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Intervju

Franci Kranjec, športna osebnost občine Sevnica 2011
Preizkusili ste se v kolektivnih in individualnih
športnih panogah. Kje je delo lažje oz. so rezultati
vidnejši?
Boljše rezultate je laže doseči pri tekačih. S svojimi
učenci imam trening trikrat na teden popoldne (od
14.05 do 15.40), zato smo konkurenčni atletom,
ki redno trenirajo v večjih klubih nekje do sedmega
razreda, pozneje pa malo manj, ker imajo učenci,
ki trenirajo v klubih, več treningov. Teh sam zaradi
časovnih omejitev ne morem imeti, pa tudi cilj
mojih učencev je podrejen številu treningov. Kdor
ima večje tekmovalne ambicije, ga napotim v
atletski klub. Iz naše šole je bilo že več zelo uspešnih
tekmovalcev AK Sevnica. Nerodno je, ker je veliko
naših učencev s podeželja in jih starši zelo težko
vozijo na treninge, pa tudi osip v šoli se pozna.
Pri kolektivnih športih smo majhne šole
oškodovane, ker je izbor igralcev premajhen, še
posebno pa nam niso naklonjena pravila panožnih
zvez, ki so bolj za velike šole. Te imajo tudi zaledje
klubov, ker je zelo težko doseči dober rezultat v
ekipnih športih, če nimaš v ekipi klubskih igralcev,
ki več trenirajo in so odigrali več tekem, kar je v
izenačenih tekmah gotovo ključ do uspeha. Zato
tudi zelo dobro sodelujem s KK Krško, kamor
pošiljam učence, ki v šoli košarke (ki jo organiziram
Franci Kranjec je začel svojo športno pot že v tradicionalnem turnirju v Krmelju, z ekipo Blance na šoli) pokažejo največ znanja in jih podpirajo tudi
starši.
otroških letih. Aktivno se je udejstvoval v atletiki, smo dvakrat zmagali na turnirju v Florjanski.
nogometu in košarki. Pozneje ga je pot vodila
v kolektivne športe. Zdaj svoje profesionalno Na katere rezultate ste kot mentor najbolj Kakšni so bili občutki ob prevzemu priznanja za
športno osebnost občine Sevnica 2011?
znanje prenaša na svoje učence na OŠ Blanca ponosni?
pri kraljici športa – atletiki. Pri njem se kalijo tudi Leta 1987 je naš kolesar Igor Kranjec prvič postal Priznanja sem bil zelo vesel in mi pomeni pohvalo
največji atletski talenti na državni ravni. Je tudi državni prvak v gorski vožnji v Idriji, kar je naslednje za preteklo delo in obveznost za nadaljnje delo. To
soustanovitelj Košarkarskega kluba Blanca 2003, leto ponovil v Valjevu. Tema naslovoma je dodal še je priznanje, za katerega so zaslužni predvsem
njihove tekme pa si je mogoče ogledati ob sobotah naslov državnega prvaka v cestni vožnji 1988 v učenci, ki so v teh časih še pripravljeni dodatno
delati, pa tudi njihovi starši, ki jih pri tem podpirajo
popoldne v Sevnici.
Sarajevu in v ciklokrosu v Novem mestu.
Prvi uspehi v šolskem športu pa segajo v leto in mi zaupajo, da lahko njihove otroke vozim na
Preizkusili ste se v veliko vrstah športa in kot 1996, ko je Alenka Radej postala šolska državna tekmovanja po vsej Sloveniji. Veliko zaslug ima
tekmovalec dosegali zelo dobre rezultate.
prvakinja v teku na 300 m med mlajšimi učenkami, tudi ravnateljica šole zaradi moralne in logistične
V mladosti sem se ukvarjal z atletiko, nogometom čez tri leta pa je Klemen Božič osvojil 2. mesto na podpore, pa tudi športni prijatelji, ki so me
predlagali, in komisija, ki me je izbrala.
in košarko. Moj športni sopotnik je bil bratranec državnem tekmovanju v skoku v višino.
Stanko Kranjec, s katerim sva skupaj odraščala. Kot mentor sem najbolj ponosen na košarkarsko
Bila sva dobra prijatelja in zagrizena nasprotnika ekipo, sestavljeno iz učencev letnika 1992/93, Kakšno je vaše vodilo in kakšne smernice, ki jih
pri športu, drug od drugega sva se veliko naučila. ki je leta 2006 postala občinski prvak, področni prenašate na mlajše generacije?
Kar uspešno sem tekmoval pri tekih na občinski in prvak, zmagovalec četrtfinalnega tekmovanja in Vsako delo se prej ali slej poplača, zato bodite
regionalni ravni. Poskusil sem se tudi kot vratar se uvrstila v polfinale državnega tekmovanja (iz prizadevni, vsakega dela se lotite z resnostjo in
pri nogometu. Košarka mi je najbolj prirasla k te ekipe igrajo štirje igralci tudi za člansko ekipo z voljo, s tem ste polovico uspeha že dosegli. Naj
srcu, zato sem se z njo tudi aktivno ukvarjal več v 4. državni ligi). Bili smo tudi organizatorji tega vam ne bo žal časa, ki ga boste namenili športu,
kot 20 let. Na začetku je bilo to igranje v osnovni polfinalnega turnirja, za kar smo prejeli državno saj boste z njim doživeli veliko lepih trenutkov,
šoli za razredno in šolsko ekipo. Leta 1975 sem priznanje kot najboljši organizatorji šolskih postavite pa si realne cilje.
začel trenirati pri Košarkarskem klubu Olimpija športnih tekmovanj v šolskem letu 2005/06.
in bil tam do konca srednje šole. Leta 1977/78 Poleg tega sem zelo ponosen na tekaško ekipo, ki
sem bil tudi vodja domskega športnega društva. je leta 2010 na državnem tekmovanju v šolskem Franci, želim vam še veliko športnih uspehov in
Z ekipo dijaškega doma smo postali prvaki krosu v kategoriji učencev in učenk petega obilo prijetnih trenutkov v krogu mladih športnih
ljubljanske regije. Po končani srednji šoli sem razreda postala ekipni državni prvak (nihče od teh nadobudnežev.
leto dni igral v Podbočju. Med študijem sem igral učencev ni treniral v atletskem klubu), čez leto dni
tudi za ekipo športne fakultete na študentskem je svojo uspešnost ta ekipa potrdila z osvojitvijo
Pogovarjala se je: Petra Biderman
prvenstvu. Med služenjem vojaškega roka v Bileči ekipno drugega mesta na državnem tekmovanju v
sem bil zelo uspešen v vojaškem mnogoboju in krosu, bili so tudi nosilci
sem na tekmovanju druge stopnje osvojil drugo ekipe, ki je v šolskem letu
mesto. Po premestitvi v vojašnico v Sarajevo sem 2010/2011
osvojila
igral košarko za ekipo vojašnice na armijskem ekipno 2. mesto na
tekmovanju.
ljubljanskem maratonu
Od leta 1982 do 2003 sem igral košarko za (kar je prva uvrstitev
ekipo KK Kozje. Pet sezon smo igrali v drugi katere od ekip posavskih
republiški ligi (po statusu je bila to takrat četrta šol med prve tri).
liga v Jugoslaviji). K največjemu uspehu uvrščam Posebno mesto ima
igranje v republiški osmini finala za pokal maršala tudi izbor naše učenke
Tita, kjer smo takrat igrali proti ekipi Libela Celje. Aleksandre Krošelj v
Ta je takrat igrala v drugi zvezni ligi in sta pri njih regijsko
košarkarsko
igrala poznejša slovenska reprezentanta Aleš selekcijo in s tem v
Pipan in Matjaž Tovornik. Ko smo leta 2003 na širši izbor za pionirsko
Blanci ustanovili košarkarski klub, sem igralsko selekcijo (povabilii so jo
vlogo zamenjal za trenersko. Leta 2002 smo tudi iz KK Krka za igranje
postali skupni zmagovalci posavskih športnih v njihovem ženskem
vikendov. V ulični ekipi so bili še Stanko Kranjec, klubu; starši jo dvakrat
Klemen Božič in Roman Gradišek, kar je bilo na teden vozijo v Novo
prvovrstno presenečenje. Bili smo igralci treh mesto,
dvakrat
pa
generacij in temu primerno je bilo tudi ime ekipe Tri imam z njo individualni
generacije. Z ekipo KK Kozje smo tudi zmagali na trening).
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Velikokrat pomislimo, da posamezniki ne Pojdimo po nakupih z istimi vrečkami in ne
morejo spremeniti sveta. Da so za to premalo kupujmo novih, uporabljajmo izdelke, ki ne
močni in da jih drugi ne slišijo. Pa vendar bremenijo okolja, začnimo brskati po nasvetih
lahko majhne stvari veliko pomenijo. Tega se babic in dedkov, da bomo ugotovili, kako nam
pogosto sploh ne zavedamo, zato je dobro, da v vsakdanjem življenju lahko pomagajo limona,
sol, zobna krema in podobne dobrote. Če bi
nas na to občasno kdo spomni.
Marsikdo med nami si želi, da okolje, v katerem radi izvedeli kaj novega, vprašajmo znanca,
živimo, spimo, počivamo in ustvarjamo, ne bi soseda, prijatelje ali svoje bližnje. Čedalje več
bilo tako zastrupljeno, kot je ali v prihodnje še ljudi želi iti po poti sprememb in izboljšav. Tako
bo. Torej, bodimo pogumni. Spremembe, ki jih tudi rastemo, postajamo samozavestnejši in
hočemo videti v svetu, naredimo najprej na se spreminjamo.
sebi. Vse spremembe zanetijo posamezniki, Nevednost mogoče res osrečuje, če ne
ki ne verjamejo v omejitve razuma. Očistimo povzroča skrbi, ne povzroča pa napredka.
torej najprej svoje misli. In potem začnimo.
				
Če kljub vsem opozorilom še nismo začeli
ločevati odpadkov, je zdaj pravi trenutek.
		
Mojca Pernovšek

N e p re z r i t e
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intervju
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utrip življenja
razvedrilo

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, 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: Vinko Šeško
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan 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
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide aprila 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
16. 3. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

AKTUALNA PONUDBA
VSTOPNIC IN DOVOLILNIC
PRODAJA VSTOPNIC
ZA RAZNE PRIREDITVE V SEVNICI
»VSEH VSTOPNIC« preko Eventima
PRODAJA ENODNEVNIH RIBOLOVNIH
DOVOLILNIC
za revirje RIBIŠKE DRUŽINE Sevnica
PRODAJNO MESTO:
Turistièno informacijska
pisarna in Doživljaj T.A.,
Boštanj (pri »MERCATOR« centru)
07 81 65 462, 051/ 680 287
www.doživljaj.si, www.kstm.si
Marec 12
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Občinske strani
- TZOS pripravi obrazce za popise.
- Občina Sevnica poskrbi za vreče in rokavice za
pobiranje odpadkov, ki jih bo TZOS pred pričetkom
čistilnih akcij razdelila posameznim področnim
koordinatorjem.
- Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov
čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število
udeležencev, popis črnih odlagališč).
- Koordinatorji določenega področja se s Komunalo
Sevnica dogovorijo o datumu, času in lokaciji
odvoza zbranih odpadkov (v času od 23. marca do
4. aprila).
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 področnih koordinatorjev in datumi akcij
po posameznih lokacijah ter obrazci za popis bodo
objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si.
Kontakt za sporočanje datuma, časa in lokacije
pobranih odpadkov Komunali Sevnica:
• Mojca Jazbinšek – 07 81 64 714, 031 653 298

Čistilne akcije 2012:
očistimo tudi občino Sevnica

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj
udeležimo v čim večjem številu in skupaj
pripomoremo k celostno urejeni podobi našega
bivanjskega prostora.

K lepši in celostno urejeni podobi našega
bivanjskega prostora lahko veliko
pripomoremo sami. Po občini Sevnica
v času prebujanja narave vsako leto
potekajo čistilne akcije, katerih namen
je prav organizirano urejanje in čiščenje
okolja. Čistilne akcije so tudi letos
povezane na nacionalni ravni, in sicer v
akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki jo 23.
in 24. marca organizira društvo Ekologi
brez meja.
Čistilne akcije bodo na celotnem območju občine
Sevnica potekale od 23. marca do 4. aprila, izvajala
pa jih bodo številna društva, krajevne skupnosti,
javni zavodi, druge organizacije in posamezniki.
Osrednji koordinator čistilnih akcij je Turistična
zveza občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z
Občino Sevnica, ki bo akcije podprla z nakupom
rokavic in vreč za smeti, ter Komunalo Sevnica, ki
bo v času poteka akcij po predhodnem dogovoru
z lokalnimi koordinatorji poskrbela za brezplačen
odvoz odpadkov.
Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že
ustaljenem redu:

Javni razpisi s področij
kulture, športa, mladinskih
dejavnosti,
turizma, kmetijstva
ter zdravstva in sociale

Občina Sevnica je v februarju objavila javne
razpise za sofinanciranje programov in
projektov za leto 2012 s področij kulture,
športa, mladinskih dejavnosti, turizma,
kmetijstva ter sociale in zdravstva. Razpisi so
v celoti objavljeni na spletnih straneh Občine
- TZOS poskrbi (v kolikor je takšna želja izvajalcev
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in KŠTM
akcije) za izdelavo obvestilnih letakov, na katerih
bo naveden datum, lokacija, ura pričetka akcije in Sevnica (www.kstm.si), dostopni pa so tudi
pri skrbnikih posameznih razpisov.
kontakt koordinatorja za posamezno področje.
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Predmet javnega razpisa s področja športa so
naslednji programi oziroma vsebine: športna
vzgoja otrok, mladine in študentov, športna
rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov ter programi razvojnih in strokovnih
nalog v športu. Skupni predvideni obseg sredstev
za sofinanciranje programov s področja športa je
47.200 evrov.
Dodatne informacije in pojasnila:
Matjaž Koritnik (07 81 61 078 ali 041 516 344,
matjaz.koritnik@kstm.si, v času od 8. do 15. ure).
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov z okvirno vrednostjo 13.600 evrov
zajema neformalno izobraževanje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko
delo, informiranje in svetovanje za mlade,
participacijo, aktivno državljanstvo in človekove
pravice, mednarodno mladinsko delo, mobilnost
mladih ter raziskovalno delo mladih.
Dodatne informacije in pojasnila:
Mojca Švigelj (07 81 61 072,
mojca.svigelj@kstm.si, v času od 8. do 11. ure).
Na področju turizma, za kar bo Občina Sevnica
po razpisu namenila okrog 11.600 evrov, bodo
financirane turistične prireditve v občini, katerih
cilj je povečanje turističnega obiska oziroma
promocija krajev, ter vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine.
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o
razpisni dokumentaciji:
Vlasta Kuzmički (07 81 61 233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in
Maja Grabrijan (07 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).
Predmet razpisa s področja kmetijstva so
naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, zagotavljanje tehnične podpore
kmetijskemu sektorju, pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz odročnih krajev in podpora
za delovanje strokovnih društev. Okvirna višina
sredstev znaša 60.500 evrov.
Dodatne informacije in pojasnila:
Vlasta Kuzmički (07 81 61 233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in
Maja Grabrijan (07 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si),
vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

- TZOS obvesti sodelujoče o poteku čistilnih akcij.
- Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo
predstavniki turističnih društev, ki se bodo v
svojem kraju z ostalimi društvi dogovorili o datumu
čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva,
bo koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzel
predstavnik krajevne skupnosti.

Predmet razpisa s področja kulture z okvirno
vrednostjo 27.600 evrov so programi in projekti,
ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene,
plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne,
likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti.
Dodatne informacije in pojasnila:
Alenka Kozorog (07 81 61 072 ali 051 680 288,
alenka.kozorog@kstm.si, v času od 8. do 15. ure).

Predmet javnega razpisa zbiranja predlogov za
sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva je sofinanciranje
programov in/ali projektov s področja socialnega
in zdravstvenega varstva. Okvirna višina
razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Mojca Sešlar (07 81 61 214,
mojca.seslar@obcina-sevnica.si) ali
Maja Šušterič (07 81 61 205,
maja.susteric@obcina-sevnica.si),
vsak delovni dan v času od 8. do 14. ure.

Rok za prijavo na razpisa s področja
turizma in kmetijstva je 10. marec.
Za razpise s področja kulture, športa
in mladinskih dejavnosti lahko prijavo
oddate do 12. marca, za razpis s področja
socialnega in zdravstvenega varstva pa
do 26. marca 2012.

Občinske strani

O mostu Log
tudi na javni obravnavi

Predstavniki SVLR
na delovnem obisku občine

V prostorih večnamenskega doma na Logu se je 15.
februarja odvijala javna obravnava dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) za most čez reko Savo pri naselju
Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico.
Obravnava je bila del javne razgrnitve osnutka
prostorskega načrta, ki je potekala od 20. januarja
do 20. februarja 2012.

Občina Sevnica je vsako leto zelo uspešna pri
črpanju evropskih in državnih nepovratnih
sredstev za izvedbo projektov. Za to področje na
ravni države skrbi Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno politiko in regionalni razvoj (SVLR), njene
predstavnike pa je v februarju na delovnem obisku
občine gostil župan Srečko Ocvirk s sodelavci.
Po uvodni predstavitvi občine in sestanku na
Gradu Sevnica, kjer so se zbrani pogovorili o
aktualnih izvajanih projektih, sofinanciranih na
podlagi Zakona o financiranju občin in iz sredstev
regionalnih spodbud, je sledil ogled del na samem
terenu. Predstavniki izvajalca in nadzora so
skrbnikom izvajanih projektov s strani SVLR
natančneje predstavili potek del v sklopu gradnje
kanalizacije in čistilne naprave na Orehovem in
gradnjo novega vrtca v Krmelju. Seznanili pa so se
tudi z več manjšimi projekti, ki so bili na območju
sevniške občine izvedeni v preteklem letu.

Prostorski načrt zajema sočasno ureditev
več pomembnih prometnih tokov državnega in
lokalnega pomena, od premoščanja reke Save
in povezovanja dveh državnih cest do ukinjanja
dveh nivojskih križanj ceste z železnico na glavni
železniški progi Zidani Most–Dobova. Pristojnost
postopka priprave prostorskega akta je bila s
sklepom Vlade Republike Slovenije prenesena na
Občino Sevnica, kljub temu da gre za investicijo
državnega pomena, katere vrednost po oceni
Direkcije RS za ceste znaša okrog 10,7 milijona
evrov.
Z vsemi naštetimi ureditvami bo zagotovljena
izboljšava prometnih povezav na območju Sevnice
in naselja Log. Novi most čez reko Savo in nova
povezovalna cesta bosta imela namreč vlogo
razbremenitve prometa skozi mesto, izboljšan pa
bo tudi neposreden dostop iz smeri Krškega proti
Sevnici. Ukinitev nivojskih križanj bo zagotovila
večjo varnost in pretočnost prometa.

Z javne razgrnitve na Logu.

Po zaključku javne razgrnitve je Občina Sevnica
skupaj z izdelovalcem prostorskega akta do
zbranih pripomb in predlogov oblikovala stališča.
Obravnavi stališč s strani občinskega sveta sledi
izdelava predloga OPPN in poziv nosilcem urejanja
prostora za izdajo končnih mnenj. Po prejemu
mnenj se izdela usklajeni predlog, sledi obravnava
in sprejem odloka s strani občinskega sveta, v
veljavo pa bo prostorski načrt dokončno stopil z
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predstavili gradnjo vrtca
v Krmelju
Tudi Občina Sevnica se je vključila v akcijo Odprta
vrata, ki jo je ob 20. obletnici delovanja 14.
februarja organizirala Skupnost občin Slovenije
(SOS), ustanovljena pod imenom Stalna konferenca
lokalnih skupnosti Slovenije. Namen akcije je bil
občanom prikazati pomembne aktualne projekte
na območju posameznih sodelujočih občin, članic
SOS. Občina Sevnica je v akcijo vključila ogled
vrtca Krmelj v izgradnji, ki je največja aktualna
investicija s področja vzgoje in izobraževanja. Ob
tem so v Osnovni šoli Krmelj, v okviru katere deluje

Grafični prikaz mostu iz idejne zasnove.
Vir: Savaprojekt d.d. in Dolenjska projektiva d.o.o.

Po predstavitvah s strani izdelovalcev projekta
(družbi Savaprojekt d.d. iz Krškega in Dolenjska
projektiva d.o.o. iz Novega mesta) ter nagovoru
župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka je zbrane
nagovoril tudi direktor Direkcije RS za ceste mag.
Gregor Ficko. Pohvalil je opravljeno delo Občine
Sevnica in kakovost pripravljene prostorske
umestitve, ki po njegovih besedah ne zaostaja
za velikimi državnimi projekti. Kot je povedal, je
projekt že umeščen v državni proračun. Predstavil
je namero direkcije, da po sprejemu OPPN prične
z izvedbo postopka odkupov potrebnih zemljišč in
nepremičnin ter izdelavo projektne dokumentacije.
Po njegovi oceni se gradnja lahko prične v začetku
leta 2014. V usklajevanju je protokol o ureditvi
razmerij med investitorji ureditev in upravljavci
ostalih infrastruktur na obravnavnem območju.
Branko Knez je v nadaljevanju predstavil stališče
Vaškega odbora Log, ki se s projektom umestitve
mostu in načrtovanih ureditev strinja in hkrati
podaja zahtevo po umestitvi obvoznice. Ta bi
razbremenila gost promet skozi samo naselje
Log. Krajani so ob tem v razpravi podali še nekaj
predlogov in pripomb, zlasti glede ureditve in oblike
novega križišča na Logu, s poudarkom na izvedbi
protihrupnih in protisvetlobnih zaščit, dodatnih
pločnikov ter vse potrebne prometne signalizacije
za zagotovitev varnosti v prometu.

Občni zbor
Govedorejskega društva
Sevnica
Na občnih zborih se v prvih mesecih leta
srečujejo številna društva, ki delujejo na območju
sevniške občine. Redni občni zbor so z namenom
pregleda letnega poročila o delu v letu 2011 in
programa dela za letošnje leto organizirali tudi
v Govedorejskem društvu Sevnica, ki ga vodi
predsednica Fanika Simeonov. Govedorejsko
društvo, ki aktivno deluje že več kot dve desetletji,
ima preko sto članov in združuje kmetije s področja
živinoreje. Poslanstvo društva je med drugim
nuditi strokovno podporo in pomoč članom z
organizacijo izobraževanj, pri svojem delu pa
dobro sodelujejo z različnimi ustanovami – Kmečko
zadrugo Sevnica, Veterinarsko postajo Sevnica,
Kmetijsko gozdarskim zavodom, Sindikatom
kmetov Slovenije, Občino Sevnica in drugimi.
Občnega zbora se je med drugimi gosti udeležil
tudi sevniški župan Srečko Ocvirk s sodelavci.

Dela

Z dneva odprtih vrat v vrtcu Krmelj.

vrtec, pripravili obsežno fotografsko predstavitev
poteka gradnje in lepo sprejeli obiskovalce, ki
so se udeležili dogodka. Nov vrtec s šestimi
oddelki, tremi za prvo in tremi za drugo starostno

v okviru projekta gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Sevnica so v polnem teku.

Informacije

o projektu so dostopne na
spletni strani

www.obcina-sevnica.si
pod rubriko »Optično omrežje«.

Delovodje GVO

na terenu:

josip.ivanisevic@telekom.si
GSM 041 774 967
za KS Loka pri Zidanem Mostu
sebastjan.spec@telekom.si
GSM 031 769 604
za KS Tržišče, KS Krmelj in KS Šentjanž
matejko.resnik@telekom.si
GSM 031 227 594
za KS Blanca, KS Sevnica in KS Zabukovje

Vodja

projekta in koordinator

s strani

Potek gradnje vrtca v Krmelju.

obdobje, bo za kraj in celotno Mirnsko dolino velika
pridobitev. Po pogodbi z izvajalcem, podjetjem
GPI Tehnika iz Novega mesta, morajo biti dela v
sklopu projekta zaključena v letošnjem juniju, ko je
predvideno tudi uradno odprtje novih prostorov.

Občine Sevnica:

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
GSM 051 348 039

Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si
Marec 12
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V Boštanju praznovali
krajevni in kulturni praznik
Boštanjčani so 3. februarja s slovesnostjo v
dvorani TVD Partizan praznovali pomembna
dogodka, slovenski kulturni praznik in praznik
krajevne skupnosti Boštanj. Po tradiciji so bila
tudi letos podeljena priznanja krajevne skupnosti,
in sicer Aktivu žena Boštanj in zakoncema Milki
in Francu Košak. Aktiv žena Boštanj je priznanje
prejel za prispevek k ohranjanju tradicije starih
običajev in uspešno 20-letno delovanje v lokalnem
okolju, Franc in Milka Košak pa za nesebično
prostovoljno delo na kulturnem, društvenem in
turističnem področju. Priznanji zakoncema Košak
in predsednici Aktiva žena Boštanj Mariji Gošte
sta podelila predsednik sveta Krajevne skupnosti
Boštanj Jože Udovč in sevniški župan Srečko
Ocvirk. Ob tej priložnosti sta nagovorila zbrano
občinstvo ter čestitala krajanom ob kulturnem
in krajevnem prazniku. V bogatem kulturnem
programu, katerega rdeča nit je bil Prešeren v
pesmi in besedi, so učenci Osnovne šole Boštanj

Kulturni praznik
v Krmelju počastili s
slavnostno akademijo
Krmeljčani so se slovenskemu kulturnemu
prazniku poklonili s slavnostno akademijo, ki je
11. februarja v organizaciji Delavskega kulturnošportnega društva Svoboda Krmelj potekala v
dvorani tamkajšnjega kulturnega doma. Da gre
za večer, posvečen kulturnemu ustvarjanju, je
v svojem slavnostnem nagovoru s poglobljenim
razmislekom o pomenu in bogastvu kulture
povedal Krmeljčan Rado Kostrevc. Zbrano
občinstvo, ki se je kljub obilnemu snegu zbralo v
lepem številu, sta nagovorila tudi župan Srečko
Ocvirk in predsednica sveta Krajevne skupnosti
Krmelj Slavica Mirt. Praznik kulture je obogatil
glasbeni program v izvedbi šentjanške vokalne
zasedbe Septet Fortuna in učencev Glasbene
šole Sevnica ter recital v izvedbi Renate Mlinarič
in Ines Metelko. Poseben pečat je večeru
vtisnila fotografska razstava Parada klovnov,
delo vsestranskega ustvarjalca in ambasadorja
kulture v občini Sevnica 2011/2012 Sebastjana
Popelarja. Za pomemben prispevek k oblikovanju

pod mentorstvom učiteljic Zdenke Kozinc in
Silvestre Kotar predstavili največjega slovenskega
pesniškega ustvarjalca v domiselnem prepletu prireditve se mu je zahvalila Ana Hočevar. Program
glasbe, plesa in igre. Prireditev je povezovala prireditve je povezovala ravnateljica Osnovne šole
Jelka Bec, pogostitev po dogodku pa so pripravili Krmelj Gusta Mirt.
člani in članice Aktiva žena Boštanj in Društva
Vir: Občina Sevnica
vinogradnikov Sevnica-Boštanj.

Besedilo in fotografija: Tanja Žibert

Gasilski občni zbor v
Zabukovju

Gasilska cisterna našla svoj
prostor pod loško streho
Gasilci PGD Loka smo gasilsko leto sklenili s
pomembnim dogodkom – prevzemom gasilske
cisterne, ki je okrepila naš vozni park. Operativni
gasilci smo se zbrali pred gasilskim domom in
nestrpno pričakovali sprejem novega vozila. Naši
najboljši šoferji so se z gasilski vozili odpeljali

proti Sevnici, da bi nekdanjo sevniško cisterno še
slovesneje sprejeli v svoje loške vrste. Ob zvoku
sirene so novo cisterno pospremili tudi njeni
dotedanji uporabniki – gasilci PGD Sevnica in
predstavniki GZ Sevnica. Poveljnik našega društva
je vozilo poškropil s penino, nato pa z domačini in
gosti nazdravil, da bi cisterna Iveco služila svojemu
namenu. Naše pridne gasilke so poskrbele za
prigrizke, za boljše vzdušje pa smo zapeli ob zvokih
harmonike. Ob tej priložnosti se želimo še enkrat
zahvaliti vsem, ki so s svojimi prispevki omogočili
nakup cisterne in se z nami poveselili. V upanju,
da bo večja in zmogljivejša cisterna pomagala pri
preprečevanju požarov in prevozu pitne vode, vas
lepo pozdravljamo z gasilskim NA POMOČ.

Vir: Gasilci PGD Loka

Obisk guvernerja Rotary
Slovenija na gradu Sevnica

V Rotary klubu Sevnica smo v torek, 14. februarja,
gostili guvernerja Rotary Slovenija Stanislava
Ojnika. Rotary Slovenija je del mednarodne
Kadar preteče leto, se prikažejo bilance, poročila organizacije Rotary International (RI) in obstaja
za preteklo leto in predstavijo načrti za tekoče. Tudi kot samostojen distrikt 1912 od junija lanskega
pri gasilcih je tako. V zapisnik letošnjega občnega leta.
V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri zbora smo zapisali, da so se našemu povabilu
Zidanem Mostu so ob slovenskem kulturnem odzvali tudi gosti z vrha sevniškega gasilstva.
prazniku v večnamenski dvorani odprli razstavo
del Radovana Hribarja ml., zaposlenega v domu na
delovnem mestu dietni kuhar. Avtor predstavlja
28 svojih risb v tehniki oglje in grafitni svinčnik iz
obdobja 2008–2011.

Razstava ob kulturnem
prazniku v TDU Loka

Razstava je nastala na pobudo stanovalke
doma, Bronislave Drev, ki je tudi sama slikarka
in je zaznala talent Radovana Hribarja ter mu na
začetku umetniške poti pomagala z nasveti in
spodbudnimi besedami.
Razstava bo odprta mesec dni in si jo je mogoče
ogledati vsak delovni dan od 9. do 17. ure.

Vir. TDU Loka pri Zidanem Mostu
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Predsednik GZ Sevnica Zvone Košmerl je poudaril,
da je naše delovanje pomembno, saj omogoča
varnost ljudem. Tako predstavljamo trden člen
gasilstva v svoji občini. Poudaril je pomen gasilske
strokovnosti. Hkrati sta s predsednico komisije za
članice Ireno Mavrič podelila članom PGD Zabukovje
veliko gasilskih priznanj in odlikovanj. Sektorski
poveljnik Jure Senica je dodal, da gasilstvo nima
meja. Predsednika GZ Zvone Košmerl pa pravi, da
je pomembno sodelovati s sosednjimi društvi in da
naj bo klic NA POMOČ tisto, kar rešuje v vsakem
hipu in na vsakem kraju.

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Na svojem rednem letnem obisku nam je guverner
predstavil smernice delovanja RI v tekočem letu s
poudarkom na glavnih poslanstvih in ciljih delovanja
Rotary klubov, ki so temelj rotarijstva:
1. Gojiti prijateljstvo, ki krepi medsebojno pomoč.
2. Sprejemati visoka etična načela v zasebnem in
poklicnem življenju ter ceniti vsako dejavnost, ki je
širši skupnosti v korist.
3. Vzpodbujati vsa odgovorna prizadevanja
zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh
ostalih članov Rotary klubov.
4. Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za
sporazumevanje in mir med narodi, so Rotarijci
skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združujejo
ideali pomagati drugim.

Vir: Rotary klub Sevnica

Po občini, oglasi
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Turizem, TZOS

Namig za premik
Na Ajdovski gradec in Zabukovje iz
Drožanja
Nezahtevna pot s posameznimi zahtevnejšimi
odseki zaradi orientacije
Iz Sevnice se odpeljemo z avtom po Drožanjski
cesti. Od železniške postaje se peljemo približno
1200 m proti Stari Sevnici, kjer je odcep na levo.
Ob Drožanjskem potoku se peljemo še 3 km do
odcepa za Žabjak (280 m). Tam lahko ob cesti
najdemo prostor za parkiranje.
Do Žabjaka gremo po cesti, malo pred njim
pridemo na markirano pot sevniške planinske poti.
Žabjak spada pod naselje Metni Vrh. Nadaljujemo
po markacijah proti vzhodu po cesti proti Prešni
Loki. Ko pridemo na križišče cest, zavijemo levo v
zaselek Konjska Glava (naselje Prešna Loka), nato
pa takoj zavijemo desno po cesti rahlo navzdol.
Kmalu vidimo pred seboj zaselek Dobje, v ozadju
pa Ajdovski Gradec in Veliki Vrh. Kadar pridemo
na križišče poti, gremo naprej rahlo navzdol proti
potoku Dobovski greben, se malo vzpnemo in že
smo v zaselku Dobje (naselje Vranje). Spustimo se
po cesti 50 m desno in pazimo na poljsko pot, ki
nas levo proti vzhodu vodi do Vranskega potoka.
Nekaj časa gremo ob potoku proti jugu, kmalu
se usmerimo proti severovzhodu, mimo vodnega
zajetja na Ajdovski gradec nad Vranjem (436 m),
kjer so znameniti ostanki krščanskih bivališč iz 6.
stoletja. Tu je žig št. 9. Iz Drožanja bomo hodili uro
in 15 minut.

Z Ajdovskega gradca se po turistični stezi
spustimo proti vzhodu navzdol mimo vikendov in
v turistične namene obnovljenih starih stavb do
Podvrškega potoka. Zavijemo levo proti severu
ob potoku pod Velikim Vrhom, nekaj časa sledimo
potoku, nato se dvigujemo desno navzgor naprej
po stezi. Pot nadaljujemo ob idiličnem travniku
sredi gozda in skozi zarasle travnike na greben
do kapelice. Po kolovozni poti pridemo na travnik,
ki ga prečkamo, in že smo pod zaselkom Završe
(naselje Zabukovje). Pridemo na cesto, ki nas bo
po širokem grebenu pripeljala na Zabukovje. Od
Ajdovskega gradca je uro hoda.
Kodar pridemo na Zabukovje do odcepa na Metni
Vrh, zapustimo markacije in zavijemo levo po cesti
proti zahodu. Po 800 m gremo mimo lovskega
doma naprej v gozd in navzgor na 602 m. Nato
se cesta izravna in pot nadaljujemo skozi zaselek
Padež do naselja Metni Vrh. Tu se začnemo
spuščati do odcepa ceste za Lamprče (naselje
Drožanje). Po cesti gremo navzgor do cerkve, kjer
je žig sevniške planinske poti št. 8.
Na Lamprečah spet pridemo na markirano pot
in gremo po cesti naprej, ves čas smo pozorni na
markacije, ki nas pri prvi hiši popeljejo na levo v
gozd na traktorsko pot. Po gozdu in pozneje po
travniku se spuščamo do asfaltirane ceste, ki
pelje na Metni Vrh, zavijemo desno malo navzdol
do Drožanje. Po cesti še 600 m do izhodišča. Iz
Zabukovja do avtomobila bomo hodili 2 uri in 40
minut.
Za vso pot bomo potrebovali 5 ur (14 km).

Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Smernice v turistični
dejavnosti sevniške občine

v grad, ob koncu leta pa dokončno uredili in odprli
prenovljeno zbirko krasilne umetnosti Ivana
Razborška. Veliko smo postorili s pomočjo svojih
zvestih pokroviteljev in donatorjev, ki smo jim
konec leta priredili tudi poseben zahvalni koncert.
Zavedajmo se, da imamo enega najlepših, najbolje
ohranjenih in tudi živih srednjeveških gradov v
Sloveniji, zato podpirajmo aktivnosti za njegovo
ohranitev in oživitev. Vse informacije so dostopne
na spletni strani www.grad-sevnica.com.

Razvoj in pospeševanje turizma sta splošna
politična smernica v državi, vendar je prehod od
besed k dejanjem precej težji, kot se zdi. V sevniški
občini se je to začelo z ustanovitvijo Javnega
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica, ta pa je po Turistični agenciji
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Doživljaj pridobil licenco za opravljanje dejavnosti
organizacije in prodaje turistične ponudbe. Tako sta
se legalizirala ogleda gradu Sevnica in Ajdovskega
gradca, začela se je nadgrajevati ponudba, ki
vključuje registrirane ponudnike v občini. Take
temeljne, pregledne oblike pospeševanja trženja v
turizmu nima še nobena druga občina v Posavju.
Na Ajdovskem gradcu, eni najbolj raziskanih
poznoantičnih naselbin na Slovenskem, nad vasjo
Vranje, smo lani zasnovali nov program, s katerim
želimo privlačno in zanimivo predstaviti ta naš
arheološki park našim najmlajšim obiskovalcem.
Ob dostopni poti na Ajdovski gradec smo uredili
t. i. hiško Muce Copatarice ter oblikovali program
animiranega ogleda za otroke, v katerem poleg
Muce Copatarice nastopa tudi vaški posebnež
Krjavelj s kozo Dimko. Premierni ogled smo izpeljali
za otroke iz Vrtca Ciciban Sevnica novembra
Uspeh obiskov je bil največji leta 2009, ko smo 2011. Animirani ogled lahko organiziramo za
se osredotočili na enodnevne izlete in izdali prvi organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa
katalog programov. Tako smo se promovirali in za zasebne namene ob praznovanjih rojstnih dni,
predstavljali na sejmih po Sloveniji. Prišlo je več kot srečanj … Podroben opis programa in ponudba
1600 izletnikov, večinoma tretjega življenjskega sta objavljena na spletni strani www.ajdovskiobdobja, obiskali pa so 3900 točk. Leta 2010 smo gradec.com.
še okrepili promocijo po Sloveniji s predstavitvami Ker obiskovalci Ajdovskega gradca večinoma
v nekaterih nakupovalnih centrih, a je obisk upadel prihajajo sami, smo junija 2011 z namenom
na 1100 izletnikov, število obiskanih točk pa se je ponudbe temeljnih informacij in okvirnega
povečalo na 4700. Lani smo povečali ponudbo spremljanja števila obiskovalcev ob dostopni poti
programov in se predstavljali tudi v Zagrebu, postavili omarico s promocijskimi zloženkami
Beogradu in Sarajevu. Obisk je ostal takšen kot Ajdovskega gradca. Do konca leta 2011 so
predlani, število obiskanih točk pa se je povečalo obiskovalci vzeli skupaj 246 zloženk, kar kaže na
na 5000, kar pomeni, da so izletniki več časa precej obiskovalcev. Sodelujemo tudi z okoliškimi
ostali pri nas.
prebivalci za izboljšano ponudbo na tem kraju,
V privabljanje obiskovalcev je treba vložiti precej posebno med povečanim obiskom spomladi in
truda. Če se ponudniki izkažejo, se gosti radi jeseni.
vračajo.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Ajdovski gradec v letu 2011

Grad Sevnica v letu 2011
Leto 2011 je bilo na gradu Sevnica pestro in
razgibano. Na 105 prireditvah in dogodkih se je
družilo okrog 8000 obiskovalcev, na vodenem
ogledu jih je bilo 5014. Naši najmlajši so spoznali
barona Moscona in njegovo spremstvo v 37
animiranih ogledih, skupaj smo animirali 1133
otrok. Usodni »da« je na gradu dahnilo kar 63
parov mladoporočencev, med njimi jih je 17 parov
imelo veličastno poroko v grajskem parku. Botri
grajskih trt, kar 93 jih je bilo, so imeli v zakupu 274
trt modre frankinje na grajskem pobočju, številne
trte pa še čakajo svoje botre! V sodelovanju s
številnimi partnerji smo izpeljali festival Sevniško
grajsko poletje z nekaterimi izvirnimi dogodki, med
katerimi so bili prvi festival modre frankinje, tržnici
unikatnih izdelkov in starin in drugo. Sodelujemo in
povezujemo se tudi z drugimi gradovi po Sloveniji
in s tem dosegamo vzajemne pozitivne učinke
za povečanje prepoznavnosti našega gradu in
občine.
Finančna naložba je bila namenjena ureditvi in
odprtju nove stalne zbirke Ogled avtorja Rudija
Stoparja, ob avtocesti pri Brežicah in pri Trebnjem
smo postavili novi promocijski tabli, preuredili smo
prostora in delno tudi opremo zbirke o zgodovini
gradu (nove luči, stilni okvirji s potreti nekdanjih
lastnikov gradu, klavir …) ter grajske kapele in
hodnika v 1. nadstropju gradu (nove luči). Sanirali
in uredili smo tudi leseno stopnišče južnega vhoda

Sevnica na sejmu
turizem in prosti čas s
Posavskimi Občinami

Foto: Zdravko Remar

Turizem, TZOS

Zahvala za solidarno pomoč Kulturni večer
ob požaru na Spodnjih Vodalah ob krušni peči v Šentjanžu

Orgelski koncert v Tržišču
Čudovite melodije, ki jih je iz orgel, brez dvoma
najbolj zapletenega glasbenega inštrumenta,
izvabljal orgelski virtuoz Filip Križnik, so v soboto
zvečer, 21. januarja, napolnile kulturno dvorano v
Tržišču.
Uvod v glasbeni večer je pripravil Mešani pevski
zbor TD Tržišče pod vodstvom Cirila Udovča.

Miha Strniša je navdušil s pesmijo
Ave Marija in Rajske strune.

Koncert je privabil številne domačine, ki so bili
navdušeni nad umetnikom. Ta se je pred nekaj leti
preselil na Malkovec. Z ženo Marino, ki je likovna
in glasbena umetnica, se želita vključiti v kulturno
dogajanje v kraju in širši okolici. Filip Križnik se je
rodil v Trbovljah in že pri štirih letih igral klavir,
poučeval ga je oče in ga naučil igrati tudi orgle.
Glasbo je študiral doma in v tujini ter imel številne
odmevne orgelske koncerte. Na tokratnem
večeru je navdušil z deli Bacha, Frescobaldija,
Hessenberga, Lučića, Schmidta in Dupréja.
Na koncertu je nastopil tudi baritonist, študent
4. letnika akademije za glasbo, Miha Strniša iz
Radeč. Ob igranju na orgle je zapel pesmi Ave
Marija in Rajske strune.

Vir: Turistično društvo Tržišče

V noči s petka na soboto, 28. januarja, ob 1.45,
nas je zbudil močan požar, ki je že zajel celotno,
pred kratkim obnovljeno strešno površino
800 m2 in uničil stroje, opremo in avtomobil
v neposredni bližini hleva in stanovanjskega
objekta na Spodnjih Vodalah. Da se požar ni še
razširil, so v zadnjem hipu preprečili gasilci iz
PGD Tržišče, PGD Sevnica in PGD Šentjanž.
Želimo jih pohvaliti, saj so se odzvali zelo hitro in
učinkovito proti tako močnemu ognju. Menim,
da so sposobni in zelo dobro organizirani gasilci.
Brez njih bi lahko izgubili tudi streho. Zahvaljujemo
se tudi policistom s Policijske postaje Sevnica in
dr. Senici iz Zdravstvenega doma Sevnica.

Posebna zahvala vsem sosedom, znancem,
prijateljem in podjetjem. Predvsem pa vsem, ki
ste solidarno prispevali po svoji moči z dobrim
namenom ali nam namenili tople besede, stali ob
strani in nam s tem olajšali okoliščine. Sanacija
zaradi vremenskih nevšečnosti še ni bila mogoča,
v ta namen pa ste krajani že ponudili pomoč.
Požar nam je naredil veliko škodo. Zapustil je
kup pepela, strahu in boleč spomin, nam uničil
dosedanji življenjski trud, vendar stopamo v
prihodnost z lažjim korakom, saj bomo zaradi VAS
našli novo motivacijo in voljo za ureditev nastalih
okoliščin.
					
ISKRENA HVALA.
			
Družina Sitar

15. dražba krač in salam pri
sv. Joštu pod Lisco
Pri sv. Joštu pod Lisco v župniji Razbor je po stari
navadi dražbe suhomesnatih domačih dobrot
vedno potekala na pustno nedeljo. Pred 15 leti
smo navado obudili, da bi z zbranimi sredstvi
obnovili cerkvene kipe, ki so jih v devetdesetih
letih poškodovali tatovi. Kipci so bili obnovljeni
leta 2000, dražbo pa smo namensko nadaljevali
in leta 2002 namestili nova vhodna vrata in okna
v zvoniku, leta 2003 popravili streho, leta 2006
je bila obnovljena notranjost cerkve. Vsa zbrana
sredstva so bila vedno in v celoti namenjena
obnovi cerkve sv. Jošta. Letos smo zbirali denar
za najnujnejšo obnovo cerkvene fasade. Na pustno
nedeljo se je pri sv. Joštu na dražbi po sveti maši
zbrala lepa množica. Za najdražjo salamo je bilo
odšteto 90 evrov, za najdražjo kračo pa so darovali
110 evrov. Z dražbo smo zbrali več kot 1600 evrov
in upamo, da nam bo letos res uspelo uresničiti
zadani cilj in cerkvico pod vrhom Lisce odeti v novo
obleko. Hvala vsem, ki vsak po svoje prispevate za
obnovo in ohranitev cerkve sv. Jošta.

DOŽIVLJAJ

Vir: KŠTD Razbor

Turistično društvo Šentjanž je v petek, 10.
februarja, v počastitev kulturnega praznika
pripravilo večer ob krušni peči v Gostilni Repovž.
Osrednja gostja večera je bila slikarka Jerca Šantej
iz Sevnice, z njo pa je v prijetnem vzdušju klepetal
Sinjo Jezernik. Klepet je glasbeno popestril še drugi
umetnik iz Sevnice, profesor kitare Zoran Košir.
Po prigrizku smo večer nadaljevali ob prebiranju
poezije Franceta Prešerna. Udeleženci večera
smo aktivno sodelovali in brali ter prepevali pesmi
našega največjega pesnika. Kljub precej številni
druščini smo se ob krušni peči imeli res prijetno.

Stene sobe so krasile slike, ki so nastale na
lanskem ArtEku Šentjanž 2011 in ga je umetniško
vodila tudi tokratna gostja Jerca Šantej. Sladko
vince nam je še dodatno poživilo žile, razjasnilo
srce in oko. Napolnjeni z dobro energijo smo res
prijetno sklenili teden kulturnega praznika.

Petra Majcen

dozivljaj@kstm.si

10. marec 2012
KULINARIČNI VIKEND S
TRADICIONALNO SALAMIADO V SEVNICI
Cena : 69,00 € na osebo

ta vključuje: 1x nočitev z zajtrkom,
ogled kmetije z degustacijo suhih mesnin,
Trgovski center Boštanj dobrodošlica gospodarja zidanice-kleti, vstop na *salamijado
ali **posebni program, organizacijo, agencijsko zavarovanje.
(*Neomejena ponudba salam in topli obrok,
**Na salamijado po starih pravilih salamarjev ženske ne smejo,
zato zanje pripravimo vodeni ogled Gradu Sevnica
in družabni večer)

Namig: ugodne železniške povezave .

SEVNIŠKI SPOMINKI že od 2,50 €

Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287
dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si
Marec 12
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Kulturno udejstvovanje je vez Literarni večer
celotne družbe
s Francetom Prešernom

Boris Žohar in njegov kurent,
simbol vsega dobrega

V Kulturni dvorani Sevnica je bila 7. februarja
osrednja občinska slovesnost ob kulturnem
prazniku, posvečena kulturni umetnosti in
spominu na največjega slovenskega pesniškega
ustvarjalca, dr. Franceta Prešerna.

Slovesen je mesec kulture in mesec, v katerem
navadno praznujejo tudi pustne šeme, polne
šegavosti in norčavosti. Na gradu Sevnica smo
ga na večeru Radogost praznovali z Žoharjevim
skrivnostnim svetom kurentov, ujetim v slikarsko
in kiparsko mitologijo. Slikar in kipar Boris Žohar

France Prešeren velja za največjega slovenskega
pesnika. Del njegove pesmi Zdravljica, napisane
leta 1844, je besedilo državne himne Republike
Slovenije, obletnica njegove smrti pa osrednji
državni kulturni praznik. V manjšem obsegu
praznujemo tudi obletnico njegovega rojstva kot
ta veseli dan kulture. KŠTM Sevnica in Qra sta v

Foto: Ljubo Motore

Veličino in lepoto njegovega ustvarjanja je v vlogi
slavnostne govornice poudarila tudi pisateljica,
esejistka, prevajalka, pedagoginja in kulturna
delavka dr. Zora Tavčar in opozorila, kako
pomembni sta negovanje jezika in zanimanje vseh
nas za literaturo in lepo slovensko besedo.
Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru
poudaril bogato kulturno udejstvovanje občanov,
ki ima pomembno vlogo povezovalca celotnega
družbenega dogajanja. »Praznik je čas za obujanje
spominov, priložnost za oblikovanje novih ciljev in
hkrati tudi čas za realnost. Ne le današnji, temveč
vsi prazniki, so v svojem bistvu povezani s kulturo –
ustvarjanjem skupnih vrednot, negovanjem lepega
in izražanjem veselja,« je povedal župan.
Slovesnost je minila tudi v znamenju priznanj
in Prešernovih plaket Zveze kulturnih društev
Sevnica, podelila pa sta jih predsednik zveze
Jože Novak in župan Srečko Ocvirk. Prejemnika
bronaste plakete sta postala Planinska pevska
skupina Encijan in Ljudski pevci z Blance, srebrno
plaketo sta prejeli Ana Mešiček in Jelka Bec, zlato
pa Mešani pevski zbor Lisca Sevnica.

sredo, 8. februarja, na ploščadi pred Mladinskim
centrom Sevnica, v njegov spomin pripravila
literarni večer. Povezovalka programa je bila
sevniška umetnica Jerca Šantej. Navzoči smo
se nasmejali ob anekdotah Franceta Prešerna,
uživali ob prebiranju in poslušanju njegove poezije
in se pogreli ob toplem čaju. Kulturni večer smo
sklenili z obljubo, da se prihodnje leto spet snidemo
na istem mestu, ob isti uri, z enakim namenom,
upamo pa, da nas bo še več.

s Ptuja, stanovski prijatelj Rudija Stoparja, se po
besedah umetnostnega zgodovinarja Jožeta Curka
uvršča v vrh pomembnih in priljubljenih slovenskih
samorastnikov ter je nosilec prvin in sloga te
smeri v našem slikarstvu oz. kiparstvu. Če želimo
razumeti Žoharjevo slikarstvo, poudarja Jože
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Curk, moramo razumeti njegov odnos do kurenta,
ki je zanj alfa in omega motivnega sveta. Torej ni le
pustna maska, temveč predvsem božanstvo, če
ne kar Bog, čigar delovanje ni vezano izključno na
pustni čas, temveč na celotno človekovo bivanje
na zemlji. Žoharjev Kurent ni le znanilec prihajajoče
pomladi, ampak simbol vsega dobrega.
Program odprtja razstave je popestril recital
V soboto, 21. januarja, so se v Budni vasi KS hudomušnih pesmi pesnika Pavla Knobla v grajski
Šentjanž srečali člani ustanovljenega Kulturno- kapeli v izvedbi članov literarne sekcija Beseda iz
umetniškega društva Budna vas. Društvo je nastalo Dobove.
na pobudo Ljudskih pevk Solzice, ki s prepevanjem
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
in ohranjanjem slovenskih ljudskih pesmi že 14
let zelo uspešno delujejo v kraju. Člani so potrdili
statut in organe ter imenovali predsednico društva
Magdo Sigmund. V društvu bodo delovale sekcije
Ljudske pevke Solzice, Kulturno-umetniška sekcija
in Likovna sekcija Art LIPA. Letos bodo izpeljali
računalniško opismenjevanje, likovne delavnice
v naravnem okolju, otroške likovne delavnice,
delavnice ročnih umetniških spretnosti, Ljudske Lani smo v KD Sevnica opazili upad števila
pevke Solzice bodo predstavile novosti na koncertu prireditev in s tem seveda tudi upad števila
na Brunku, zbirali ljudsko kulturno dediščino, imeli obiskovalcev. Vseh dogodkov je bilo lani 182. Med
recitatorske večere in si izmenjevali izkušnje s temi so prevladovale kinopredstave, za tem pa
predstave, predavanja, koncerti, vaje kulturnih
sorodnimi društvi.
skupin in drugo.

Kultura na podeželju
v občini Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica
v preteklem letu

Program slovesnosti, ki jo je povezoval Matic
Svažič v vlogi Apela, so oblikovali učenci Glasbene
šole Sevnica, recitatorji Mirko Ratej, Peter Žuraj
in Dušan Senica ter Vladimir Janc, ki je program
zaokrožil z igranjem na gonge. Na ogled je bila
tudi razstava fotografskih del članov Fotosekcije
društva TRG Sevnica.
Podobo in umetniško nit letošnjega programa
prireditve je oblikovala sevniška slikarka Jerca
Šantej, s sodelovanjem KŠTM Sevnica in Občine
Sevnica.

Vir: Občina Sevnica
Foto: Ljubo Motore
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V društvu KUD Budna vas bodo člani pripomogli
k bogatenju kulturnega, izobraževalnega življenja
in sooblikovali kakovost življenja v širšem okolju.
Vsaka podpora in sodelovanje v društvu sta
dobrodošla na prireditvah, delavnicah, srečanjih,
kulturnih večerih in tudi pri članstvu.

Andreja Tomažin, KUD Budna vas

V kinu Sevnica se je število gledalcev na predstavo
povečalo. Ker je obiskanost kina odvisna od
kakovosti filmov, si jih za letos želimo čim več iz
naše in tuje produkcije.

Vir: KŠTM Sevnica

Kultura

Popelar, ambasador kulture,
prek »meril«

drugih. Kulturno doživljanje so popestrile pevke ob
spremljavi na citre. Domov sem se vrnil zadovoljen,
poln likovnih vtisov in novih izzivov.

POKOP PUSTA

KD Godba Blanški vinogradniki

Janez Urban Nepužlan, 4. b
Sebastjan Popelar – ambasador kulture v letu
Anuška Zemljak, 4. c: »Pester kulturni program in
2011/2012 v sevniški občini – je uspešno končal
razstava sta mi bila zelo všeč. Vesela sem, da sem
svoj »mandat«!
se na razstavi pozdravila s Sebastjanom in Jerco
Šantej. Še si želim srečanj z vsemi umetniki, ki so
razstavljali.«
Izvedela sem, da je Sebastjan Popelar samostojni
umetnik in da živi v Zgornjih Mladetičah pri Tržišču.
Ukvarja se s slikarstvom, lani pa je v sklopu
programa Gostolenje ustvarjanja in umetnosti
postal ambasador kulture. Sodeluje pri številnih
kulturnih prireditvah in jih tudi soustvarja, s
čimer pripomore k dodatni pestrosti kulturnega
dogajanja. Od leta 1999 je pripravil že 20 razstav.
V različnih krajih Slovenije je pripravil 14 skupinskih
razstav s svojimi slikami, fotografijami in mozaiki.

Eva Breznik, 4. b
Kot pravi umetnik, ki nenehno nekaj preizkuša
in raziskuje, se je konec leta 2010 prijavil na
javni razpis za izbor ustvarjalca – umetniškega
gosta na gradu Sevnica v letu 2011, Gostolenje
ustvarjanja in umetnosti. Sebastjan je z izborom
v letu 2011 postal t. i. kulturni ambasador, kar
je čast za kulturnega ustvarjalca in nagrada
za njegovo kulturno delo. V prijavi na razpis je
podal številne predloge za kulturno-umetniško
obogatitev dogajanja na gradu Sevnica, tudi
skupinsko razstavo umetnikov občine Sevnica.
Obljubo je držal in tako v četrtek, 9. februarja,
s pomočjo KŠTM Sevnica na gradu organiziral
Skupinsko razstavo likovnikov občine Sevnica
ob sklenitvi svojega ambasadorskega leta, na
kateri je sodelovalo kar 17 likovnih ustvarjalcev.
Skupinsko razstavo si lahko ogledate do srede
aprila 2012 v Mosconovi galeriji na gradu Sevnica,
dotlej pa bo na ogled tudi njegova Retrospektivna
enoletna razstava v sosednji Stari galeriji, v njej pa
so naprodaj tudi njegova umetniška dela. Celotni
članek lahko preberete na www.grad-sevnica.com
v rubriki Grajski blog.

Prizma optimizma v Sevnici
Legendarna radijska oddaja prvega programa
Radia Slovenija Prizma optimizma, ki poslušalce
spodbuja k radosti življenja kljub neugodnim
razmeram, je prvo soboto februarja gostovala v
Sevnici. Obiskovalce sevniške kulturne dvorane in
radijske poslušalce sta optimistično nagovarjala
Tilen Artač v vlogi dr. Ifigenije in izvirna Desa Muck.

Ana Zgonc

Sebastjan Popelar in ogled
skupinske razstave likovnikov

voditelj Milan Krapež

Butični glasbeni izbor so za sobotni večer pripravili
Big band RTV Slovenija in izvrstna pevka Metka
Štok. Nastopila sta tudi domačina: igralec Sinjo
Jezernik v vlogi barona Moškona in predsednica
V četrtek, 9. februarja, se nas je nekaj učencev sevniške Univerze za tretje življenjsko obdobje
iz OŠ Sava Kladnika Sevnica z mentorico Jožico Marija Jazbec. V pogovoru z voditeljem oddaje
Mlakar podalo na grad Sevnica, da bi si ogledali Milanom Krapežem se je takole pohvalila: »Tudi
likovno razstavo umetnikov naše občine.
Sevnica ima univerzo in to Univerzo za tretje
življenjsko obdobje, ki deluje že deveto leto. Letos
ima več kot 200 članov, kar je za Sevnico veliko.
V tej univerzi delujemo upokojenci in tisti, ki imajo
čas in veselje do aktivnega učenja. Naše vodilo
je: Kdor je na predavanju, ni pri dohtarju. Tretje
življenjsko obdobje je lahko najlepše, a ni od Boga
dano; treba se je potruditi, iti med ljudi, se učiti in
delati.«

Zdravko Stopar

Po prehojeni poti in prihodu na grad smo najprej
prisluhnili kulturnemu programu. Sebastjan
Popelar, ambasador kulture za leto 2011–1012,
je predstavil svoje poslanstvo med mandatom.
Zahvalil se je številnim ljudem, ki so mu pomagali
uresničiti njegove ideje. Vse zbrane je pozdravil
tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Po končanem
kulturnem programu smo si ogledali likovno
razstavo ustvarjalcev: Sebastjana Popelarja,
Jerce Šantej, Nene Bedek, Rudija Stoparja in

Foto: Rok Petančič
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Koledar prireditev
Datum in ura
četrtek, 1. 3.,
ob 9.00
četrtek, 1. 3.,
ob 18.00
petek, 2. 3.,
ob 12.00
petek, 2. 3.,
ob 18.00
petek, 2. 3.,
ob 19.00
sobota, 3. 3.,
ob 8.00
sobota, 3. 3.,
ob 19.00
sobota, 3. 3.,
ob 19.00
nedelja, 4. 3.,
ob 6.00
ponedeljek, 5. 3.,
ob 16.00
ponedeljek, 5. 3.,
ob 17.00
torek, 6. 3.,
ob 9.00
torek, 6. 3.,
ob 18.00
sreda, 7. 3.,
ob 18.00
četrtek, 8. 3.,
ob 18.00

Prireditev

Kje?

Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2012
Sodelujejo: Lutkovna skupina Pikapolonice iz OŠ Tržišče, Lutkovna
Dom svobode Krmelj
skupina Ostržek iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, Lutkovna skupina
Mladi lutkarji iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, Lutkovna skupina Knapec
iz OŠ Krmelj
Grad Sevnica, dvorana
Poklon umetnosti in ljubezni
Alberta Felicijana
Recital pesmi in glasbeni program s slikarsko razstavo.
Regijska proslava ob dnevu civilne zaščite
Dobrodelni koncert
za nakup igral
Kino Sevnica
Pisma Sv. Nikolaju
Vsakomesečni sejem
Odprtje razstave
Špele Osojnik na prostem
Kino Sevnica
Jack in Jill
Planinski avtobusni izlet:
Arihova peč – Avstrija
Ustvarjalnica
»Mamici za praznik«
Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 3/12
Predavanje:
Milan Levstek: Predstavitev našega slušatelja
Literarni večer
v izvedbi literarne skupine Večerna zarja
Radogost – Stoparjev gost
Gostja: Kiparka Frančiška Petelinšek – Baka iz Duge Rese:
1905 – 1992. In memoriam največji kiparki hrvaške naive.
Predavanje:
Roman Vodeb: O ženski in ženskih stvareh

Organizator - informacije
Org.: OI JSKD Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166,
oi.sevnica@jskd.si
Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: www.knof.si

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Občina Sevnica in URSZR izpos. Brežice;
Info.: Borut Simončič, 041/634-761

KD Blanca

Org.: Vrtec in OŠ Blanca;
Info.: Ana Mešiček, 07/81-62-830

Kulturna dvorana Sevnica

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

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

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

stari del Sevnice

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: www.knof.si

Kulturna dvorana Sevnica

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

Odhod izpred Avtobusne
postaje Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Športni dom Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica;
Grad Sevnica, zbirka Ogled Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com
Knjižnica Sevnica

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

petek, 9. 3.,
ob 17.00

Zbor članov DU Sevnica

v prostorih Lisce

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

petek, 9. 3.,
ob 18.00

Predavanje:
Jože Majes: Zdravilne rastline

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 9. 3.,
ob 19.00

Predstavitev dokumentarnega filma o žrtvah min

Grad Sevnica, dvorana
Alberta Felicijana

sobota, 10. 3.,
ob 15.00

51. Salamiada

sobota, 10. 3.,
ob 18.00
sobota, 10. 3.,
ob 19.00
ponedeljek, 12. 3.,
ob 18.00
torek, 13. 3.,
ob 9.00
torek, 13. 3.,
ob 9.00
torek, 13. 3.,
ob 17.00
sreda, 14. 3.,
ob 17.00
sreda, 14 . 3.,
ob 17.00
četrtek, 15. 3.,
ob 18.00
petek, 16. 3.,
ob 16.00
petek, 16. 3.,
ob 18.00
petek, 16. 3.,
ob 19.00
petek, 16. 3.,
ob 20.00
sobota, 17. 3.,
ob 17.00
sobota, 17. 3.,
ob 19.00
sobota, 17. 3.,
ob 19.30
sobota, 17. 3.,
ob 19.30
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Koncert
Zverke s Studenca in šolski pihalni orkester
Literarno glasbeni večer in razstava slik
Gostitelja: Petra Kampl in Axel Gourdon
Otvoritev likovne razstave učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica.
(razstava bo na ogled 1 mesec)

Org.: Igor Pavkovič, KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com
Org.: Društvo salamarjev Sevnica;
Gostilna Vrtovšek v Sevnici Info.: Stane Krnc, 031/652-237;
www.drustvo-salamarjev.si
Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Glasbena šola Sevnica

Dile Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: www.knof.si

Knjižnica Sevnica

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

Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica 2012

KD Blanca

Org.: OI JSKD Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166,
oi.sevnica@jskd.si

Občni zbor in predstavitev delovanja U3

Kulturna dvorana Sevnica

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

Občni zbor PD Lisca Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica, oddelek
za cicibane

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

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 3/12

Športni dom Sevnica

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

Potopisno predavnje:
Andreja Rustja: Kambodža

Knjižnica Sevnica

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

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Sevnica, NHM 29, Sevnica Info.: Toni, 031/643-338

Večer poezij

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Kulturna dvorana Sevnica

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

Športna dvorana Sevnica

Org.: KMN Sevnica;
Info.: Marko, 031/389-558

Kulturna dvorana Sevnica

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

Dom kulture Krmelj

Org.: Gledališka skupina Ceglis Krmelj in ŠK
Sevnica; Info.: cehovje@yahoo.com

Dom krajanov na Razborju

Org.: KŠTD Razbor;
Info.: Matej, 041/254-217

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica

Kino Sevnica
Izlet - slovenski film
2. Slovenska futsal liga:
KMN Sevnica : Tomaž Picerija Ozmec
Kino Sevnica
Obuti maček - sinhronizirano
Hrup za odrom, gledališka komedija
Nastopajoči: KD Draženci pri Ptuju
Razborski večer
Osrednji gost večera: Polde Bibič
Rokomet: 1B DRL:
RK Sevnica : RK Grča Kočevje

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 3/12

Športni dom Sevnica

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

Praznik pomladi

Gasilski dom Telče

Org.: KŠD Telče;
Info.: Zvonka Mrgole, 041/240-407

torek, 20. 3.,
ob 9.00

Predavanje: Franc Božjak:
Vsestranska strategija prenove človeka

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 20. 3.,
ob 17.00

Šopek za mami

KD Tržišče

Org.: OŠ Tržišče;
Info.: Zvonka Mrgole; 07/81-85-470

KD Blanca

Org.: Vrtec in OŠ Blanca;
Info.: Ana Mešiček, 07/81-62-830

Grad Sevnica

Org.: GLG Sevnica in KŠTM Sevnica;
Info: 041/533-369,
boljsji.teater@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KS Sevnica;
Info.: Vinko, 041/769-822

dvorana TVD Partizana
Boštanj

Org.: Aktiv žena Boštanj;
Info.: Marija Gošte, 041/507-256

Kulturni dom Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj;
Info.: Andraž Zupančič

Kulturna dvorana Sevnica

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

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica

nedelja, 18. 3.,
ob 9.00
nedelja, 18. 3.,
ob 18.00

četrtek, 22. 3.,
ob 17.00

petek, 23. 3.,
ob 16.30

petek, 23. 3.,
ob 18.00
petek, 23. 3.,
ob 19.00
sobota, 24. 3.,
9.00 – 17.00
sobota, 24. 3.,
ob 18.00
sobota, 24. 3.,
ob 18.00
sobota, 24. 3.,
ob 19.30

Pozdrav pomladi:
vrtec in 1. triada
Svetovni dan lutk 2012 - prireditev ob svetovnem dnevu lutk
Program:
16.30 – Slovesno odprtje (pozdravni govori, misli ob svet. dnevu
lutk, ki je sicer na 1. pomladni dan - 21.3., branje svečane poslanice
UNIMA).
17.00 - "Račka" - lutkovna predstava - Mladi lutkarji OŠ Sava
Kladnika iz Sevnice.
17.30 - "Zgodba o pozabljivem zajcu" - lutkovna predstava - Taus
teater in Novega Mesta
18.00 - Lutkovna delavnica in razstava lutk
18.30 - " Trije prašički " lutkovna predstava - GLG Sevnica
Vstopnine ni!
Predavanje:
Mojca Kotnik: Kombuča
Hrup za odrom, gledališka komedija
v izvedbi Gledališke skupine Vrhovo.
Krajevna skupnost Sevnica vabi na brezplačno predstavo za dan
žena in ob materinskem dnevu - brezplačne vstopnice bodo na voljo
od 15. 3., v TA Doživljaj in Papirnici in knjigarni Lindič.
Razstava kruha in ostalih dobrot z ocenjevanjem
Dobrodelni glasbeni večer za ureditev mladinskih prostorov
Vstopnina na prireditvi bo znašala simbolična 2 EUR.
Kino Sevnica
Grivasti vojak
Rokomet: 1B DRL:
RK Sevnica : RK Škofljica Pekarna Pečjak

nedelja, 25. 3.,
9.00 - 17.00

Razstava kruha in ostalih dobrot z ocenjevanjem

dvorana TVD Partizana
Boštanj

Org.: Aktiv žena Boštanj;
Info.: Marija Gošte, 041/507-256

ponedeljek, 26. 3.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

torek, 27. 3.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

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

torek, 27. 3.,
ob 17.00

Pozdrav pomladi:
4. - 9. razred

KD Blanca

Org.: OŠ Blanca;
Info.: Ana Mešiček, 07/81-62-830

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)
Knjižnica Sevnica, oddelek
za cicibane

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

torek, 27. 3.,
ob 17.00
sreda, 28. 3.,
ob 17.00

Pravljična urica
Pravljična urica

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

četrtek, 29. 3.,
ob 9.00

Ekipno in posamezno šahovsko prvenstvo
pokrajinske Zveze društev upokojencev Posavja

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 29. 3.,
ob 19.00

Monodrama: Zimske urice
V izvedbi gledališke skupine KD Svoboda Brestanica.

Grad Sevnica, dvorana
Alberta Felicijana

Org.: KD Svoboda Brestanica, KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

dvorana GD na Studencu

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Športna dvorana Sevnica

Org.: KMN Sevnica;
Info.: Marko, 031/389-558

Kulturna dvorana Sevnica

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

dvorana GD na Studencu

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

petek, 30. 3.,
ob 18.00
petek, 30. 3.,
ob 19.00
petek, 30. 3.,
ob 19.00
petek, 30. 3.,
ob 20.00
sobota, 31. 3.,
ob 19.00
nedelja, 1. 4.,
ob 18.00

Predavanje:
Ice Kreber: Makrobiotika; delovanje naših notranjih organov.
Vstopnina 5 EUR
Premiera igre gledališke skupine KD Studenec:
Dario Fo – Pleskarji nimajo spominov
Kino Sevnica
Izdana
2. Slovenska futsal liga:
KMN Sevnica - FSK Stripy
Kino Sevnica
Tihotapci
Ponovitev igre gledališke skupine KD Studenec:
Dario Fo – Pleskarji nimajo spominov

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 16. 3. na: grajske.novice@kstm.si
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V MC Sevnica pripravljamo
v mesecu marcu zanimiv in
pester program:
Ustvarjalnica »Mamici za praznik«,
v ponedeljek, 5. 3. 2012, ob 16. uri
v MC Sevnica
Če želite razveseliti mamice za njihov praznik s
posebnim, unikatnim izdelkom, potem vljudno
vabljeni starši in otroci!
Vstop je prost!
PREDAVANJE JOŽETA MAJESA O ZDRAVILNIH
RASTLINAH,
v petek, 9. 3. 2012, ob 18. uri
v MC Sevnica
Priznani zeliščar Jože Majes, ki je v samozaložbi
izdal knjigo z naslovom ZDRAVNIK ZDRAVI,
NARAVA OZDRAVI, bo tokrat predstavil svojo
knjigo, ki jo bo možno tudi kupiti. Nato pa bo
odgovarjal na vaša vprašanja.
Vstop je prost!
VEČER POEZIJ,
v petek, 16. 3. 2012, ob 18. uri
v MC Sevnica
Recitirali bomo pesmi, ki so zaznamovala obdobja
v svetu književnosti. Spomnili se bomo pesnikov,
kot so: Simon Gregorčič, France Prešeren, Alojz
Gradnik in tudi novejših ustvarjalcev Lirike. Vljudno
vabljeni na sproščen in intimen večer, v družbo
poezije željnih ljudi.
Vstop je prost!
Predavanje KOMBUČA,
v petek, 23. 3. 2012, ob 18. uri
v MC Sevnica
Skoraj vsaka sodobna ženska se v določenem
življenjskem obdobju obremenjuje s svojim videzom
in kilogrami. V poplavi raznovrstnih diet, vadb,
čarobnih tablet in čajev je včasih težko ločiti zrno
od plevela, zato je še toliko bolj zanimiva zgodba
Mojce Kotnik, ki nam bo podrobneje predstavila
kombučo. Gospodinja iz Lukovice je rešitev za
odvečne kilograme in zdravstvene težave našla v
napitku z zanimivim imenom – kombuča.
Vstop je prost!
PREDAVANJE ICE KREBER,
v petek, 30. 3. 2012, ob 18. uri
v MC Sevnica
Ica Krebar nas bo seznanila kaj je to Makrobiotika,
delovanje naših notranjih organov, kako lahko z
makrobiotiko živimo zdravo in zadovoljno življenje
je tudi avtorica knjige KUHARICA ZA DUŠO IN
TELO, katera je pred kratkim izšla v novi dopolnjeni
izdaji, dodane so teme o KANDIDI, PARAZITIH,
OSNAŽEVALCIH OKOLJA ter veliko zdravih in
okusnih RECEPTOV.
Vstopnina 5 EUR!
Organizator celotnega programa je KŠTM Sevnica
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.kstm.si

petek, 2.3., ob 19.00
romantièni // komedija // 116 min

sobota, 3.3., ob 19.00
komedija // 91 min

petek, 16.3., ob 19.00
SLOVENSKI FILM // drama // 85 min

sobota, 17.3., ob 17.00

SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 90min

sobota, 24.3., ob 18.00
vojna drama // 146 min

www.kstm.si

petek, 30.3., ob 19.00
akicija // 93min

sobota, 31.3., ob 19.00
kriminalka // triler // 111 min

Predavanja
o zdravem slogu življenja

Marec 12

Dobrodelni koncert v Krmelju

V Kulturnem domu Krmelj bo v soboto, 24.
marca, ob 18. uri, dobrodelni glasbeni večer, ki ga
Že pet let potekajo v Mladinskem centru Sevnica organizira Mladinska sekcija Krmelj.
skoraj vsak mesec ob petkih razna zdravstvena
predavanja oziroma predavanja o zdravem načinu
življenja.
Na prvem februarskem predavanju je priznani
permakulturni učitelj Janez Božič na primeru
permakulturnih načel prikazal, kako divjino
pripeljati v svoj dom in tako zavestno ustvariti
optimalno donosen ekosistem, ki bo imel glede
raznovrstnosti, uravnoteženosti in prožnosti vse
značilnosti naravnih ekosistemov. Spoznali smo
harmoničen odnos med ljudmi in pokrajino, ki nam Na koncertu bodo nastopili domači glasbeni
lahko da hrano, energijo in zaščito ter uspešno gosti različnih zvrsti in stilov. Zvok harmonike
zadovolji tudi druge materialne in nematerialne v ritmih narodno-zabavne glasbe in pridih
potrebe, pa tudi kakšno željo.
dalmatinskega vzdušja z znanimi baladami nam
Starodavne skrivnosti zdravljenja, ki temeljijo na bodo pričarali člani ansambla Nemir, ki so na
zgodovinski medicini kitajskega dvora in kitajski festivalu v Dolenjskih Toplicah decembra lani po
filozofiji, ki prepleta elemente budizma, taoizma in mnenju strokovne komisije dosegli prvo mesto.
konfucionizma, je pred tednom dni predstavila Živa
Pogačnik. Poudarila je, da je poleg energijskega Za nekoliko trše »rife« na električnih kitarah
gibanja (taiji, qigong, daoyin), akupunkture, in ritme na bobnih bo poskrbela vsem znana
akupresure, masaže tuina in zeliščarstva glasbena skupina LIQUF iz Krmelja, ki je pravkar
uravnotežena prehrana eden petih stebrov izdala svoj prvi album Začetek konca, pred kratkim
tradicionalne kitajske medicine. V nasprotju pa so ga okronali tudi s svojim prvenstvenim
s klasičnim pogledom na hrano, ki se ukvarja videospotom. Glasbena gostja bo tudi Sarah
s kalorijami, vsebnostjo vitaminov, ogljikovih Senica, Sevničanka, ki smo jo lahko lani spremljali
hidratov, maščob, sistem prehrane Dao loči živila v oddaji Misija Evrovizija na Televiziji Slovenija. Med
predvsem po njihovih energijskih značilnostih, glasbenimi premori bodo večer popestrili člani
torej po njihovem učinkovanju pri vzpostavljanju domače gledališke skupine CEGLIS, ki z novimi
ravnotežja v telesu, umu in duhu, kar je sinonim skeči obljubljajo veliko smeha. Za tehnično podporo
za zdravo, zadovoljno in dolgo življenje. Hkrati in ozvočenje prireditve bo poskrbel Matic Janežič.
sodobne raziskave o zdravilnih učinkovinah v
prehrani potrjujejo starodavno znanje daoističnih Vstopnina na prireditvi bo simbolična 2 evra,
mojstrov.
zbrani denar bomo namenili za prenovo mladinskih
prostorov.
Zdravko Stopar
Vljudno vabljeni vsi, ki si želite 24. marca polepšati
in popestriti večer ter hkrati v dobrodelnem duhu
nekaj prispevati za dokončno ureditev mladinskih
prostorov, ki jih krmeljska mladina nujno potrebuje
za svoje delovanje v kraju.

mc.najem365@gmail.com
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Andraž Zupančič,
predsednik MSK in vodja projekta

Mladina, šolski zvonec

Vseživljenjsko učenje
je doma v SUNKU

Šmarje oživelo

Pustno rajanje v Sevnici

Na pustno soboto je po dveh letih premora spet
oživelo Šmarje v Sevnici. Pobudnica Jerca Šantej
SUNK ali središče ustvarjanja, napredka in je v sodelovanju s KŠTM Sevnica pripravila pravi
kulture znova in znova privablja mlade in starejše, pustni tabor St. Marain (staro ime za Šmarje).
strokovnjake in poznavalce z različnih področij, ki
so pripravljeni deliti svoje znanje. Program tečajev
tako obsega ne le računalniške tečaje za začetnike
in nadaljevalce, ampak tudi tečaje grafičnega
oblikovanja, fotografije, izdelave spletnih strani,
novinarstva in montaže videa. Najnovejša
pridobitev v SUNK je mlada pedagoginja, ki bo
vodila tečaj angleščine za starejše, povezali smo
se tudi z Osnovno šolo Krmelj, ki vabi k udeležbi
na začetni in nadaljevalni tečaj računalništva za
starejše.

Na pustno nedeljo, 19. februarja, so se okrog 15.
ure začele zbirati različne pustne maske v Športni
dvorani Sevnica. Tokratno pustovanje je potekalo
z animacijo Družinskega gledališča Kolenc, ki je
poskrbelo za res pester program, z veliko glasbe,
petja, nagradnih iger.

V taborih so se predstavile mažoretke Društva TRG
Sevnica, vztrajni in veseli Blanški jagri, radostni
mladinci z glasbeno vadnico »kuhno« stare mame
in igriva gusarska zasedba. K odganjanju zime so Na koncu smo pustno razpoloženim maskam
se pridružile tudi druge »maškurce«.
ponudili krofe! Zdaj lahko le še upamo (ali pa tudi
ne, če imate radi zimo), da smo dosegli namen
Petra Biderman, KŠTM Sevnica pustovanja in pregnali zimo ter priklicali pomlad!

Programi so namenjeni vsem, ki želijo pridobiti
dodatno znanje, predvsem pa brezposelnim,
starejšim in mladim z manj priložnosti. Tečaje
organiziramo z namenom, da udeleženci pridobijo
dodatno kvalifikacijo ali spoznajo kaj novega, kar jih
veseli in kar lahko v prihodnje postane tudi njihov
poklic.

Praznovanje stote ure
slovenščine
»Prava slovenščina se je začela s prvima
slovenskima knjigama Primoža Trubarja Abecednik
in Katekizem in se razvila v današnjo …«
S temi besedami je Anže Orešnik začel kulturni
program ob praznovanju stote ure slovenščine.
Ostali učenci 6. razreda OŠ Milana Majcna
Šentjanž pa so nadaljevali s pesmijo, plesom,
raznimi smešnicami in ugankami.
Po kulturnem programu so si pripravili pravo
pojedino. Zabava se je nadaljevala ob prijetnem
klepetu v praznično okrašeni učilnici. Še fotografija
za spomin in ura se je počasi iztekla.
Dragi šestošolci, hvala za vrtnico. Res sem bila
vesela tega presenečenja.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delovanje MC Sevnica
leta 2011
Lani je MC Sevnica obiskalo 4014 ljudi, kar je skoraj
polovica več kot leto prej. Obiskovalci so prišli
večinoma zaradi aktivnega preživljanja prostega
časa, na zdravstvena predavanja in svetovanje,
zaradi šole in izobraževanja, kar je razvidno iz grafa.

Majda P. Repovž
In kako so praznovanje doživeli nekateri učenci 6.
razreda?
SUNK, ki je na naslovu Ob gozdu 11, nasproti
bazena Sevnica, je od februarja odprt vsak delovni
dan, od 10. do 17. ure. V tem času lahko dobite več
informacij o izobraževanjih, na voljo pa vam je tudi
multimedijska oprema, od kamere, fotoaparata,
računalnika,
videorekorderja,
temnice
za
razvijanje fotografij, ki jo lahko brezplačno
uporabljate za lastno ustvarjalno delo v SUNK. Za
dodatna vprašanja, prijave na tečaje ali pa novo
sodelovanje pokličite na 07 81 44 119 ali pišite na

kontakt@knof.si. Ne pozabite, znanje je moč!
Programe omogočajo: Zavod KNOF, Ministrstvo
za gospodarstvo RS, Movit NA, Evropska komisija
– program Mladi v akciji, Zavod za zaposlovanje
RS, Osnovna šola Krmelj.
						
		
Mojca Metelko

grajske.novice@kstm.si

»No, pa je prišla nestrpno pričakovana stota ura.
Nanjo smo se z veseljem pripravljali, saj smo se pri
V organizaciji ali soorganizaciji KŠTM Sevnica se je
tem zabavali. Pred njo smo imeli 99 ur učenja …«
leta 2011 zvrstilo 196 prireditev in programskih
je v svojem poročilu napisal Anže Orešnik.
dogodkov, kot so različna predavanja, potopisi,
filmski večeri, otroške ustvarjalnice, tečaji, zabave
Ko sem zjutraj prišla v šolo, me je že čakala moja
in drugo.
prijateljica Ines, da sva šli pripravit in okrasit razred
Starostna sestava obiskovalcev kaže, da je bila
za praznovanje stote ure slovenščine. Ko so prišli
več kot tretjina vseh v zadnjem opazovanem
še drugi, smo poskrbeli za malico in pripravili
obdobju stara od 19 do 25 let, najmanj pa je bilo
presenečenje za učiteljico-vrtnico in vročo kavico.
mladostnikov do 14 let.
Učiteljica je bila zelo vesela naše pozornosti. Ta
						
dan je bil lep in zabaven. Lepo bi bilo, če bi to še
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
kdaj ponovili.
(Pia Gole)
Stota ura je bila zelo zanimiva. Všeč so mi bile
smešnice in ko je Jernej igral na kitaro, Hana pa
je pela.
(Marko Kramžar)
V četrtek, 16. februarja, smo praznovali stoto
uro slovenščine. Nam, fantom, je šlo na tesno,
puncam pa ne tako zelo, a je ura kljub temu uspela
v vsem svojem sijaju.
(Roman Jontez)
Tudi ostalim šestošolcem je bila stota ura všeč,
saj je bila zanimiva in zabavna.

Učenci 6. razreda,
OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Šolski zvonec

Prešerno za kulturni praznik
Slovenski kulturni praznik smo na OŠ Boštanj
obeležili v petek, 3. februarja, s prireditvijo
Prešeren v pesmi in besedi, ki se je odvijala v
Kulturnem domu TVD Partizan. Pod mentorstvom
Zdenke Kozinc in Silvestre Kotar so učenci
predstavili življenje velikega pesnika skozi dramsko
igro, petje, deklamacijo in izbrane besede.
Predstavo smo še enkrat ponovili zvečer in s tem
počastili še praznik Krajevne skupnosti Boštanj.
Dogodka sta se med drugimi udeležila tudi župan
Srečko Ocvirk in poslanec Tomaž Lisec.

Tako smo na primeren način počastili veličino
kulturnega praznika, ki je ne samo priznanje
slovenskim kulturnikom, ampak tudi ogromen
gradnik slovenstva. Pomembno je namreč, da
današnje generacije otrok sprejemajo Prešernovo
delo kot večen sestavni del slovenskega kulturnega
izročila. Pomembno je zato, ker moramo vselej
vedeti, kdo smo, od kod prihajamo in da imamo za
seboj veličastno kulturno ustvarjalnost. Slednjo pa
lahko znova in znova nadgrajujemo, preoblikujemo
in v različnih oblikah predajamo v življenje.

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Zimski glasbeni večer
v Tržišču
V petek, 27. januarja, je v kulturni dvorani potekal
zimski glasbeni večer, ki smo ga pripravili učenci
in učitelji OŠ Tržišče. V dvorani se je zbralo veliko
ljudi. Sodelovali so otroški in mladinski pevski zbor
OŠ Tržišče, šolska glasbena skupina, Glasbena
šola Sevnica, Dolenjski cvet, Potep, Ansambel

Bibe
pri projektu živimo zdravo

Poklon kulturi in pesništvu

V Loki pri Zidanem Mostu so vsak torek od oktobra
2011 do januarja 2012 potekale strokovno
vodene delavnice o zdravem življenjskem slogu.
V Vrtcu Ciciban Sevnica že vrsto let naše malčke
navajamo in spodbujamo h krepitvi zdravja.

V čast kulturnemu prazniku in Tonetu Pavčku smo
na OŠ Blanca 16. februarja pripravili prireditev,
katere naslov smo si izposodili kar pri pesniku,
»Preproste besede«. Rdeča nit programa sta
bila pesnikovo bogato življenje ter delo, nekaj
svojih razmišljanj o tej zvrsti besedne umetnosti
pa so vanj vtkale tudi devetošolke. Upamo, da so
verzi tega priljubljenega pesnika našli pot do srca
vsakega obiskovalca kulturne dvorane.

Skrbimo za zdravo prehrano, s telesno aktivnostjo
utrjujemo imunski sistem. Otroci iz Bibarije Loka
smo se odločili, da se odzovemo povabilu za
sodelovanje. Bibe smo izdelali več plakatov. Plakat
»Kako se Biba giba« prikazuje s fotografijami
in risbami naše gibalne dejavnosti v skupini.
»Prehrambna piramida« je plakat, ki je nastal z
izrezovanjem iz reklamnih letakov za različne vrste
hrane. Tu smo spoznavali, koliko in katera živila so
zdrava. Na plakatu »Zelenjava, ki raste na našem
vrtu« so otroci prikazali, katero zelenjavo gojijo
doma. Naredili smo še plakat »Sadje«, kjer smo
spoznavali in utrjevali poznavanje sadja. Iz slanega
testa smo oblikovali različno sadje, ga pobarvali,
naredili košarice ter tako ustvarili dekoracijo,
ki je krasila bogate obložene mize na zaključni
prireditvi, ki je bila, 24. januarja, v Trubarjevem
domu upokojencev. Tam smo Bibe nastopile z
dobro mero glasbe in gibanja, ki je naš vsakdanjik.

Največ aplavza so poželi nastopi mlajših, ki so se
predstavili s točkami med vsemi generacijami
poznanega Jurija Murija, navdušili pa so tudi
devetošolci s Slakovo uglasbitvijo Pavčkove pesmi
o mami, saj so fantje ob zvokih harmonike tudi
zapeli. Prireditev so nam kot vedno popestrile
članice šolskega pevskega zbora z dvema
Tonetovima prepesnitvama znanih ponarodelih
napevov. Piko na i pa so med nastopajočimi dodali
učitelji ter ravnateljica z recitacijami pesnikovih
stihov in misli. Med stezicami glasbene in besedne
umetnosti sta nas spretno vodila David Dvoršak in
Nuša Mešiček, svoj glas pa je v vlogi pesnika dodal
Danijel Kuhar.

Barbara Vovk, vzgojiteljica Vrtca Ciciban Sevnica

Učili smo se plavati

Nina Grabenšek-Kadilnik

Smučarski tečaj v
Kranjski Gori

V času od 30. januarja do 3. februarja sta se
učenca Osnovne šole Ane Gale Sevnica, Mitja Bajt
in Andraž Revinšek, pod okriljem OŠ Sava Kladnika
Sevnica, udeležila plavalnega tečaja v Hrastniku.

Učenci šestega in sedmega razreda OŠ Tržišče so
imeli v začetku februarja smučarski tečaj v CŠOD
Kranjska Gora. Nekateri so prvič stali na smučeh,
drugi so nadgrajevali že osvojeno znanje. Vsi pa so
pridno vadili, ker so se le tako malce segreli, saj je
bil hud mraz. Poleg smučanja so imeli učenci na
programu še tehniške in naravoslovne vsebine:

Morska konjička, kakor se je imenovala tudi njuna
skupina neplavalcev, sta ob zaključku tečaja prejela
Frančič, Novi spomini in Irena Tratnik. Pričarali priznanje za opravljen 20-urni tečaj prilagajanja na
so nam čudovit glasbeni večer. Program sta vodo. Zelo se veselita ponovnega čofotanja v vodi,
povezovali Katarina Gorenc in Katarina Švigelj iz ki bo letos junija v morju.
devetega razreda, rdeča nit prireditve pa so bile
vrednote, ki so pomemben del našega življenja.
Silva Plevnik, učiteljica OŠ Ane Gale Sevnica
Denar od vstopnine je šel v šolski sklad, torej je
namenjen učencem OŠ Tržišče. Vsem se prav lepo
zahvaljujemo za prispevek.

naravne danosti Kranjske Gore, nevarnosti v
naravi in druge. Ker snega za tek na smučeh ni
bilo dovolj, so se učili nordijske hoje. Urnik je bil
zelo natrpan, zato so bili zvečer zelo utrujeni, a
ne toliko, da ne bi zapeli in zaigrali na harmoniko
in se družili z učenci OŠ Mokronog, ki so ravno
tako imeli v istem času tečaj smučanja. Teden v
zasneženi Kranjski Gori je hitro minil in ko so se
vračali domov, jih je pričakal sneg in svoje znanje
so lahko pokazali svojim staršem.

Foto: Roman Dobovšek

Tea Bačić, novinarski krožek OŠ Tržišče
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Irena Klukej, OŠ Tržišče

Grajska skrinja

Spomin na dan žena

Gravimetrična točka na gradu Sevnica
Gravimetrija pomeni merjenje težnosti. Izhaja iz
latinske besede »gravis« – težek in grške besede
»metrew« – meriti. Gravimetrija predstavlja
skupino metod uporabne geofizike, ki se ukvarjajo
z merjenjem težnega pospeška in s proučevanjem
težnostnega polja. Rezultati gravimetrične izmere
so zelo pomembni za geodezijo oz. ožje, fizikalno
geodezijo, satelitsko geodezijo in drugo, saj se vse
geodetske meritve opravljajo v težnostnem polju.
Na primer nehorizontirani instrument pomeni
neupoštevanje vpliva težnosti na opravljene
meritve. Brez poznavanja celostne teorije
težnostnega polja Zemlje je tudi naše geodetsko
znanje nepopolno.
Težni pospešek, ki ga določamo z gravimetričnimi
meritvami, je velikost (jakost) vektorja sile teže.
Zaradi sploščenosti Zemlje na polih, sprememb
v gostoti Zemljine notranjosti in zaradi različnega
centrifugalnega pospeška se vrednost g giblje
med g = 9,78ms -2 (na ekvatorju) in g = 9,83ms -2
(na polih). Srednja vrednost težnega pospeška
na površini Zemlje znaša g = 9,803 ms -2. Pri
izvajanju gravimetričnih meritev je pomembno
poznati tudi položaj opazovališča, saj se težni
pospešek spreminja na površini Zemlje.
Spremembe nastajajo zaradi sploščenosti Zemlje
na polih in zaradi Zemljine nehomogene strukture
(sprememb gostote kamnin v njeni notranjosti).
Instrumente za merjenje težnega pospeška
imenujemo gravimetri. Ne glede na to, katero
metodo uporabljamo, lahko določamo absolutne in
relativne vrednosti težnega pospeška. Absolutne
meritve pomenijo določitev težnega pospeška
v polnem iznosu, relativne meritve pa nam dajo
razlike vrednosti težnega pospeška med dvema
točkama (glede na točko z znano vrednostjo g-ja).
Gravimetrična izmera se med seboj loči glede
na medsebojno oddaljenost izmeritvenih točk in
glede na zahtevano natančnost izmere. Točke
z izmerjenimi vrednostmi težnega pospeška
so povezane v gravimetrične mreže. Te lahko
razdelimo na globalne, regionalne in lokalne mreže
gravimetričnih kontrolnih točk. Natančnejša
gravimetrična izmera za potrebe ožjih geodetskih,
geodinamičnih in geofizikalnih raziskav se potem
navezuje na te mreže.
Prve gravimetrične meritve pri nas je opravil
Vojaški geografski inštitut z Dunaja med letoma
1887 in 1894. Meritve so opravljali s sterneckovim
nihalnim gravimetrom, predvsem v dolini reke
Drave ter v okolici Trsta in Reke. Namenjene so bile
vojaškim potrebam. Leta 1938 je jugoslovanski
VGI iz Beograda navezal osnovno gravimetrično

točko v Beogradu na evropsko referenčno točko
v Potsdamu.
Po drugi svetovni vojni sta bili zasnovani
gravimetrični mreži I. in II. reda. Jugoslovansko
mrežo I. reda je tvorilo 15 točk; v Sloveniji je točka
v Ljubljani. Mreža je, razen s Parizom, povezana
tudi z italijansko gravimetrično mrežo. Obstaja še
mreža II. reda. Konec šestdesetih let sta bili obe
mreži združeni v eno, t. i. osnovno gravimetrično
mrežo Jugoslavije. Tvori jo okrog 350 točk, od
tega v Sloveniji 32. Razen nekaj izjem položaji točk
slovenskim strokovnjakom niso znani.
V Sloveniji obstajata tudi obsežna regionalna in
lokalna izmera. Regionalna izmera je bila opravljena
z namenom določitve regionalne gravimetrične
karte Slovenije. Skupno število gravimetričnih
točk na celem ozemlju znaša približno 2800.
Lokalno oz. detajlno izmero so izpeljali strokovnjaki
Geološkega zavoda Ljubljana za potrebe raziskav v
zvezi z nafto in plinom. Meritve so potekale od leta
1951. Podatki so popolnejši le za obdobje 1985–
1991.
Leta 1995 je Gurs (Geodetska uprava Republike
Slovenije) začel obnavljati gravimetrične meritve
na območju Slovenije. Tako je bilo stabilizirano in
opazovano šest novih absolutnih gravimetričnih
točk. Te točke so: Bogenšperk, Gotenica, cerkev
sv. Areha na Pohorju, grad Sevnica, grad Socerb
ter grad Kluže pri Bovcu. Meritve in vrednotenje
so opravili nemški in italijanski strokovnjaki. Te
točke naj bi služile kot temelj za novo gravimetrično
mrežo Slovenije.
V Sloveniji se vzpostavlja tudi nova kalibracijska
baza za relativne gravimetre. Baza je sestavljena
iz treh absolutnih točk (Gotenica, Bogenšperk in
Sevnica) in dodatne točke v Velikih Laščah.
Gravimetrična točka na gradu Sevnica je v pritličju
gradu v jugovzhodnem stolpu, kjer ima prostore
grajska kavarna.

Rok Petančič

Se v času naših babic
praznoval je materinski dan,
bil to je 25. marec
skromen, tih a spoštovan.
Po vojni so vse mame
prisegale na AFŽ,
iz naših drobnih rok
prejele v dar so šopek zvončkov,
ki ga skrbno nabral je vsak otrok.
So drobnih solzic biseri
prikazali se v očeh
in neizmerna sreča
jim na lica je privabila nasmeh.
Moja generacija ponosna,
je z nageljčkom na prsih
užiti znala praznik, dan žena,
ob pogledu na ta rdeči cvet
mi še danes srček zaigra.
Zdaj praznike imamo vse,
po želji, na izbiro,
a se žal bohotijo le na papirju
in kar čez noč je izpuhtelo vse,
za kar že pred stoletjem davnim zavzemala so se
dekleta, matere
in celega sveta žene.
II.
Vsak dan bolj tonemo
v revščino, brezposelnost,
se ljudem dogajajo krivice,
zaman pričakovati je,
od njih, ki usodo nam kroje,
na boljši jutri, blagostanje in pravico!

Viri in literatura:
http://www.fgg.uni-lj.si/~/mkuhar/Solanje/
Gravim.htm
Medved, Klemen (2008) Osnovna gravimetrična
mreža Republike Slovenije, magistrsko delo, UL, FGG
Slika: Osnovna gravimetrična mreža Republike
Slovenije z navezavami na sosednje države

Zdravka Brečko

Jezikovni kotiček ~
» Iveri «
Oblikovati pomeni dajati čemu določeno obliko,
npr. iz gline oblikujem skledo, iz testa oblikujem
cmoke, z besedami oblikujem svoje misli. Za
pevski zbor pa ne rečemo, da koncert, mašo
ali prireditev »pevsko oblikuje«, temveč da na
koncertu nastopi, pri maši poje, na prireditvi
sodeluje.
»Treba bo podvzeti marsikaj … Klub bo podvzel
vse …« - Po tujem zgledu (nem. unternehmen)
tako radi »podvzemamo«, namesto da bi ukrepali,
ukrenili, se česa lotili, kaj začeli. Slovensko bomo
rekli: Treba bo marsikaj ukreniti, treba se bo
marsičesa lotiti, klub bo vse ukrenil …
Čebelarjeva skrb, da utegnejo »čebelarske«
družine zaradi mraza umreti, je povsem odveč.
Za svoje bližnje bodo čebelarji gotovo ustrezno
poskrbeli, prav tako pa bodo vso potrebno skrb
namenili tudi čebeljim družinam …

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

Športnik leta
občine Sevnica 2011

ŠD Arto
prvaki sevniške zimske lige

RK Sevnica
še vedno na vrhu 1.B lige

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Javnim
zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti (KŠTM) Sevnica in Občino Sevnica
v petek, 10. februarja, organizirala prireditev
Športnik leta občine Sevnica 2011.

V sevniški športni dvorani, se vsako zimo odvijajo
nogometne tekme. Športno društvo Arto sodeluje
v ligi že kar nekaj let. Med seboj je igralo deset
ekip. V finale sta se uvrstili ekipi TKD Jagnjenica
in ŠD Arto. Slednji so zmagali z rezultatom 4:1.
Tako so se uvrstili med najboljše ekipe: 1. mesto

V RK Sevnica še kar vztrajamo. Kljub zelo slabemu
finančnemu stanju in pomanjkanju ljudi v klubu se
ne predamo. V času od jeseni naprej smo spoznali,
da se je najbolje zanesti nase in na naše igralce
ter delati naprej, saj ne smemo niti pomisliti, da bi
klub propadel in bi morali več kot 90 otrokom, ki
redno trenirajo, ter njihovim staršem povedati, da
RK Sevnica ne obstaja več. Vztrajati pa moramo
predvsem zaradi članske ekipe, ki je na prvem
mestu 1.B lige in je skoraj že tudi teoretično
uvrščena v 1.A državno rokometno ligo.

Foto: Petra Biderman

Športna osebnost leta je postal Franci Kranjec,
učitelj športne vzgoje ter trener košarke in
atletike. Športnik leta je postal kapetan slovenske
odbojkarske reprezentance Andrej Flajs, športnica
leta je igralka velikega nogometa Kristina Erman,
klub leta pa sevniška občinska reprezentanca
v krosu. Priznanja so nagrajencem podelili
predsednik Športne zveze Sevnica Alojz Povšič,
sevniški župan Srečko Ocvirk ter posebna gostja
večera in slavnostna govornica Britta Bilač.
Prireditev v dvorani Alberta Felicijana na
sevniškem gradu, ki jo je povezoval Aleš Tuhtar, so
s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne
šole Krmelj in Glasbene šole Sevnica.

je pripadlo ŠD Arto, 2. mesto TKD Jagnjenica in
3. ekipi Armata. Ekipo ŠD Arto sestavlja osem
odličnih igralcev, med njimi pa je bil David Janc
najboljši strelec, saj je zabil kar 14 golov.

Bernarda Janc

Društvena tekma cicibank
Gimnastičnega društva
Sevnica

Vir: Občina Sevnica

www.sportna-zveza-sevnica.si

V sredo, 16. februarja, je Gimnastično društvo
Sevnica pod vodstvom Marjance Pečar, prof. ŠVZ,
pripravilo društveno tekmovanje za cicibanke v
dveh starostnih skupinah I. stopnje gimnastične
abecede ženske športne gimnastike, medse pa
povabile najmlajše vrstnice iz GD Rain Krško.

Leja Glojnarič

V jesenskem delu rokometne lige so bili naši člani
neporažena ekipa z desetimi zmagami in enim
neodločenim izidom.
V prvih dveh krogih spomladanskega dela so člani
RK Sevnica premagali doma RK Grosuplje z 29:26.
Igra ni bila navdušujoča, vendar pa je trener Rantah
zopet ponudil veliko priložnosti mlajšim igralcem,
ki so pokazali, da so iz pravega testa. Zmaga ni
bila vprašljiva, saj so domači vseskozi kontrolirali
srečanje. V drugem krogu pa je bil na vrsti derbi
med prvim in drugim na lestvici. Sevničani so
gostovali v Ivančni Gorici, kjer jih je domači RK
Sviš premagal s 27:25. Po trinajstih krogih je to
šele prvi poraz RK Sevnica. V tej tekmi smo bili
brez treh pomembnih igralcev, vendar smo kljub
vsemu spoznali, da se splača vztrajati do konca.
Rezultat na koncu sicer ni bil ugoden, vendar pa
veseli dejstvo, da so se fantje RK Sevnica borili do
konca.
V mesecu marcu RK Sevnica v domači dvorani
gosti RK Kočevje v soboto, 17. marca, in RK
Škofljica v soboto, 24. marca. Obe tekmi bosta ob
19.30 v Športni dvorani Sevnica. Vljudno vabljeni!
						
			
Vojko Švab

Yumbo Boštanj posavski
prvak v malem nogometu

Leja Glojnarič se je 22. januarja udeležila DP v
Slovenski Bistrici v kategoriji do 12 let. V skoku v
višino je z 2. mestom postala državna podprvakinja
in dosegla osebni rekord 119 cm. Nastopala je še v
skoku v daljino in zasedla 12. mesto s preskočenimi
379 cm. Njena sestra Nika Glojnarič pa je 11.
februarja skupaj z Žanin Kužnik v mnogoboju do
14 let zasedla ekipno končno 6. mesto. Začetek
atletskih tekmovanj se je začel obetavno in seveda
spet upamo na lepe uvrstitve naših sevniških
atletinj, ki tekmujejo za AK Brežice.

V dvorani OŠ Leskovec je 4. februarja v organizaciji
TVD Partizan Artiče potekal turnir za prvaka
Posavja v malem nogometu za leto 2011. Zmage
se je veselila ekipa Yumbo Boštanj, ki je v finalu
s 3:0 premagala ekipo Odpisani iz Brežic. Tretje
mesto je po streljanju kazenskih strelov osvojila

Med mlajšimi cicibankami je v ženskem
gimnastičnem mnogoboju (preskok, bradlja, gred,
parter) 1. mesto zasedla Naja PINTERIČ, 2. mesto
Ema TRETNJAK in 3. mesto Leticia Chiara PERCLISEC.

Povezava do posnetka DP (skok v višino) najdete
na: http://youtu.be/QeyvTZwaa9A
						
		
Iztok Glojnarič
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Med cicibankami je v ženskem gimnastičnem
mnogoboju (preskok, bradlja, gred, parter) 1.
mesto zasedla Ela SENICA, 2. mesto Kristina
Pizzeria Italija iz Brežic, četrti pa so bili nogometaši
GUČEK in 3. mesto Ela FALEZ.
ekipe Cantry pub Kalce-Naklo. Najboljši strelec
Pod vodstvom Mojce Kožuh pa so iz Gimnastičnega turnirja je postal malonogometni reprezentant
društva »Rain« Krško kot gostje nastopile na Sebastijan Drobne (Yumbo Boštanj), vratar pa
njihovem društvenem tekmovanju tudi najmlajše Dejan Pšeničnik (Odpisani). Na turnirju je nastopilo
krške telovadke, kjer je Mija Ančimer osvojila 1. dvanajst prvo in drugo uvrščenih ekip iz Posavja
oziroma iz šestih različnih lig.
mesto, Taja Pirc 2. mesto in 3. Maša Vasiljevič.

Foto in tekst: RenZor

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Šport in rekreacija

Anuša Kovačič in Klemen
Juvan odlična na evropskem
prvenstvu na Finskem

Klemen na DP na Dunaju

Konec januarja je na Dunaju poleg mednarodnega
atletskega mitinga potekalo tudi državno
prvenstvo Slovenije v krožnih tekih v dvorani. Ker
Slovenija ne premore dvorane s tekaško stezo,
slovenski atleti vsako leto to državno prvenstvo
Sevničanka Anuša Kovačič je končala svoj nastop odtečejo v Avstriji.
na evropskem strelskem prvenstvu v Finskem
Vierumaekiju v kategoriji zračna pištola - mladinke z
doseženimi 369 krogi. Razen v drugi seriji desetih
strelov, ko je nastopila kriza in je od 100 možnih
zadela »le« 88 krogov, je 18-letna Sevničanka
streljala odlično in s končnimi 369 krogi zasedla
22. mesto med 51 nastopajočimi. Za vstop v finale
najboljše osmerice bi morala zadeti 377 krogov,
kar ji je v dosedanji karieri uspelo le na treningu.

DP v tradicionalnem karatejuv finalu štirje Sevničani
V nedeljo, 12. februarja, je v zasneženi Mežici
na Koroškem potekalo državno prvenstvo v
tradicionalnem karateju, ki ga je organizirala
Japan Karate Association zveza Slovenije. Na
tekmovanju so nastopili tudi mladi perspektivni
karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica, od katerih
so se štirje zavihteli celo v finale. Na državnem
prvenstvu pa je s svojimi nastopi izredno
presenetila debitantka Tereza Kožar. V kategoriji
mlajše deklice kata C je pometla s konkurenco kar
v dveh krogih in se uvrstila med najboljše štiri. V
finalu je morala priznati premoč tekmicam in tako
na koncu zasedla odlično, a nehvaležno 4. mesto.

Državnega prvenstva se je kot edini predstavnik
Sevnice udeležil Klemen Lendaro, ki je prvič
nastopil na 800 m. V svoji skupini je sicer zmagal
s časom 2.13,80, v absolutni razvrstitvi pa je
dosegel 10. mesto.
						
			
Vir: AK Sevnica
Anuša Kovačič med nastopom v
Finskem Vierumaekiju

Četrtfinale košarke na Blanci
Na OŠ Blanca smo v petek, 20. januarja, gostili
četrtfinalno tekmovanje četrte skupine v košarki
za deklice letnik 1997 in mlajše, v torek, 7.
februarja, pa še polfinalno tekmovanje skupine D
v košarki za dečke letnik 1997 in mlajši.

Klemen Juvan je na kvalifikacijah
za EP brez težav dosegel 571
krogov in zasedel prvo mesto

Klemen Juvan je s 556 krogi zasedel 34. mesto
med 48 nastopajočimi. Preboj v finale mu je
preprečila peta serija, ko je dosegel 87 krogov. Za
nastop v finalu je potreboval 571 krogov, katere
na domačih ligaških tekmah dosega brez posebnih
težav.
						
Pri deklicah so tekmovale učenke iz OŠ Ob Dravinji
Besedilo in foto: Mirko Ognjenovič iz Slovenskih Konjic, OŠ Domžale in OŠ Blanca.
Pri dečkih so tekmovali učenci iz OŠ Prežihovega
Voranca Ravne na Koroškem, OŠ Domžale in OŠ
Blanca.
V obeh primerih je bila prva tekma odigrana med
V nedeljo, 22. januarja, je v Kamnju pri Ajdovščini OŠ Blanca in OŠ Domžale, kjer so slednji tudi
potekal 6. kamenjski tek. Teka so udeležili tudi zmagali.
nekateri tekači AK Sevnica, ki so se dobro odrezali. Po prvi tekmi je sledila predstavitev vseh treh ekip,
Karin Ferlin in Klemen Sladič sta zmagala, Karin nagovor gospe ravnateljice Ane Mešiček ter pri
Gošek je osvojila srebrno medaljo, medtem ko je deklicah župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka,
pri dečkih pa predsednika Krajevne skupnosti
bila Klara Zakšek bronasta.
Blanca gospoda Franca Pavlina.
V obeh nadaljnjih tekmah pri dekletih so slavile
košarkarice OŠ Ob Dravinji, ki so tako zasedle prvo
mesto v skupini in si ob OŠ Domžale zagotovile
nadaljevanje v polfinalni skupini.
Pri dečkih pa so v obeh tekmah slavili košarkarji
OŠ Prežihovega Voranca, ki so tako zasedli prvo
mesto in sodelovanje v nadaljnjem boju za uvrstitev
v finale.
Pri dekletih je bila najboljša igralka tekmovanja Eva
Brdnik, najboljša strelka pa Špela Hantušek, obe
iz OŠ Ob Dravinji.
Najboljši igralec tekmovanja pri dečkih je bil Aljaž
V nedeljo, 29. januarja, je v Beogradu potekal Bratec iz OŠ Domžale, najboljši strelec pa Nik
mednarodni 45. Beli kros. V zelo mrzlem, Lampret iz OŠ Prežihovega Voranca.
vetrovnem vremenu in na snežni podlagi so se Vsem sodelujočim čestitamo in želimo še naprej
krosa uspešno udeležili tudi štirje tekači AK veliko športnih uspehov in užitkov!
Sevnica, med katerimi se je najbolj izkazala Karin Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi našim
Gošek z osvojenim tretjim mestom, Klara Zakšek pokroviteljem: Občini Sevnica, Stanku Kranjcu,
in Nik Rantah sta osvojila peto, Karin Ferlin pa Športni zvezi Sevnica, Zavodu RS za šport Planica
in KZS.
deseto mesto.
						
						
Mojca Hojski Tkavc
		
Rafko Povhe

Atletika

Odlično je nastopila tudi Tia Šantej, ki je v močni
konkurenci starejših deklic kata B dokazala, da
se lahko kosa z najboljšimi. Po dveh zmagah in
odličnih nastopih je na koncu osvojila bronasto
medaljo. Malo več smole z žrebom je imela njena
sestra Tisa Šantej, saj je morala priznati premoč
sotekmovalki, ki je na koncu postala državna
prvakinja.
Najboljši sevniški karateist pa je bil znova Gaber
Vandur, ki je med mlajšimi dečki v katah B osvojil
2. mesto. Odlično se je izkazal še debitant med
starejšimi dečki Andraž Strajnar z osvojenim 3.
mestom.

Marja Zidarič

Uspešen vikend za Sevničane
Sevničani so v tekmi 15. kroga povedli že po
desetih sekundah, ko je zadel Koprivnjak. Prednost
je s svojim prvim dotikom žoge povečal novinec v
ekipi Duško Popovič. Poleg njega sta prvič zaigrala
za Sevnico tudi Denis Balagić in David Knez. Na
žalost so gostje že v naslednjem napadu kaznovali
nezbranost domačinov in ob odmoru je na
semaforju pisalo 3:1.
V drugi polčas so bolje krenili gostje in vršili stalen
pritisk na vrata Joldića. Sevničani enostavno
niso našli rešitve za agresivno igro Velenjčanov
in so zelo težko držali žogo v svoji posesti. Gostje
so dobro igro kronali z zadetkoma v 25. ter 28.
minuti in tekma se je začela znova, dokončno
pa se je razživela tri minute pred koncem, ko so
gostje po minuti odmora krenili na vse ali nič in v
igro poslali še petega igralca namesto vratarja.
Sevničani so dobro igrali v obrambi in plod tega je
bil zadetek Pešca na prazna vrata pol minute pred
koncem. Ko je že kazalo na zmago domačih, se
je žoga nekako znašla pri Mahmutoviču, ki je pet
sekund pred koncem postavil končni izid tekme.
Na koncu je to pomenilo delitev točk in glede na
stanje na igrišču je bil tak izid še najbolj pravičen.
Po članih so svojo tekmo v soboto v Voličini odigrali
še naši najmlajši igralci v kategoriji U 18. Sevničani
so slavili s 4:2, zadetke pa so prispevali Sebastijan
Šribar, Tilen Bojanc, Domen Krnc in Jernej
Jazbec. Prva tekma polfinala bo čez dva tedna,
nasprotnika pa bo določil žreb v sredo.

Matej Zakšek, KMN Sevnica
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Utrip življenja

Policija svetuje

Vrt naj bo lep in koristen

Prihaja marec, v katerem sneg in mraz izgubljata
svojo moč, zaspana narava pa se začne prebujati.
Zimska oprema vozil je od 15. marca obvezna
le ob morebitnih zimskih razmerah na cesti
(oprijemanje snega na vozišče, poledica).

Pomlad je čas, ko začnemo delati na svojem
vrtu. Po hladni zimi smo željni sonca in gibanja na
prostem. Svoj vrt želimo urediti tako, da bo videti
lepo in nam bo tudi koristil. Mnogim je postalo
vrtnarjenje način življenja in ni naključje, da
vrtnarijo znane osebnosti, kot sta princ Charles
V tem mesecu navadno začnemo opravila v in prva dama Amerike M. Obama. Vrtnarjenje
naravi. Svetujemo vam, da ravnate samozaščitno omogoča sprostitev in zdravje.
in ob odhodu iz hiše vedno zaklenete vhodna vrata
in zaprete okna. V vozilih ne puščajte vrednejših
predmetov, torbic ali denarnic na vidnih mestih.
Pri kurjenju v naravnem okolju ravnajte previdno in
preudarno, da ne boste povzročili požara v naravi
ali na objektih. Preden zakurimo, moramo urediti
kurišče tako, da okolico očistimo vseh gorljivih
snovi in tako preprečimo nenadzorovano širjenje
ognja. Kurišče mora biti na varni razdalji od gozda
in objektov. V vetrovnem vremenu ne kurimo
in raje počakamo, da se vremenske razmere
izboljšajo. Zakonsko je tudi prepovedano požiganje
suhe trave (travišča), saj s tem povzročamo škodo
živalim in ravnotežju v naravi.

Recepti
Štruklji
Testo:
50 dag pšenične moke,
1 jajce,
mlačna voda
Nadev:
10 dag ocvirkov,
25 dag nastrganega starega belega kruha,
3 jajca,
1 dcl kisle smetane, nasekljan peteršilj, sol
Iz sestavin zgnetemo voljno testo, ki naj počiva
pol ure, nato ga razvaljamo in ga premažemo z
nadevom.
Za nadev prepražimo drobtine na maščobi z
ocvirki, ko dobijo barvo, dodamo jajca, smetano
in sol. Premažemo po testu in posujemo s
peteršiljem, zavijemo v štrukelj.

Pred leti je veljalo, da sta zelenjavni in sadni vrt
manj lepa, zato smo ju večinoma načrtovali na
zadnji strani hiše in ga skrivali. Novejše raziskave
v vrtnarski stroki pa so pokazale, da se sadne
sadike, zelenjadnice, dišavnice in preostale
koristne rastline z našega vrta odlično počutijo
v družbi številnih okrasnih rastlin. Privoščite si
mešane zasaditve. Že dolgo je jasno, da je treba v
vrtu kolobariti in dognojevati, da bodo naše rastline
dovolj prehranjene. Vendar opozarjam, da je treba
Življenje je prepletanje dogodkov. Je čas dela in gnojiti premišljeno, in ne na pamet. Potrebna
počitka, čas solza in jeze, čas veselja, radosti in je posebna previdnost pri mineralnih gnojilih
praznovanj.
in čezmernemu gnojenju z organskimi gnojili.
Tudi v Domu upokojencev Sevnica vsak mesec Preveč gnojila v tleh je slabše kot premalo. Preveč
poskrbimo za praznovanje. Praznujemo rojstne
dneve stanovalcev, rojenih v tekočem mesecu,
skupaj s povabljenimi svojci in prijatelji. Ta skupna
druženja ob torti in kozarčku rujnega so zelo
prijetna in navadno dobro obiskana.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Visoki jubilej
v Domu upokojencev Sevnica

Štrukelj zavijemo v strečno folijo, ki smo jo
premazali z oljem, in kuhamo v slanem kropu.
Ali pa jih narežemo na 20 cm dolge kose in jih
kuhamo v rahlo osoljenem kropu 20 minut.
Kuhane zabelimo z ocvirki in jih ponudimo s
kislim zeljem.

Skutni cmoki
350 g puste skute,
3 g masla,
2 jajci,
180 g pšeničnega zdroba,
ščep soli

pognojena zelenjava škodi zdravju. Podobno je tudi
s škropivi. Veliko vrtičkarjev jih uporablja precej po
domače. Velikokrat se škropiva za zatiranje bolezni
in škodljivcev dobijo prelahko in se uporabljajo zelo
nestrokovno. Veliko boleznim in škodljivcem se
boste izognili z mešanimi zasaditvami. Če imamo
pred hišo cvetlično gredo, jo lahko letos dopolnimo
z različnimi zelenjadnicami. Nič ne bo narobe,
če bodo blizu kuhinje okrasni lonec s cvetočimi
rastlinami dopolnjevali še bazilika, šetraj ali drugo.
In ne pozabite, da se paradižniki počutijo bolje, če
je ob njih posajena bazilika.
Tistim, ki boste letos šele začeli urejati vrt,
priporočam, da ga skrbno načrtujete. V domačem
vrtu pa nikakor ne pozabite na domače vrste
rastlin. Dokazano je, da je v naših krajih bolje
saditi slovenski česen, čebulo, fižol, solato, zelje.
Priporočam tudi, da si posadite svoje drevo
pozabljene Sevniške voščenke in jo tako pomagate
ohraniti.

Januarja smo praznovali še posebno visok
jubilej, in sicer 98. rojstni dan Neže Žnidaršič.
Ob tej priložnosti so jo poleg njenih svojcev in
zaposlenih obiskali in ji izrekli čestitko še župan
Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti
Studenec Janoš Janc in predsednica sevniškega
območnega združenja Rdečega križa Ivica Lindič.
Urica druženja je minila v prijetnem vzdušju in ob
obujanju spominov na pretekla leta. Slavljenka je
bila obiska in izrečenih čestitk zelo vesela, njen
recept za tako visoko starost pa sta skromnost
in preprostost.
»V življenju moraš biti zadovoljen s tem, kar imaš,
pa tudi delo ne škodi,« pogosto reče hudomušno. 		
Želimo ji še veliko zdravih let in da bi držala obljubo,
ki jo je dala županu, da se prihodnje leto spet
snidemo.

Darja Borin, delovna terapevtka
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Milena Mastnak

grajske.novice@kstm.si

Skuto dobro zmešamo z maslom, jajci in soljo ter
dodamo zdrob, premešamo.
Masa naj pol ure počiva, po tem jo zajemamo
z žličko in jo polagamo v rahlo osoljen krop ter
kuhamo 20 minut.
Ponudimo k raznim omakam.

Domači njoki
1 kg krompirja,
moko po potrebi,
2 jajci,
sol,
1 žlica masla
Krompir skuhamo, olupimo in še toplega
stisnemo v pire, dodamo dve jajci, maslo in moke
po potrebi, mešamo, da nastane gladko testo,
solimo in še enkrat premešamo.
Oblikujemo valjček v debelini prsta, razrežemo na
manjše kose, jih polagamo v rahlo osoljen krop in
jih kuhamo tako dolgo, da priplavajo na površje.

Recepta pripravila: Cvetka Jazbec

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.

Pekarna z bogato ponudbo izdelkov,
ki so izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem
naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi.
Za vas naši peki pripravljajo izdelke
v dopoldanskem èasu, zato jim ne dodajamo
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.
Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
ko pa si lahko privošèite

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051

nekaj popolnoma domaèega.

Vsak dan svež kruh in pekovsko pecivo
ter bogat izbor sladic.
Pridite in poskusite!

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!
Marec 12
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VICOTEKA
Sloni v Fiču

Kako spraviš enga slona u fičota?
Težko.
Kako spraviš dva slona u fičota?
Še težje.
Kako spraviš tri slone u fičota?
Lahko, ker imaš od prvih dveh izkušnje.
Kako spraviš štiri slone u fičota?
Dva spredaj dva zadaj.
Kdo bo pa vozu?Tist k ma izpit.

Pečica

Zakaj so moški kot mikrovalovna pečica?
Ker se segrejejo v 15 sekundah.

Kot moški in ženska

Pisni izpit. Profesor je opazil da mlada
lepotička prepisuje iz manjšega plonkiča. Ko
je videla, da jo profesor opazuje, je listek hitro
vtaknila v svoj dekolte. Profesor je pristopil k
njej in rekel:
»Kot profesor tega ne smem, kot moški pa
smem!« ji vtaknil roko med prsi in ven potegnil
plonkič.
Nato se je oglasila študentka:
»Kot študentka tega ne smem, kot ženska pa
smem!« in mu prisolila zaušnico.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Daj tistim, ki potrebujejo. Nekega dne boš
potreboval tudi sam in prejel od nekoga, ki misli
podobno.

Uganke za brihtne glavce
1. Sodelavci

Neki predstojnik je povedal, da ima prav toliko
moških kakor žensk v službi. Če bi pa še samega
sebe prištel, bi imel vsak moški komaj pol toliko
sodelavk, kakor je moških. Koliko je vseh?

2. Obrni število

Neko dvomestno število lahko postaviš na
glavo, pa kljub temu še ostane čitljivo. Seveda
predstavlja drugo številčno vrednost. Razlika
obeh števil znaša 21. Za katero število gre?

Rešitev februarske križanke je: BODE MILLER.

Rešitvi ugank za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebani so bili:

Rešitev: Oče je star 36 let Janezek jih pa ima 12.
Pred štirimi leti je bil Janezek 8 let Oče pa 32 let

1. nagrada – Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12 b, 8297 Šentjanž
2. nagrada – Nataša Kozinc, Ribniki 15, 8290 Sevnica
3. nagrada – Marta Kralj, Vrhek 5, 8295 Tržišče
4. nagrada – Maruša Medvešek, Selce 10 a, 8283 Blanca

Nagrade za mesec MAREC:
1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: majčka in pisalo, ki ju podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. marca 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev: Dedek Franc se je rodil: 29.2.1900

Pravilnih odgovorov ni bilo.

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja kapelica na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Tabla na fotografiji se imenuje »Tabla M-Turist«, nahajajo pa se na
naslednjih lokacijah:
Grad Sevnica in Lutrovska klet; Leskovec nad Šentjanžem;
Razbor pod Lisco; Sevnica - staro mestno jedro in
Ajdovski Gradec - Vranje nad Sevnico
Pravilnih odgovorov ni bilo.

Oglasi

VCT FRIC & RAMOVŠ

VCT FRIC & RAMOVŠ

Silva Fric s.p.

Ribniki 38
8290 Sevnica
Tel.:07 81 62 360
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www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov
odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic
kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)
sanacija kanalizacije brez izkopa

NOVO

041 630 454

tudi ob nedeljah in praznikih

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,
vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino
Marec 12
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AKCIJE

Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

2

od 5,64 €/m
do 22 %
popusta

Strešna okna

Izolacija

veè kot
43 %
popusta

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!

na doloèene modele

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

45 %
popusta
na unifit 035

velja do 8.10.2011

tomaz.krnc@siol.net

www.str ehe.si

Strešne kritine

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
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