnike,
in sicer Marušo Crnič, članico do 52 kg, Zlatka
Pučka, mladinca in debitanta med člani do 63,5
kg, ter Reneja Juharta, prav tako debitanta med
mladinci do 91 kg.
Kljub pomanjkanju izkušenj v ringdisciplinah so vsi
trije prikazali izjemno borbenost in vzdržljivost, na
kar kažejo tudi njihovi rezultati.

Igrala sem na dnevu
slovenske ženske košarke

PREGLED UVRSTITEV:
MLAJŠI DEČKI KATA B
5.–7. mesto: Žiga Pigac
5.–7. mesto: Aljaž Lednik
STAREJŠE DEKLICE KATA C
2. mesto: Lea Ivandič
3. mesto: Tereza Alja Kožar
STAREJŠE DEKLICE KATA B
3. mesto: Tia Šantej
5.–8. mesto: Klara Kocjan
5.–8. mesto: Jasmina Očko
STAREJŠE DEKLICE KUMIT
3. mesto: Tia Šantej
5. mesto: Tereza Alja Kožar

Marja Zidarič

Kvalifikacije 1. SFL:
Nazarčani ustavili
zmagovalni niz KMN Sevnice

Letošnji dan slovenske ženske košarke (All-stars)
je potekal v športni dvorani Tabor v Mariboru v
nedeljo, 3. februarja. Na tem turnirju se vsako
leto zberejo najboljše košarkarice posameznih
starostnih skupin in letos sem v kategoriji
starejših pionirk (U-14) priložnost dobila tudi
sama. Razdelili so nas v dve ekipi, in sicer modro
in belo. Po kar napeti tekmi je zmagala ekipa belih,
v kateri sem igrala tudi jaz. Z 12 točkami sem
bila najboljša strelka tekme. Po naši tekmi so na
parket stopile kadetinje (U-16) in mladinke (U-18).
Največji spektakel dneva je bila zagotovo tekma
članic, ki so prikazale zelo dobro igro.

Prva kvalifikacijska tekma za 1. Slovensko futsal
ligo se ni začela po načrtih sevniškega stratega
Mitje Jonteza. Na gostovanju pri KMN Nazarje
Glin so izgubili s 7:4.
Nazarčani so se odlično pripravili na tekmo in v
uvodnih minutah vodili z 2:0. Sevničani so si priigrali
kar nekaj priložnosti, vendar so bili v zaključkih
akcij premalo zbrani. V 19. minuti je Koprivnjak
izkoristil zmedo v kazenskem prostoru in mu je
uspelo premagati domačega vratarja. Veselje
Sevničanov se še ni poleglo, ko so Nazarčani v Nasploh mi je bil ta dan zelo všeč in želim si, da
naslednjem napadu rezultat zvišali na 3:1. S tem bi se dneva slovenske ženske košarke kot igralka
udeležila še kdaj.
rezutatom se je končal polčas.
V šesti minuti drugega polčasa se je Jontez
Aleksandra Krošelj, 8. r. OŠ Blanca
odločil, da bo zaigral z vratarjem v polju. Tvegana
igra se Sevničanom ni obrestovala, saj so gostitelji
odlično igrali v obrambi. V sevniški mreži so tako
končale še štiri žoge. Poraz so s svojimi zadetki
omili Martič, Nečemer in Balagić.
Za vstop oziroma ostanek v 1. SlovenskI futsal ligI V nedeljo, 10. marca, je bil v športni dvorani v
so potrebne tri zmage. Drugo tekmo bodo spet Krškem turnir v mini rokometu. Iz sevniške občine
so nastopile tri ekipe, dve iz OŠ Boštanj in ena iz
gostili KMN Nazarje Glin.
OŠ Sevnica. V predtekmovanju je prva ekipa OŠ
Boštanj močno premagala OŠ Leskovec in OŠ
Senovo ter se uvrstila v finale. V drugi skupini
je druga ekipa OŠ Boštanj z lahkoto premagala
OŠ Jurija Dalmatina. Tudi OŠ Sevnica je močno
premagala krško ekipo. V tekmi za uvrstitev v
finale smo videli odlično predstavo med Boštanjem
in Sevnico. Nobena od ekip si ni priigrala večje
prednosti, na koncu pa so slavili Boštanjčani za en
gol. V finalu je prva ekipa OŠ Boštanj premagala
drugo, v tekmi za tretje mesto pa je OŠ Sevnica
bila premočna za OŠ Senovo.
Z veseljem lahko potrdimo, da smo videli odlične

Odlični najmlajši rokometaši

Finalna borba do 63,5 kg (Pučko in Muratović)

Rezultati – FULL CONTACT
finale državnega prvenstva:
1. Rene Juhart, mladinci – 91 kg
2. Zlatko Pučko, člani – 63,5 kg
2. Maruša Crnič, članice – 52 kg

Jurij Orač

Tradicionalni karate državno
JKA karate prvenstvo
Člani KBV Sevnica so v nedeljo, 10. februarja,
nastopili na državnem prvenstvu JKA karateja in
dobili kar štiri odličja. Lea Ivandič in Tereza Alja
Kožar sta se s svojima odličnima nastopoma
v kategoriji starejših deklic kata C povzpeli na
stopničke in zasedli 2. in 3. mesto. Tia Šantej je
osvojila kar dve bronasti medalji, in sicer najprej v
močni konkurenci v kategoriji starejših deklic kata
B, nato pa še v borbah, kjer je za las zgrešila finale
in se je morala zadovoljiti z bronasto medaljo. Tii
in Terezi čestitamo, saj sta se prvič pomerili v
borbah, nastop pa je bil odličen.

Dobitnice medalj z DP :
T. Šantej, L. Ivandič in T. Kožar

U 21: Mladinci kljub porazu v finale
državnega prvenstva
Na povratni polfinalni tekmi mladinskega
državnega prvenstva U 21 so Sevničani izgubili s
3:1. Na prvi pofinalni tekmi v Sevnici je bilo 3:3,
vendar je disciplinski organ izdal sklep in gostujoči
igralec Aljaž Kusterle ni smel igrati, saj je na
članski tekmi prejel rdeči karton. Zato so tekmo
registrirali s 5:0 v korist gostiteljev.
Kobaridčani so odločno začeli tekmo in v prvem
počasu vodili z 2:0. Ko je kapetan KMN Sevnice
Nečemer v drugem polčasu zadel gol in je bil
rezultat 3:1, je bilo jasno, da bodo napredovali
v finale. Treba pa je poudariti, da so Sevničani v
Kobaridu igrali v zelo okrnjeni zasedbi, saj so
manjkali kar štirje ključni igralci: Krnc, Martič,
Račič in Kugler.
KMN Sevnica se je v finale uvrstila s skupnim
rezultatom 6:3, igrali pa bodo s Predilnico Litija.

Tomaž Blatnik

predstave mladih rokometašev iz OŠ Boštanj,
ki vadijo pod vodstvom Bojana Dernovška, in
rokometašev iz OŠ Sevnica, ki jih vodi Goran
Brečko. Pohvaliti je treba tudi starše, ki so se v
velikem številu udeležili turnirja in navijali za mlade
rokometaše.
Vse ljubitelje rokometa vabimo v Športno dvorano
Sevnica 7. aprila na turnir v mini rokometu.

Vojko Švab, RK Sevnica
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Utrip življenja
KOLUMNA - ODNOSI
Zdravje
Svoje današnje razmišljanje želim usmeriti k temi,
ki me v zadnjih dneh, tudi osebno, nekako najbolj
zaposluje.
Dejstvo je, da začnemo o nekaterih stvareh zares
premišljevati šele, ko se nam zgodijo. Ko sem
pri zgodnjih dvajsetih letih naredil vozniški izpit,
nisem niti mislil, da bi se lahko prometna nesreča
zgodila tudi meni, kljub temu, da vsak dan slišimo
in beremo o številnih prometnih nesrečah. Pa se
je zgodila. Pravzaprav huda, avtomobil je bil skoraj
povsem uničen, meni pa, hvala Bogu, ni bilo nič, če
odmislim bolečine v nategnjenih sklepih, vratu in
hrbtenici. Občutki lebdenja v avtomobilu nad cesto
in udarec ob skalo so ostali v meni tudi potem, ko
so bolečine minile in ko je bila pločevina poravnana
in prelakirana. Od takrat vem, kako je videti od
blizu zverižena pločevina in kakšen je občutek
nemoči, ko se avtomobil odlepi od ceste in leti
proti nekemu koncu. Po tistem sedam v avtomobil
z več spoštljivosti in manj predrzno.
Podobno je z zdravjem. Bolni zdravim vedno znova
pripovedujejo, kako se ne zavedajo, kaj imajo,
dokler jim zdravje služi. Zdrav človek živi vse
odtenke življenja, energija bolnega pa se zoži v en
sam cilj: ozdravitev.
Zdravje je večplasten pojem in je, kot pravijo
strokovnjaki, veliko več kot odsotnost bolezni.
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje
zdravje kot stanje popolne telesne, duševne in
socialne blaginje. V sodobnem času se veliko
govori o zdravju, ohranjanju zdravja in zdravem
načinu življenja. Zdrava prehrana, izogibanje
kakršnemukoli pretiravanju, čist zrak, gibanje,
odpoved razvadam, primerna telesna teža, slog
življenja, ki minimalizira stres, vzpostavljanje
odnosov, ki človeka gradijo in napolnjujejo z
optimizmom in veseljem do življenja, razvijanje
duhovne globine … Receptov in nasvetov je torej
dovolj, a žal, tudi takšnih in drugačnih marketinških
manipulacij. Temeljno je zavedanje, da je vse, kar
storim dobrega za telo, duha in dušo, izjemnega
preventivnega pomena pri ohranjanju zdravja.
Odločitev za slog življenja je v rokah posameznika –
slehernega izmed nas. Če pogledam svoje življenje
skozi prizmo skrbi za lastno zdravje, zlahka opazim
nihanja. So bila obdobja, ko sem skrbi za zdravje
posvečal kar dosti pozornost, in so bila druga
obdobja, ko sem padel v
V vsakem obdobju življenja je lahko tudi priložnost
za razmislek o kakovosti naših odnosov in
spodbuda k temu, da ne čakamo na izjemne
situacije življenja, da bi v njih postorili tisto, kar
vemo, da lahko, in kar si želimo spremeniti.
V mimo bežnosti življenja zlahka prezremo
marsikaj, za kar sicer vemo, da bi morali postoriti
v naših odnosih. A ko je človek zdrav, se lahko
odmakne, odide, najde tisoč bližnjic, da se ne
sreča zares z drugim in s samim seboj.
Ljudje si znamo pogosto šele v trenutkih bolezni,
ko se mogoče strahoma spogledujemo tudi
z obzorji onstranstva, povedati, koliko drug
drugemu pomenimo. Sicer je tragično, da tega
ne znamo storiti prej, a kljub temu odrešujoče,
da se nam – ne glede na vse – taka priložnost
vsaj ponudi. Spoznanja, ki so nam dana v težkih
trenutkih življenja, se nam pogosto najgloblje
vtisnejo v spomin in ostanejo svet(l)a popotnica za
nadaljnje življenje.
Vir: www.casnik.si
Martin Lisec je direktor podjetij
Stopinje in Mohorjeva d.o.o., Ljubljana.

Policija svetuje
Lep pozdrav vsem bralcem časopisa. Dnevi
postajajo čedalje daljši in toplejši, zato ste pohiteli
z urejanjem okolice hiš ter deli v sadovnjakih in
vinogradih. Zdaj boste čedalje manj doma v hiši,
kar bodo lahko izrabili nepridipravi za tatvine in
vlome. Še zlasti, če jim boste s svojim ravnanjem
olajšali delo.
Da se to ne bi zgodilo, ob odhodu z doma zaklepajte
vrata, oken ne puščajte v priprtem položaju za
zračenje, če nimate dodatno zavarovane kljuke za
odpiranje okna. Bodite pozorni na gibanje sumljivih
neznanih oseb v svojem okolju in o tem obveščajte
policijo na telefonsko številko 113. Žrtve tatvin in
vlomov so velikokrat starejši občani, zato bodite
pozorni na dogajanje tudi pri njih. Tatvino lahko
preprečite tako, da sumljive osebe ogovorite in jim
daste vedeti, da spremljate dogajanje pri sosedu,
obvestite policijo na številko 113, greste do
soseda in podobno. Starejši občani pa poskrbite
tudi sami, da ne boste odpirali vrat neznanim
osebam in ne boste nasedali njihovim lepim
besedam ob prihodu do vas. Verjetno vas bodo
poskušali zvabiti od vhoda oziroma bodo prijazni,
da bi jih sami povabili v hišo.
Opozarjamo vas tudi na previdnost pri uporabljanju
ognja v naravi. Če požigate suho travo, vejevje
ali podobno, morate urediti kurišče, okoli njega
očistite vse gorljive stvari, po opravljenem delu pa
ogenj pogasite z vodo ali dajte nanj negorljivo snov,
na primer zemljo. Prepovedano je požiganje suhe
trave na travniku, ker s tem uničujemo mlade
rastline in živali, ki imajo tam svoj dom, lahko pa
se ogenj razširi tudi na druge površine in nastane
velika škoda v gozdu ali na gospodarskem poslopju.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša
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Mini veganske tortice/ pite
Spodnja plast:
1 skodelica mandljev ali indijskih oreščkov
1 skodelica narezanih datljev
2 žlici kakava v prahu
ščep vanilije v prahu
1/2 skodelice kokosove moke
2 žlici limoninega soka
Mandlje in dateljne namoči v vodi za nekaj ur,
zmiksaj s paličnim ali blenderjem do goste
konsistence (lahko dodaš zelo malo vode za
lažje miksanje, nato zgostiš z mletimi lešniki ali
kokosovo moko). Po dnu skodelice/modelčka
posuješ kokosovo moko ali mlete lešnike, čez
(in po stenah) obložiš s pripravljeno zmesjo.
Nadev:
naribana jabolka,
pokapljana z limoninin sokom
in posuta s cimetom

Preliv:
banane
vanilija v prahu
malo limoninega soka
javorjev sirup
Zmiksaš vse skupaj s paličnim, preliješ po
torti/mini presnih pitah.
Čokolada (napis):
1 skodelica kakavovega masla
1 žlica kokosovega olja
1 skodelica kakava v prahu
1/3 skodelice javorjevega sirupa
1/2 žličke vanilije v prahu
naribana lupina 1/3 bio pomaranče

Nenavadna
medicinska zgodba
Lekarnar je rad dajal nasvete svojim
strankam. Nekoč je prišel k njemu mož s
hudim prehladom, zato mu je dal sirup.
Naslednjega dne je bolnik ozdravel!
Toda…odkril je, da je naredil veliko napako:
sirup ni bil namenjen zdravljenju prehlada –
bil je zdravilo za… diarejo!!!
Torej, kaj je povzročilo ozdravitev:
sirup ali…sugestija?
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Recepti

Kakavovo maslo in kokosovo olje damo v
stekleno/kovinsko posodico in segrejemo nad
paro ali v pečici do 40 C (ne več!), da se raztopi.
V raztopljeno tekočino vmešamo kakav v prahu,
vanilijo in naribano pomarančno lupino. Ko je
stvar lepo enakomerno premešana, vmešamo
še javorjev sirup. Še vedno tekočo čokolado
damo v peki papir, zvit v obliko lija, in pišemo
po torti/-ci. (za sam napis bi zadostovale dosti
manjše količine sestavin). Drugače pa čokolado
vlijemo v plastične modelčke in postavimo v
hladilnik/skrinjo, da se shladi. Obnese se tudi
pekač, obložen s peki papirjem, na katerega
vlijete čokolado. Ko se strdi, jo s peki papirjem
enostavno dvignete iz pladnja ven in razlomite.

Recept pripravila: Mirijam Kozorog

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Razvedrilo
VICOTEKA
Vitamini
Natakar, kaj so te male črne kroglice, ki
plavajo v moji juhi?
»Ne vem. Najbrž vitamini.«

Jezusov poklic
»Kaj je bil Jezus po poklicu?«
»Študent! S 30 leti je stanoval pri starših,
imel je dolge lase in če je kaj naredil so takoj
rekli, da je to čudež!«

Na sodišču...
Hilda Tovšak na zaslišanju pred sodiščem
izjavi: “Gospod sodnik, nedolžna sem!”
Sodnik hladnokrvno:
“Veste kaj, vaše spolno življenje me ne
popolnoma nič ne zanima.”

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ko uspeš…tvoji prijatelji bodo vedeli kdo si!
A ko padeš…takrat boš ti vedel kdo so tvoji prijatelji!
Bodite z ljudmi, ki vedo kaj imajo, ko imajo vas!

Uganka za brihtne glavce
Biserne brez kril čebele
snoči stiha priletele,
noč na travi prenočile,
davi v soncu se poskrile.

Rešitev marčevske križanke je: MARILYN MONROE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
4. nagrada:
5. nagrada:

Pavla Černigoj, Ribniki 18, 8290 Sevnica
Irena Prus, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj
Damjan Škerbec, N.H.M. 21, 8290 Sevnica
Zdenka Kuhar, Dolenji Boštanj 36, 8294 Boštanj,
Justi Dragar, Šentjur na Polju 12, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Nagrade za mesec APRIL:
1. nagrada: welnes masaža, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p.,
Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče
2. nagrada: welnes masaža, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p.,
Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče
3. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
4. nagrada: medeni izdelek, ki ga podarja Čebelarstvo Stane Popelar,
5. nagrada: zložljiva eko vrečka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. aprila 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Izžrebanka:
Mojca Tržan, Ledina 40a, 8290 Sevnica

Past
Pest
Post
Pust

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). Foto: Judith Zgonec
Katera tri imena uporabljamo za cvet na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Prepoznavna prireditev se imenuje Salamijada.
Izžrebanec:
Vlado Pintar, N.H.M. 27, 8290 Sevnica

Oglasi

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE
N O V I
MODELI

do 25 %

popusta
več kot
43 %
popusta
na določene modele

Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
s�e��l��i� �le���i���

2.

POSAVSKI FES TIVAL
POHODNIŠT VA

Vse ljubitelje pohodništva, narave in prijetnega druženja vabimo na
POSVET O TEMATSKIH POTEH V SLOVENIJI (31. maj 2013, grad Rajhenburg) in
2. POSAVSKI FESTIVAL POHODNIŠTVA (maj - junij) 2013

Kraj

Ime

Datum

Ura

Sevnica

Sevniška planinska pot

04. 05. 2013

07.00 Na Bregu

041 481 697

Tržišče

Pohod Azaleja Vrhek

11.05.2013

10.00 Tržišče - pri pletenki

040 574 974

Kostanjevica na Krki

Uskoška pot

12. 05. 2013

10.00 Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata

031 613519

Šentjanž

11. Pohod po Krekovih stezicah

18. 05. 2013

09.00 Šentjanž

051 680 287

Svibno

Turistično zgodovinska gozdna učna pot

19. 05. 2013

10.00 Pristava

040 500 682

Šentjanž

Pohod okrog pušeljca Dolenjske - PUD

21. 05. 2013

09.00 Šentjanž

031 825 053

Boštanj

Naravoslovna pot Azaleja

25. 05. 2013

15.00 OŠ Boštanj

051 319 070

Brezovska gora

Dunajska pot

25. 05. 2013

14.00 Zavod Svibna, Brezovska Gora

031 329 625

Studenec

Pohod po dolini potoka Štegina na Hudo Brezje

26. 05. 2013

08.00 Arto

041 500 968

Radeče

Učna pot Savus

01. 06. 2013

16.00 Pristan ob reki Savi

03 56 87 941

Kozjanski park

Tradicionalni pohod po Kozjanskem parku

02. 06. 2013

09.00 Trg Kunšperk

03 80 07 116

Brestanica

Brestaniška pohodniška pot

08. 06. 2013

09.00 Trg Brestanica

031 663 319

Senovo

Juriš na Bohor

08. 06. 2013

08.00 Senovo

051 725 412

Sromlje

Pot vina in sonca

09. 06. 2013

09.00 Okrepčevalnica Kranjčič

041 514 134

Šentjanž

Tk Pav

14. 06. 2013

09.00 Šentjanž

031 825 053

Zagrad

Ostrovrharjeva vinska pot

15. 06. 2013

18.00 Zagrad

041 369 245

Zdole

Vidov pohod

16. 06. 2013

08.00 Zdole

041 512 995

Kostanjevica na Krki

Pot vil čestitk

23. 06. 2013

15.00 Galerija Božidarja Jakca

040 657 015

Senovo

Po poti štirih slapov

23. 06. 2013

09.00 Na Jablancah

031 866 831

Bistrica ob Sotli

Grajska pot

25. 06. 2013

09.00 Grad Podsreda

031 276 762

Šentjanž

Vinogradniški pohod DV Šentjanž

25. 06.2013

09.00 Kulturni dom Šentjanž

031 344 669

Start

Info in rezervacije

Želimo vam prijetno, sproščeno in veselo pohodniško druženje, za več informacij ter za bogato izbiro namestitev, kulinarično-vinske ponudbe in ostalih zanimivosti
se obrnite na posamezne organizatorje in na info@cptkrsko.si, info@kstm.si, info@ktrc.si
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

435,00

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

Masa�oni salo

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

Mojca Zaplatar

Akcija v mesecu aprilu je:
Ob vsaki opravljeni klasični švedski masaži
celega telesa podarimo masažo obraza in glave.
Razvajali vas bomo z masažami, ki temeljijo na
znanju in izkušnjah. Izbirate lahko med različnimi
vrstami masaž in masažnimi sredstvi.

Obiščite nas v prijetnem ambientu.
Zaradi zagotavljanja individualne
in strokovne obravnave vas prosimo
za predhodno naroèilo na 041 913 035.

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

