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Intervju

Tjaša Metelko
Katere obveznosti vas čakajo v tem letu zaradi
naslova cvičkova princesa?
Kot cvičkovo princeso me čaka veliko prireditev
po Sloveniji in v tujini. Udeleževala se jih bom z
veseljem in govorila o prelepi deželi Dolenjski in
seveda njenem posebnežu cvičku. Ta je delo malega
človeka in naš nacionalni simbol. To delo mi je že
omogočil Avtocenter Vovk iz Trebnjega, saj mi je
za leto dni podaril avto, prav tako so mi pokrovitelji
omogočili delno pokritje potnih stroškov.
Kaj bi svetovali mladim v naši občini in kako gledate
na življenje?
V življenju doživiš veliko vzponov in padcev, sama
sem doživela že marsikaj hudega, ampak se vedno
trudim, da na svet gledam pozitivno, verjamem
namreč, da za vsakim dežjem posije sonce. Mladim
v naši občini svetujem, naj življenje zajemajo s
polno žlico in izkoristijo vsak trenutek, vendar naj
ne pozabijo, da se s trdim delom daleč pride.
Za konec bi se vam zahvalila za čestitke in povabilo
za pogovor, z bralci Grajskih novic pa bi želela deliti
del Pavčkove Hvalnice cvičku:

Hvalnica cvičku
Božja kaplja troedina,
cviček – vino imenitno,
suho in prijetno pitno,
kot ga dajejo črnina,
frankinja in kraljevina,
pivcu in pevcu se prileže,
jezik in srce razveže,
in četudi ni za maše,
zmeraj paše, ker je naše,
vino nežno, živo, sveže.
Tjaša, želimo vam, da bi našo občino predstavljali
čim bolj zanimivo, naj vam bo pri tem prijetno, v
življenju pa vam želimo veliko poslovnih in osebnih
uspehov.

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog

Tjaša Metelko je postala 14. cvičkova
princesa. Da bi tudi bralci Grajskih novic
spoznali to prijetno dekle, smo jo povabili
na pogovor.

Kako je potekal izbor za
cvičkovo princeso? Ste
po tiho pričakovali naslov
ali vas je razglasitev
presenetila?

Za
naziv
cvičkove
Kdo je Tjaša Metelko, od kod prihaja in kaj študira, princese so odgovorni
kaj počne v prostem času in kaj jo veseli in ji napolni predvsem prijatelji, fant
z
družino,
predsednik
dušo?
vinogradniškega društva
Sem Tjaša Metelko in prihajam iz Hudega Studenec, Matjaž Jakše
Brezja, blizu Studenca. Doma imamo veliko in njegova žena, Lea
kmetijo, ukvarjamo se predvsem s prašičerejo Marija Colarič Jakše, prva
in perutninarstvom, seveda imamo tudi približno cvičkova princesa, saj so
10.000 vinskih trt. Stara sem 20 let in obiskujem me pred tekmovanjem zelo
drugi letnik agronomije na biotehniški fakulteti v spodbujali in pripravljali
Ljubljani. Študij mi, poleg drugih kmetijskih panog, na izbor. Ta je bil v soboto
na
prireditvi
omogoča tudi pridobivanje znanja o vinogradništvu, zvečer,
ki ga kot cvičkova princesa potrebujem. Prosti čas Teden cvička, bili pa sva
si zapolnim z gasilskimi tekmovanji, sem namreč dve tekmovalki. Vsaka je
aktivna članica PGD Studenec, igram v gledališki dobila pet vprašanj, zmago
igri, zdaj v komediji Pleskarji nimajo spominov, v je določila komisija. Na
kulturnem društvu Studenec. Med tednom, ko odru sem se počutila zelo
predvsem
sem v Ljubljani, si poleg študijskih obveznosti s sproščeno,
študentskim delom kaj zaslužim. Rada si vzamem zaradi tistih, ki so z vsem
navijali
zame,
čas za prijatelje in družino in seveda kakšen oddih srcem
na morju. Občasno rada sedem na kolo ali se razglasitev pa me je kljub
temu malo presenetila.
odpravim v hribe.
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Le redki na sebi ne najdejo kakšne
pomanjkljivosti in so v danem trenutku
nezadovoljni s seboj, svojo podobo,
ravnanjem. Počutijo se odtujene, kot da ne
pripadajo okolju ali skupini, v kateri so. In kako
težko je to premagati, se temu upreti.
Pa vendar znamo le redko pomoč poiskati v
zavedanju, da je lahko na drugi strani nekdo, ki
ima iste ali vsaj približno podobne probleme,
nekdo, ki je tudi samo človek. Človek z istimi
potrebami in željami. Človek, ki se mora znajti
v istem svetu, v katerem živimo.

Velikokrat pomislimo, kako lepo bi se bilo
zjutraj zbuditi v jutro, ko bi vse teklo, kot smo
si zamislili in bili všečni vsem in vsakomur.
Pa vendar bi bilo potem življenje nezanimivo,
dolgočasno, sivo. Vsak zakaj, ima svoj zato.
Zato smo takšni, kakršni smo. Drugačni in
zato posebni. Vsak s svojimi dobrimi in slabimi
potezami. In dobri ljudje bodo v nas videli le
dobre lastnosti, slabše se bodo pozabile.
Slabi ljudje se ne bodo nikoli spremenili,
vendar zato ni treba biti odvisen od njihove
ocene.
						
		
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 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: Ljubo Motore
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 julija 2012, prispevke, reklamne oglase
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 14. 6.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

od parkirišča pred bazenom
na parkirišče HTC Sevnica

oB zaključku sledi
druženje z:
www.kstm.si
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Občinske strani
z možnostjo imenovanja na mesto direktorice
Šolskega centra Krško-Sevnica ter Mojci Tomažin
in mag. Biljani Bahat Vovk za ravnateljico Osnovne
šole Blanca. Člani občinskega sveta so soglašali
s predlogi soglasja k oceni delovne uspešnosti
direktorjev javnih zavodov v letu 2011, pri čemer
je bilo poudarjeno, da sredstva direktorjem v
skladu z zakonom o interventnih ukrepih ne bodo
izplačana.
Na pobudo svetniške skupine SDS je bil izpostavljen
predlog uvrstitve dveh dodatnih točk dnevnega
reda, in sicer stanje projektov, povezanih z
dokončanjem ureditev ob hidroelektrarnah, ter
sprejemanje občinskega prostorskega načrta.
Župan Srečko Ocvirk je pobudo sprejel in predlagal
obravnavo na eni od naslednjih sej. Svetniška
skupina SDS je na seji nato podala predlog za sklic
izredne seje, ki pa ga je po usklajevanju, da bosta
točki obravnavani na junijski redni seji, umaknila.

Po prvomajskih praznikih je podjetje Gradnje
d.o.o. Boštanj pričelo z ureditvami prometne
infrastrukture v Boštanju. Gre za obnovo in delno
razširitev odseka lokalne ceste od rondoja pri
Inposu do križišča v starem delu Boštanja, skupaj
z izgradnjo cestnega odseka za novo naselje. Oba
cestna odseka bosta z namenom večje prometne
varnosti in preglednosti dopolnjevala enostranski
hodnik za pešce in javna razsvetljava, preurejena
pa bodo tudi tri obstoječa križišča v Boštanju. Za
investicijo v skupni vrednosti 580.000 evrov so
sredstva zagotovljena v občinskem proračunu,
investicija pa je sofinancirana iz programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013, ukrep Obnova in razvoj vasi, ter z delom
državnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju
občin. Pogodbeni rok z izvedbo projekta je 31. julij
2012.

Infrastrukturne ureditve
v Sevnici, Boštanju in Tržišču

13. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica
Občinski svet Občine Sevnica se je 17. maja v
konferenčni dvorani sevniškega gradu sestal na
svoji 13. redni seji. Na dnevnem redu se je zvrstilo
25 točk. V prvem delu seje so se člani občinskega
sveta seznanili s poslovnim in finančnim poročilom
za preteklo leto ter načrtom za leto 2012
Javnega podjetja Plinovod Sevnica, prav tako
pa tudi z letnimi poročili o delu Javnega podjetja
Komunala Sevnica, Regionalne razvojne agencije
Posavje in Lekarne Sevnica za leto 2011. Po dobro
pripravljenih vsebinskih predstavitvah s strani
direktorjev podjetij in zavodov so občinski svetniki
poročila, ki izkazujejo uspešno delo, soglasno
sprejeli. Prav tako je bilo soglasno potrjeno tudi
poročilo o izvajanju socialno-varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2011.
Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda so
svetniki po skrajšanem postopku soglasno sprejeli
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter
izven nivojsko križanje ceste z železnico. Ta 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.
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
bo tudi neposreden dostop iz smeri Krškega proti
Sevnici, ukinitev nivojskih križanj pa bo zagotovila
večjo varnost in pretočnost prometa.
V nadaljevanju seje sta bili potrjeni dve kadrovski
zamenjavi, in sicer v Odboru za gospodarstvo ter
Svetu Knjižnice Sevnica. Občinski svet je podal
pozitivno mnenje o kandidatkah za ravnateljice,
in sicer: Mariji Brce za ravnateljico Osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, Vesni Vidic Jeraj za
ravnateljico Osnovne šole Boštanj, mag. Alenki
Žuraj Balog za ravnateljico Srednje Šole Sevnica
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Na več območjih občine se izvajajo različni
infrastrukturni projekti. V mestu Sevnica se
nadaljujejo dela v sklopu ureditve tretje etape
državne ceste skozi mesto, zato je promet
na Kvedrovi cesti v času izvajanja del urejen s
polovično zaporo regionalne ceste. Nadaljujejo se
tudi gradbena dela v sklopu projekta Sekundarna
kanalizacija v Sevnici in Boštanju, ter dela v okviru
projekta gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij, ki potekajo na
območju celotne občine.

Dela na Kvedrovi cesti

Prometne ureditve v Boštanju

V izvajanju je tudi projekt gradnje pločnika ob
zelo prometni državni cesti čez Tržišče, in sicer
od tržiške bencinske postaje do gostišča Ulčnik.
Dela izvaja cestno in gradbeno podjetje CGP
Novo mesto. Ureditev poleg izgradnje pločnika
vključuje tudi razširitev prepustov ter mostov čez
Mirno in Tržiški potok. Vključena je izgradnja javne
razsvetljave na celotnem odseku ter ureditev
prehodov za pešce pri odcepu za Mostec in
križišču za Vodale, pa tudi ureditev dveh parov
avtobusnih postajališč na lokaciji obstoječih.
Celotna pogodbena vrednost investicije znaša
318.000 evrov. Občina Sevnica je investicijo
uspešno prijavila na ukrep Obnova in razvoj vasi
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 in pridobila pozitiven sklep, s
čimer je zagotovljeno sofinanciranje investicije.

Gradnja sekundarne kanalizacije

Dela ob državni cesti v Tržišču

Gradnja optičnega omrežja na Ribnikih

Občinske strani

PGD Sevnica
z novim gasilskim vozilom

Tanin Sevnica
pripravil dan odprtih vrat

Utrinki
prvomajskega praznovanja

Gasilska društva na Florjanovo nedeljo vsako leto
pripravijo različne prireditve. Tudi Prostovoljno
gasilsko društvo Sevnica je po tradiciji organiziralo
srečanje gasilcev s sprevodom v družbi sevniške
godbe od gasilskega doma do cerkve svetega
Florjana v starem delu Sevnice. Letošnje srečanje
je bilo še posebej slovesno, saj so po gasilski maši
namenu predali novo gasilsko vozilo, avtocisterno
z vso pripadajočo gasilsko opremo.

Tovarna Tanin Sevnica, ki ima dolgoletno tradicijo
pri predelavi lesa in pridobivanja ekstraktov, je 19.
maja pripravila dan odprtih vrat. Namen dogodka
je bil javnosti predstaviti delovanje tovarne s
poudarkom na ogledu proizvodnih procesov,
tehnologije in prostorov, ob tej priložnosti pa je
bila namenu predana nova pomembna pridobitev

Na predvečer prvega maja, mednarodnega
praznika dela, so tudi v številnih krajih občine
Sevnica zagoreli kresovi, ki so jih spremljale
družabne in kulturne prireditve.

Tradicionalno kresovanje s spremljevalnim
programom so pripravili tudi v Boštanju.

tovarne, in sicer nov razvojni laboratorij. Investicija
v vrednosti skoraj 850.000 evrov predstavlja
osrčje tovarne, kjer raziskovalci pripravljajo analize
za pripravo novih izdelkov, s prerezom traku pa
sta jo namenu predala direktor tovarne Tanin Ivan
Mirt in župan Srečko Ocvirk. V Taninu, kjer bodo
naslednje leto praznovali že 90. obletnico obstoja,
so za obiskovalce pripravili zanimivo predstavitev
samega delovanja tovarne, predstavljena pa je
bila tudi uspešnost poslovanja in nenehen trud za
varstvo okolja, v katerem delujejo.

Novo 4-pogonsko gasilsko vozilo ima 5.000-litrski
rezervoar za vodo ter 250-litrska rezervoarja za
penilo in nevarne snovi. Njegova vrednost skupaj
z vso opremo znaša več kot 200.000 evrov,
sredstva za nakup pa so poleg pomoči s strani
Gasilske zveze Sevnica in sponzorjev zagotovili v
Prostovoljnem gasilskem društvu Sevnica. Slednje
izmed vseh gasilskih društev sevniške občine letno
opravi okrog 80 odstotkov gasilskih intervencij, na
podlagi pogodbe z Upravo za zaščito in reševanje
Republike Slovenije pa tudi številna tehnična
reševanja v prometu in v primerih razlitja nevarnih
snovi.

Preverjali usposobljenost
prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa
V organizaciji Občine Kostanjevica na Krki,
Območnega združenja Rdečega križa Krško in
brežiške izpostave Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje je 19. maja pri kostanjeviški
osnovni šoli potekalo 18. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa. Na regijskem preverjanju je
sodelovalo sedem ekip prve pomoči, od tega šest iz
Posavja in ekipa prve pomoči Žiče, ki je sodelovala
izven konkurence. Preverjanje je potekalo na treh
delovnih točkah, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč
poškodovanim ob različnih situacijah ob naravni
nesreči, in sicer potresu, ob nesreči pri poletu z
balonom in po pretepu na družabni prireditvi. Ekipa
prve pomoči Žiče je tekmovala izven konkurence,
ekipe iz Posavja pa so po opravljenem preverjanju
usposobljenosti dosegle naslednje rezultate:

Novo vozilo pomeni veliko pridobitev, saj hitrejša
dostopnost in boljša opremljenost omogočata
pomoč v čim krajšem času. Gasilska zveza
Sevnica tudi sicer skrbi za dobro opremljenost
vseh svojih društev. Tako je bilo v preteklih letih za
pomoč ob naravnih in drugih nesrečah nabavljenih
več gasilskih vozil. Prevzema novega vozila se je
udeležil in zbrane nagovoril tudi župan Srečko
1. Nuklearna elektrarna Krško
Ocvirk.
2. Območno združenje Rdečega križa Sevnica
3. Gasilska zveza Krško
4. DUO Impoljca Sevnica
5. Civilna zaščita Brežice
6. Občina Kostanjevica na Krki

Godba Sevnica je s tradicionalno budnico in nastopi
pomemben del praznovanja prvega maja.

Te so se nadaljevale v naslednjih prazničnih dneh, zelo
dobro obiskano pa je bilo že po tradiciji prvomajsko
praznovanje na Lisci. Na praznik dela je območna
organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja na posavskem
očaku organizirala tradicionalno prvomajsko
srečanje. Zbrano množico pred Tončkovim domom
sta nagovorila slavnostni govornik, predsednik
Sindikata kemične, nekovinske in gumarske
industrije Slovenije Tomaž Kumer in župan Srečko
Ocvirk. V kulturnem programu so sodelovali:
Godba Sevnica, mažoretke sevniškega društva
Trg, učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in
ženski pevski zbor Azelea iz Boštanja.

Prvomajsko praznovanje na Lisci je zaznamovalo
pestro glasbeno in plesno dogajanje.

Sevnico
obiskali dijaki iz Bolgarije

Na obisku Posavja je bila v mesecu maju skupina
dijakov matematične gimnazije iz bolgarskega
glavnega mesta Sofija. V sklopu dvoletnega
projekta Commenius na temo Energija je življenje
so namreč gostovali na povabilo Srednje poklicne
in strokovne šole Krško, ki je za svoje goste
pripravila pester desetdnevni program.
Poleg slovenske prestolnice in še nekaj drugih
mest so si podrobneje ogledali Posavje, tudi
občino Sevnica. Po obisku in ogledu hidroelektrarne
Blanca jih je na sevniškem gradu sprejel župan
Srečko Ocvirk ter skupaj s sodelavci podrobneje
predstavil delovanje občine, projekte, značilnosti
občine in njene znamenitosti. Z zanimanjem so si
dijaki v nadaljevanju ogledali še prostore Gradu
Sevnica.

Utrinek s praznovanja na Lisci.

Drugi maj je na Lisci minil v znamenju že 21.
gorskega teka v organizaciji športnega društva
Ekipe prve pomoči so za dosežene rezultate ob Berg-lauf Lisca.
zaključku preverjanja prejele pokale in priznanja.
Na državnem preverjanju usposobljenosti ekip
Gradivo in fotografije
prve pomoči, ki bo letos oktobra v Ljubljani, bo
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
tako regijo Posavje zastopala ekipa prve pomoči
Nuklearne elektrarne Krško.
Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja
in nasvidenje jeseni v Ljubljani.
Sodelujoči na regijskem preverjanju

www.obcina-sevnica.si
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Predavanje
o čebelah in čebelarstvu
V petek, 11. maja, je Kulturno-umetniško društvo
Budna vas organiziralo ogled čebelnjaka in
predavanje o čebelah in čebelarstvu. Zbrali smo
se pri lipi v Budni vasi in odšli na ogled čebelnjaka.
Po ogledu smo se odpravili na predavanje, ki je bilo
pri družini Skoporc Zavrl na Brunku.

Blagoslov konj v Trnovcu
V okolici Sevnice leži vsem dobro znano naselje
Trnovec. Na hrib nad njim pelje ozka cesta
do cerkvice sv. Jurija, ob kateri je vsako leto
tradicionalen blagoslov konj.
Pravo aprilsko nedeljsko jutro je kljub pršenju dežja
in hladnega vetriča privabilo veliko obiskovalcev in
okrog 20 konjenikov.

Konje je blagoslovil župnik iz Zabukovja.

Zelo zanimivo predavanje je pripravil Janez
Levstik, čebelar iz Čebelarskega društva Sevnica.
Razumljivo je predstavil čebele: njihovo zgradbo,
razmnoževanje, delo, marljivost pri nabiranju
nektarja, cvetnega prahu in propolisa in pomen za
opraševanje rastlin. Poudaril je, da je avtohtona
slovenska čebela Kranjska sivka. Predstavil je tudi
druge čebele iz Evrope in sveta. Seznanil nas je z
zgodovino čebelarjenja na Slovenskem in čebeljimi
pridelki. Vse je bilo pospremljeno z diaprojekcijo in
tako še bolj zanimivo. Izvedeli smo veliko koristnega
in zanimivega o marljivih čebelah in čebelarstvu.

Magda Sigmund

Tradicionalno postavljanje
mlaja na Blanci
Prostovoljno gasilsko društvo Blanca je zadnjega
maja organiziralo ročno postavljanje mlaja. Že
prejšnji dan so se člani društva odpravili v gozd k
Bojanu Radeju in izbrali primerno smreko.
Na dan postavljanja se je pred gasilskim domov
zbralo veliko krajanov in krajank Blance z okolico,
pa tudi gostov iz okoliških krajev. Predvsem smo se
razveselili pomoči gasilcev z Velikega Trna. Vodja
postavljanja je bil Bojan Radej, njegova navodila pa
so morali izpolnjevati vsi navzoči, saj je pri ročnem
postavljanju mlaja potrebne veliko preudarnosti in
spretnosti.

novostmi. V vsakdanjem življenju uporabno znanje
je predstavila tudi direktorica Zdravstvenega
doma Sevnica in inštruktorica prve pomoči pri
Rdečem križu in v omenjenem zdravstvenem
domu Vladimira Tomšič. Z Valentino Janežič,
diplomirano medicinsko sestro, je navzočim
podala koristne informacije o temeljnih postopkih
oživljanja in prikazala uporabo defibrilatorja. Ob
teoretičnem delu in praktičnem prikazu se je
veliko gasilk preizkusilo v vlogi reševalke s postopki
oživljanja – masažo srca in umetnim dihanjem
ter uporabo defibrilatorja. Po okusnem kosilu
smo se odpravile še k hidroelektrarni Blanca,
na gradbišču katere se je 3. julija 2008 zgodila
največja nesreča na vodah pri nas in pri kateri
je umrlo 13 ljudi. Razdelile smo se v dve skupini.
Ogled je strokovno vodil Toni Omerzel, operater
na hidroelektrarni Blanca, seznanile pa smo se
s tehničnimi podatki, delovanjem elektrarne in
postopkom pridobivanja električne energije ter
upravljanjem hidroelektrarne iz komandne sobe.

S svojimi lepotci so ponosno prijezdili na travnik
pod okrilje mogočnega križa, na katerem je pripet
Jezus v naravni velikosti. Na privezih so konje
konjeniki lepo pripravili na blagoslov. Sveta maša
je bila v cerkvici sv. Jurija, nato pa smo se zbrali
na travnikih pri konjih. Župnik iz Zabukovja jih je
blagoslovil in jih priporočil njihovemu zavetniku
svetemu Juriju. Konjeniki pa so si izmenjavali
rejske in konjeniške izkušnje ob rujni kapljici in
pečenem jagnjetu.

Tanja Košar

Pitna voda
je prišla v naš zaselek

Na posvetu se je zbralo 20 gasilk iz GZ Sevnica, 15
iz GZ Krško, 13 iz GZ Trbovlje, 10 iz GZ Hrastnik,
9 iz GZ Zagorje in 5 iz GZ Brežice, skupaj torej 73
gasilk. Številna udeležba na posvetu spet dokazuje,
da smo tudi ženske z vsako aktivnostjo, strokovnim
izpopolnjevanjem, z vsako najmanjšo pomočjo v
gasilstvu in predvsem z neustavljivo zagnanostjo
čedalje bolj nepogrešljiv del te človekoljubne
organizacije, saj v sodelovanju z drugimi pripadniki
različnih kategorij gasilstva s skupnimi močmi
tvorimo izjemen del slovenske družbe.

Če na najvišji točki, na cesti med Šentjanžem in
Hotemežem, zaviješ desno in se popelješ še dober
kilometer, prispeš v zaselek, kjer so hišne številke
na Cerovec. Nekoč so temu zaselku rekli Trebelno
kot še zdaj, v njem pa se stare hiše in gospodarska
poslopja družijo z novimi hišami. Stanovalci so
Doroteja Jazbec
dobri prijatelji in si med seboj pomagajo.
V ta zaselek zahajam že več kot 30 let. V njem se
je veliko spremenilo. Cesta je asfaltirana tako, da
vožnja iz doline ni pravi podvig, elektrika ne ugaša
ob vsakem manjšem vetriču. Težava je bila voda.
Iz zajetja ni bila pitna, še za prekuhavanje ni bila Društvo salamarjev Sevnica je 19. maja že drugič
primerna. Letos so nam jo ves čas vozili gasilci.
zapored organiziralo finale slovenskih salamiad, ki
Potem pa nam je v Sevnici odločni župan prisluhnil. je bil tokrat 16. po vrsti.
Zahrumeli so stroji in zdaj že mesec dni po novih
cevovodih priteka čista voda.
Čeprav sem vaš občan le tretjino leta, se
zahvaljujem Občini Sevnica in vsem delavcem, ki
so urejali traso vodovoda.
Če vas pot zapelje skozi naš zaselek, le potrkajte
na vrata. Za lepo besedo, »špricar« in zdaj tudi
vodo, s katero vam lahko postrežemo, si vedno
vzamemo čas.

16. finale slovenskih salamiad

Janez Steiner iz Ljubljane

Regijski posvet za zasavske
in posavske gasilke 2012

Naši veterani so spletli lepe vence, okrasili smo ga
tudi s slovensko zastavo in mlaj je bil pripravljen na
dvig. Da pa je delo potekalo gladko, so poskrbeli
godba Blanški vinogradniki in domače gasilke, ki
so skrbele za okrepčilo.
Po uspešnem postavljanju smo se zbrali pri
gasilskem domu. Tam se je druženje gasilcev,
krajanov in gostov nadaljevalo pozno v noč.

Vir: PGD Blanca
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Gasilska zveza Sevnica je drugo soboto aprila
organizirala vsakoletni posvet članic posavske in
zasavske regije, na katerem se je v sklopu letnega
programa Gasilske zveze Slovenije in Sveta članic
Gasilske zveze Slovenije zbralo precej gasilk iz
Gasilskih zvez Brežice, Hrastnik, Krško, Sevnica,
Trbovlje in Zagorje.
Po pozdravih gostov je imel Gašper Janežič
predavanje o spremembi statutov GZS, GZ in PGD
glede na spremenjena pravila gasilske službe, kar je
ob zakonskih določbah ponazoril tudi s praktičnimi
primeri in članice seznanil z najpomembnejšimi

Etnološko, kulturno in zabavno obarvana prireditev
je tudi letos postregla z bogatim spremljevalnim
programom, osrednji del dogodka pa je bil
namenjen razglasitvi najboljših salamarjev.

Vir: Občina Sevnica

Po občini, oglasi
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Turizem, TZOS

Namig za premik

X. Pohod
po Krekovih stezicah 2012

Na Skalico iz Ostrožnika
Nezahtevna pot s posameznimi zahtevnejšimi
odseki zaradi orientacije
Avto parkiramo nekaj 100 metrov od odcepa za
Zabukovje, ko je s ceste proti Planini na desno
odcep ceste proti zaselku Ostrožnik (374 m,
naselje Mrzla Planina). Po tej cesti se dvigujemo
proti vzhodu. Kadar pridemo do zaselka in
križišča cest, zavijemo desno v gozd do grebena
in nadaljujemo pot po njem, tako da pridemo do
domačije. Do tam je 30 minut hoje.
Naprej po grebenu navzgor, da pridemo do ceste,
ki pelje iz Zabukovja do Podskalice. Po cesti desno
do zaselka Pokojnik (naselje Mrzla Planina). Do tam
je spet 30 minut hoje. Pridemo na markirano pot
sevniške planinske poti iz Zabukovja na Skalico.
Zavijemo na levo skozi zaselek in se po asvaltirani
cesti dvigujemo do domačije Klanec. Tam moramo
paziti na markacije, ker bomo zapustili cesto, ki
nadaljuje na Mrzlo Planino, in šli po traktorski
poti čez travnike navzgor v severovzhodni smeri
in se dvignili na 930 metrov. Kadar pridemo v
gozd, bodimo pozorni na odcep markirane poti
proti Skalici na levo malo navzdol. Pred nami je še
kratek vzpon do 951 metrov visoke Skalice pri žigu
št. 10. Za pot na vrh bomo porabili skupaj uro in
10 minut.

Lepo vreme in tradicionalno dobra organizacija
pohoda sta v soboto, 19. maja, privabila v
Šentjanž več kot 70 pohodnikov iz različnih krajev
Slovenije. Je pa verjetno nujno delo doma zadržalo
domačine.
Za organizacijo in izpeljavo smo poskrbeli člani
Turističnega društva, pri vzdrževanju poti so
pomagali člani ŠD Šentjanž. Krekova konjenica je
Seveda ni manjkal niti večerni koncert, čeprav poskrbela za srečanje s pohodniki na nekaterih
nekoliko okrnjene pevske skupine.
točkah, kar je popestrilo pohod.
Pohodnikom in domačinom smo predstavili
Besedilo in foto: Janez Levstik funkcijo in delovanje table M-turist na Leskovcu,
ki zelo pomaga domačinom in vsem, ki potrebujejo
informacije o kraju in okolici.

Sajenje potomke
najstarejše trte na svetu

Prišel je mesec maj in s tem tudi Teden cvička, ki
se vsako leto odvija v Novem mestu. V soboto, 12.
5. 2012, je v sklopu 40. Tedna cvička v Šentjanžu
potekalo sajenje potomke žametne črnine z Lenta,
ki že krasi trg v Šentjanžu. To je sedaj že druga
trta potomke v občini Sevnica, saj prva lepo raste
v grajskem vinogradu na gradu Sevnica.
Trto je iz rok podžupanje MO Maribor ga. Astrid
Bah sprejela 13. cvičkova princesa Jasmina
Podlesnik, dosedanje predsednike DV Šentjanž,
g. Milana Jamška, g. Bruna Bregarja in gospo
Ivico Strnad, pa je doletela čast, da so jo družno
zasadili. Žal pa je bil prvi predsednik našega
društva, g. Zvone Livk, ki je društvo vodil celih
11 let, odsoten. Posebno listino za društvenega
viničarja pa je predsednik DV Šentjanž Rudi Bec
podelil Stanetu Ermanu, saj ima veliko zaslug za
dobre rezultate, ki jih člani društva dosegajo pri
kvaliteti vin. Skrbel bo, da bo trta redno, strokovno
in z ljubeznijo negovana. Da pa bo prostor, kjer
smo posadili potomko resnično rodovitna, pa je
gospod župnik Janez Cevec blagoslovil trto. Tako
je bila „požegnana“ štajerska trta na dolenjskih
Vračamo se najprej po isti poti po cesti pod vrhom
tleh.
Skalice. Tu zapustimo markacije in se spustimo
po malo zaznavni gozdni vlaki navzdol v smeri
zahoda. Niže je v širokem jarku, ki se ga moramo
držati več gozdnih traktorskih poti. Bolje bo, da se
držimo desno, vendar moramo ostati v jarku. V 45
minutah zmerne hoje bomo na cesti, kjer zavijemo
levo proti zahodu. Naprej ne bomo potrebovali
niti 20 minut, da bomo spet na odcepu ceste, po
kateri smo prišli iz doline.
Informaciji o poti v TIP Sevnica 07/ 81 65 462.

Vir: vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Z Encijanom v Vojvodini
V soboto, 5., in nedeljo, 6. maja, je pevska skupina
planinskega društva Lisca Sevnica Encijan
organizirala ekskurzijo v Vojvodino in Slavonijo. Ker
je bila udeležba s plačilom omogočena tudi drugim
članom planinskega društva, se je zanimivega
potovanja udeležilo kar 36 članov. Na poti skozi
Vojvodino in Slavonijo smo si ogledali čudovite
zgodovinske, naravne in arhitekturne ter sakralne
spomenike te avtonomne pokrajine v sestavi
Srbije in dela Hrvaške. Med drugim smo si ogledali
Novi Sad, Petrovaradinsko trdnjavo, Sremske
Karlovce s čebelarskim muzejem in vinarstvom
Živanović, Bečej s konjerejskim vzgajališčem in
dvorcem Fantast, Palička jezera in Subotico,
Sombor, naravni park Kopački rit, Osijek in Đakovo.
Občudovali smo zgledno obdelana in zasejana
nepregledna polja s salaši (samotne kmetije). Kar
malo boleč je bil pogled na vinograde v vzhodni
Bački, prizadete zaradi zimske pozebe.
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Te je mogoče dobiti s klicem na 041/184 818 in
lokacijo 481#.
Pohodniki so bili navdušeni nad okusno postrežbo
domačinov iz Cerovca in Leskovca na Brunku,
zavrteli so se še ob zvokih harmonike, prilegla sta
se tudi cviček v Peklu in osvežitev na Zdevnem. Po
toplem obroku na koncu so udeleženci spraševali
o naslednjem pohodu. To pomeni, da se še želijo
vrniti Šentjanž, pušel'c Dolenjske.

Zdravko Remar

Mažoretke
Društva TRG Sevnica
Skupina kadetinj in skupina seniork mažoretk
društva Trg Sevnica smo se intenzivno pripravljale
na državno prvenstvo, cici mažoretke pa so svojo
preizkušnjo na državnem prvenstvu že imele.
Udeležile so se ga v Novi Gorici, kjer so si prikorakale
šest zlatih, 11 srebrnih, dve bronasti palici in eno
priznanje. Kadetska in seniorska skupina pa sta
na državnem prvenstvu v Rušah, 19. in 20. maja,
tekmovale v dveh skupinskih nastopih – s palicami
in pom-poni ter v kategorijah solo in duo.

S svojim obiskom pa so nas počastili tudi naslednji
gostje: Vinska kraljica Slovenije Martina Baškovič,
letošnji ambasador cvička Jože Frelih, kralj cvička
Anton Unetič, ki je le dan pred tem predal krono,
novookronani kralj cvička Franc Tomše, predsednik
ZDVZ Jože Žura, župan občine Sevnica Srečko
Ocvirk, manjkal pa ni niti predsednik KS Šentjanž
Boštjan Krmelj. Veseli pa smo bili tudi obiska
predstavnikov preostalih vinogradniških društev.
Program je popestrila Godba slovenskih železnic iz
Zidanega Mosta in pevci VD Šentjanž, povezovala
pa sta ga Sinjo Jezernik in Vesna Perko. Tudi
tokratni dogodek ni manjkal brez dobre kapljice in
prigrizkov.

Vesna Perko

dozivljaj@kstm.si

Za dekleta je bil to velik izziv, saj je bilo za
marsikatero kadetinjo to prvo državno prvenstvo.
Dekletom je uspelo pokazati, da njihov trud in
trdo delo nista bila zaman in da so si na državnem
tekmovanju pridobile predvsem nove izkušnje.

Simona Koritnik

Turizem, TZOS

Praznični dnevi
v Krajevni skupnosti Loka

Občinsko ocenjevanje krajev
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen
razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno
sporočilo projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna.

Zato vabi TZOS turistična društva, krajevne
skupnosti, osnovne šole, vrtce in druge ustanove
k sodelovanju. Osnova projekta je tekmovanje
na področju urejanja javnega prostora, okolja in
gostoljubnosti. Občinska komisija bo svoje delo
opravila prvi teden junija.

Vir: TZOS

Z igro
do prvih turističnih korakov:
»Azaleja – Rumeni sleč«
Vrtec Ciciban Sevnica tudi v letošnjem šolskem
letu s svojimi oddelki sodeluje s Turistično zvezo
Slovenije. V oddelku Mehurčki iz enote Boštanj
že od aprila poteka projekt z naslovom »Azaleja –
rumeni sleč«. Otroci stari 3-5 let se tako seznanjajo
s to redko rastlino. Z večkratnim obiskom rastišča
opazujejo spremembe in ugotavljajo značilnosti te
dišeče grmovnice. V zvezi s projektom razvijajo
tudi skrb za ohranitev rastline – ozaveščenost
o njeni zaščitenosti. V vrtcu potekajo različne
aktivnosti – od iskanja dodatnih informacij na
internetu, izdelave plakata in likovnega ustvarjanja
v različnih tehnikah, h kateremu smo povabili tudi
učiteljico likovne vzgoje iz Osnovne šole Boštanj.
Otroci se bodo z vzgojiteljicama lotili še pisanja
zgodbe o rumenem sleču.

Povezali smo se tudi z oddelkom Vrtca pri OŠ
Blanca, ki s svojim projektom (»Jabolko«) ravno
tako sodeluje s Turistično zvezo Slovenije. V petek,
11. maja, smo odšli k njim na obisk in hladilnico na
Blanci, ki je povezavi z njihovim projektom, sami
pa smo jim predstavili naš projekt. Preživeli smo
prijetno dopoldne in vrnili smo se polni prijetnih
vtisov. Želimo si, da bi tudi v bodoče prihajalo do
podobnega sodelovanja.

Maja Žibert

Dan druženja
in gibanja na Blanci

Dne 27. aprila so se pohodniki podali na pohod
po poteh KS Loka, ki ga na ta dan tradicionalno
organizira Turistično društvo Loka. Pot jih je vodila
iz Loke mimo Žirovnice na Lovrenc čez Polano na
lovsko kočo. Po poti so se krepčali z dobrotami,
ki so jih zanje pripravili gostoljubni domačini, Loški
zeliščarji in Aktiv kmečkih žena Loka. Pohod so
veseli končali ob golažu in glasbi.

V sončnem dopoldnevu smo v soboto, 12.5.2012,
tudi na OŠ Blanca obeležili svetovni dan gibanja s
prireditvijo Dan druženja in gibanja vseh generacij.
Kakih 250 udeležencev (predvsem učencev s
člani svojih družin, sosedi in prijatelji, pa tudi
predstavnikov društev iz domačih in sevniških
logov) sta na šolskem igrišču najprej pozdravila
ravnateljica OŠ Blanca Ana Mešiček in sevniški
požupan Jožef Žnidarič. V nadaljevanju je program
povezovala
Nina Grabenšek-Kadilnik, ki je v
kratkem pogovoru predstavila gosta prireditve,
znanega brestaniškega športnika, odličnega
triatlonca Bruna Glasa. Ta se je že sedemkrat
udeležil vzdržljivostne preizkušnje Ironman, lani pa
se mu je po uspešnih kvalifikacijah v Braziliji uspelo
uvrstiti na najprestižnejše tovrstno tekmovanje
na Havajih. Vse je navdušil s svojim razmišljanjem
o pomembnosti vsakodnevnega gibanja in nas
z ogrevanjem pripravil na »pravo« gibanje. To je
bil Sončkov tek po označeni progi, ki je potekal
ločeno za vsako triado in tokrat ni bil tekmovalno
obarvan, saj so prav vsi tekači dobili simbolične
Vaščani so se zbrali tudi 30. aprila na kresu na medalje, ki so jih izdelali učenci. Zatem so pot okoli
igrišču, ki so ga pripravili mladi. Loko pa tudi letos šole pretekli ali pa samo prehodili še vsi ostali
obiskovalci.
krasi mlaj, s katerim so počastili praznik dela.

Culetto

Pohod na Vrhek k azaleji
Turistično društvo Tržišče je v sodelovanju z
domačini Vrhka organiziralo že 7. tradicionalni
pohod k azaleji. V soboto, 5. maja, smo se zbrali
pri gostilni Ulčnik. Pohodnike od blizu in daleč sta
pozdravila predsednica TD Tržišče Irena Lindič in
predsednik KS Tržišče Janez Virant. Ta je poudaril,
da je pohod uvod v številne prireditve ob krajevnem
prazniku KS Tržišče.
Pot smo začeli po ravnicah ob Mirni. Na bujno
rastočih travnikih so vrhovski kosci prikazali ročno
košenje trave. Potem se je pot obrnila navkreber
in kmalu smo prispeli na Vrhek, kjer stoji
znameniti kozolček s sodčkom »v štantu«, kjer so
se pohodniki lahko okrepčali z odličnim cvičkom.
Seveda pa ni manjkala polna miza oziroma bolje
rečeno voz dobrot, ki so jih pripravile pridne in
gostoljubne domačinke. Ob zvokih harmonikarja
Lojzeta Mrgoleta so tudi zaplesali in se naužili
prečudovitega razgleda daleč naokoli.

Po besedah zahvale Vrhovčanom in njihovi vodilni
sili Miru Povšetu smo nadaljevali pot proti rastišču
rumenega sleča ali azaleji. Maja zacvetijo grmi s
svojimi živo rumenimi in omamno dišečimi cvetovi.
Vrhek je eno od treh rastišč te znamenite rastline,
zavarovane vrste že od leta 1976. Najlepša hvala
vaščanom Vrhka, ki s svojim prostovoljnim delom
redno čistijo in vzdržujejo to rastišče.
Pohod smo skončali v gostilni Ulčnik. Tam so nam
postregli z odlično obaro z ajdovimi žganci. Čudovit
dan je bil kot nalašč za prijetno druženje in pohod,
prihodnje leto pa se spet snidemo na Vrhku.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Sledil je pohod v dveh kategorijah oziroma
zahtevnostnih stopnjah. Prva skupina se je podala
v smeri Vrhka, Gaberca in nazaj proti Blanci,
druga pa proti Suhemu grabnu čez Kladje in nazaj.
Obe skupini sta si pred ali po pohodu ogledali
predstavitev dejavnosti, ki so tačas potekale pred
PGD Blanca, kjer je jih napovedovala Bernarda
Kunej. Videli smo prikaz nudenja prve pomoči,
ki so ga pod vodstvom mentorice Olge Lužar
pripravili devetošolci David Dvoršak, Sabina Požun
in Patricija Županc, blanški gasilci pa so zagnali
»staro brizgalno« in k tej aktivnosti povabili tudi
gledalce.
Ker smo v letošnjem šolskem letu na šoli izvajali
projekt Branje za boljše znanje, smo ob postanku
na jasi na pohodu razgibali tudi svoje sive celice,
saj smo preverili bralno razumevanje in iz odlomkov
besedila sestavili poučno zgodbico.
Po vrnitvi na šolsko igrišče smo srečanje
nadaljevali z veselimi igrami, ki jih je ob pomoči
deseterice mladincev prostovoljcev PGD odlično
pripravila in vodila Valerija Mirt. Kar 17 skupin
s po tremi tekmovalci različnih generacij se je
pomerilo v šestih zabavnih igrah: napolni vedro,
brentača, Tarzanov skok, trinožni človek, sestavi
cev in smučka za tri. Pri tem se je najbolje odrezala
športna družina Kranjec iz Vranja.
Podelitev priznanj pa je bila zadnja točka, ki je
zaokrožila naše druženje. Gospa ravnateljica
je za najmlajšega aktivnega udeleženca dneva
razglasila dvoletnika Jakoba Stoparja, najstarejša
obiskovalka je bila 78-letna Jožefa Županc,
priznanje za najštevilčnejšo družino pa so prejele
družine Strnad, Dvoršak in Županc, vsaka s po
osmimi člani. Gospa Jožefa Županc je povedala,
da se je v naši družbi počutila zelo dobro, najbolj
všeč pa ji je bilo gibanje okrog šole. Gospa Marinka
Dvoršak je pohvalila organizacijo in izvedbo dneva z
željo, da se nam na vseh šolskih prireditvah pridruži
še več staršev učencev in vseh povabljenih.
Čeprav smo se čez dan okrepčali z jabolki in
odžejali s čajem, je piko na i na koncu dodalo še
sladko ledeno presenečenje: sladoledne lučke. Že
malo utrujeni od vsega dogajanja pod kar vročim
soncem, a zadovoljni, ker smo glavni organizatorici
Ini Zalokar pomagali izvesti vse aktivnosti, smo se
poslovili z željo, da tak dan pripravimo še kdaj.

Nina Grabenšek-Kadilnik

Junij 12

9

Kultura

Pesem Posavja
Pesem Posavja je izpoved ljubiteljev zborovskega
petja izpod vrhov Lisce do bregov reke Sotle;
je izraz povezave posavskih pevskih zborov, ki
ohranjajo stoletno slovensko pevsko tradicijo, ki
ne bo in ne sme biti pozabljena.
Letošnja revija Pesem Posavja je potekala v
sklopu štirih koncertov. Na vseh se je predstavilo
34 odraslih pevskih zasedb iz Posavja, v katerih
prepeva skoraj 600 pevk in pevcev.

Prva dva koncerta sta bila v Brežicah in Krškem.
Druga dva je Območna izpostava JSKD Sevnica
organizirala v boštanjski cerkvi in v cerkvi na
Razborju. V Boštanju so se številnemu občinstvu
predstavili Oktet Jurija Dalmatina, Mešani pevski
zbor Turističnega društva Tržišče, Moški pevski
zbor Slavček Velika Dolina, Mešani pevski zbor
Koprivnica, Moški pevski zbor Planina Cerklje ob
Krki, Ženski pevski zbor Azalea Boštanj, Mešani
pevski zbor Lisca Sevnica, Moški pevski zbor
Svoboda Brestanica in Mešani pevski zbor Viva
Brežice.
Na sklepnem koncertu Pesem Posavja 18. maja
v cerkvi sv. Janeza Krstnika na Razborju, kjer je
bila cerkev napolnjena do zadnjega kotička, so se
predstavili okteti in male pevske skupine. Nastopili
so: Moška vokalna skupina Fantje z Razborja,
Vokalna skupina Utrinek iz Sevnice, Lovski pevski
zbor Lovskega društva Krško, Pevska skupina
Encijan PD Lisca Sevnica, Septet Fortuna iz
Šentjanža, Oktet Krajnci KD Ivan Kobal Krška
vas, Vokalna skupina Iris KD Kapele, Vokalna
skupina Lira iz Krmelja, Vokalna skupina Vilinke iz
Boštanja, Vox Posavci in Vokalna skupina Coronke
iz Boštanja.

Vse štiri pevske revije je strokovno spremljal
priznani slovenski dirigent in zborovodja Marko
Vatovec.
Tovrstne revije pripomorejo k druženju in
spodbujanju ljubiteljske kulture in seveda k boljši
kakovosti zborovskega petja.

Katja Pibernik,
koordinatorka OI JSKD Sevnica

www.ajdovski-gradec.com

Dekanijsko srečanje
pevskih zborov v Boštanju
V boštanjski župnijski cerkvi je bilo 6. maja
vsakoletno srečanje odraslih pevskih zborov iz
župnij dekanije Trebnje. Po uvodnem nagovoru
boštanjskega župnika Fonzija Žiberta se je
predstavilo šest pevskih zborov iz petih župnij:
mešani pevski zbor župnije svetega Janeza
Krstnika iz Šentjanža pod vodstvom Metoda
Pečarja, mešani pevski zbor Zlati žarek Župnije
Dole pri Litiji pod vodstvom Dejana Dima, moški
in mešani pevski zbor KUD Matija Tomca Mirna
pod taktirko Staneta Cvelbarja, mešani pevski
zbor Strune iz Šentlovrenca pod vodstvom Katje
Jarm ter mešani pevski zbor Župnije Boštanj pod
vodstvom Cirila Udovča.

Mešani pevski zbor Župnije Boštanj
pod vodstvom Cirila Udovča

spoštovanje, jo občudujemo in ji želimo, da bi v
življenju zmogla uresničiti bogastvo darov, ki so ji
dani.
Dekleta se vsak teden zbiramo na pevskih vajah
in se vestno pripravljamo na nastope. Čeprav ne
delujemo dolgo, smo nastopile že kar nekajkrat na
kulturnih prireditvah, rojstnih dnevih in porokah.
Rade poskrbimo tudi za presenečenja in podoknice.
Več o nas lahko preberete na naši FB-strani.
Mladostna razigranost, neutrudljivost in volja do
uspeha nas ženejo s polno paro naprej. Veselimo
se novih nastopov in snidenja z vami!

Ana Zgonc

Festival SloFolk
navdušil v DUO Impoljca
Sledi, ki jih je pustil letošnji SloFolk v DUO Impoljca
na praznični petek, 27. aprila, so bile kot uvod v
mesec ljubezni. Gostili smo folklorni skupini, našim
stanovalcem in zaposlenim pa sta se s svojim
izjemnim nastopom predstavili v telovadnici Doma
ter vse navdušili! Zdelo se je, da smo z doživetjem
folklornega nastopa vstopili v pokrajino, duha in
dušo ljudi, ki so nas obiskali. Predstavilo se nam je
društvo Světlovan iz čeških Bojkovic. Poskočno in
šaljivo. Zvok cimbal v orkestru je dal slutiti liričnost
in sanjavost v žuborečem nastopu in prikupnosti
češkega jezika in tradicije.

Vsi sodelujoči zbori so za sodelovanje na
dekanijskem srečanju prejeli priznanje iz rok
zborovodje domačega zbora Cirila Udovča in
župnika Fonzija Žiberta, ki sta s pomočjo še drugih
posameznikov poskrbela za organizacijo srečanja.
Po pevskem delu, ki se je končalo s skupnima
pesmima, je bilo na vrsti družabno popoldne s
pogostitvijo.

Tanja Žibert

Adam, osupel nad bivšo ženo!
»Kdor poje, zlo ne misli!« pravimo članice
novoustanovljene vokalne skupine LILITH, ki jo
sestavljamo Andreja, Jasna in Tanja Udovč, Urša,
Jerca in Lucija Grebenc, Maja Žibert, Petra
Lovše, Tanja Gorenc in Ana Zgonc. Prihajamo iz
Šentruperta in njegove okolice.
Na pobudo nekaterih prijateljev in znancev smo se
dekleta 16. oktobra 2011 zbrale na prvi »kavici« in
se resno pogovorile o delovanju, skupnih interesih
in načrtih.
Videti in slišati je, da je veselje do glasbe, petja in
druženja premagalo. Zdaj delujemo kot dekliška
vokalna skupina Lilith. Verjetno se sprašujete,
zakaj. Lilith je bila prva Adamova žena. Bila je
močna ženska in pomembno vplivala na človekov
razvoj (pojav zavesti in samozavedanja). Lilith
nas v svojem spontanem naravnem pojavljanju
in odzivanju vedno znova prepriča, da je posebna
ženska, do katere lahko občutimo zelo veliko

V drugem delu se je predstavil KUD Abrašević
iz Šabca, katerega začetki segajo v leto 1905.
Zvok violin in trobil je obogatila harmonika, ki
nas je popeljala od hrepenenja in snubljenja do
nepopisnega veselja in proslavljanja, značilnega za
srbsko dušo.

V DUO Impoljca izjemno cenimo obiske, ki so kot
veter v jadra pri sprejemanju naše posebnosti.
Naj ne bo zamolčana imenitnost tokratnega, saj
z gosti iz Češke in Srbije, ki so nas z nastopom
pravzaprav povabili k sebi, tvorimo slovansko vejo
evropskega drevesa.

Matija Dobovšek, DUO Impoljca
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Le dobrosrčnost
lahko daruje lepoto duha
Tako so se milo glasile uvodne besede Rudija
Stoparja pred predstavitvijo nove gostje v oknu
Radogost v okviru zbirke Ogled na Gradu Sevnica.
V prijeten grajski večer 2. maja nas je v grajski
kapeli z glasbenim uvodom pospremila profesorica
glasbe, pianistka Karoline Vegelj Stopar, nekaj
svojih grafik pa je za en mesec na ogled postavila
profesorica likovne umetnosti, mag. Urška Jekler
iz Lokev.

»Vse to sem jaz«
Amaterska slikarka Lidija Špiljak iz Celja je velika
ljubiteljica narave, predvsem ljuba so ji drevesa:
»Doživljam jih kot nekaj enkratnega. Jih obožujem.
Dajejo nam življenje. Tako skromna in mogočna
so. Iz malega semena zrastejo v mogočna. Stojijo
na enem in istem mestu, leta in leta od rojstva do
smrti. Se upirajo vetru, snegu, dežju. Poslušajo in
opazujejo mimoidoče in med veje spletajo njihove
zgodbe. Marsikaj bi nam lahko povedala. Položimo
uho na deblo in če smo dovolj pozorni, bomo slišali
utrip njihovega srca«. Lidijine slike imajo močno
osebno izpovedno noto. So igrive, radožive in
pripovedujejo zgodbo. Nosijo pomembno sporočilo,
da nikoli ne smemo pozabiti na otroka, ki ga nosimo
v sebi. Istočasno pa izkazujejo ljubezen.

Foto: Ljubo Motore

Foto: Pavel Perc

Stopar pravi, da so njeni grafični listi »kot bistra
sveža voda – odžejajo, krepijo in vrnejo vero, da
je mogoče tudi drugače, bolj dobrokrušno in
človekoljubno živeti. Vse, kar veje iz Urškinih del, je
preprosto, neomajno zaupanje v življenje, radost
nad njim in trdna, odločna volja po preživetju ali
bolje doživetju v pravični družbi.«
Urškina grafična poetika je njen način življenja.
Čutiti je naloženost bogate fantazije, vtkane iz
globine nezavednosti, ki dobi nepopisno jasnost
šele s končanjem postopka grafične (odtisnjene)
stvaritve. Ves ritual je posvečen izdihu in končnem
zajetju mehkih dotaknjenosti iz kotov duše na čarno
belino papirja, kot bi iz kapilar čudeža iztisnila vse
popolnosti lastnega izraza. Daruje nam skrivališče
sanj in nam v svoji zgodbi pestuje dušo.

S temi besedami se je Lidija predstavila na odprtju
razstave svojih slikarskih del na Gradu v Sevnici
19. aprila 2012.
Grad Sevnica je očaral Lidijo in njeno mentorico
Manjo Vadla, kakor številne obiskovalce, ki so se
udeležili odprtja razstave in so prišli od drugod.
Lidija se iskreno zahvaljuje organizatorju KŠTM
Sevnica, ki je omogočil in organiziral razstavo,
še posebej gospodu Roku in gospodu Živku, prav
tako pa Glasbeni šoli Sevnica za kulturni program
ob odprtju.

Dragica Novak

www.grad-sevnica.com
vljudno vabljeni

Rok Petančič
Sevniško grajsko poletje 2012
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Koledar prireditev
Datum in ura
petek, 1. 6.,
od 14.00 – 20.00
petek, 1. 6.,
ob 19.00

Prireditev
Sevniško grajsko poletje 2012
Sveži okusi vin iz občine Sevnica 2012 Predstavitev in pokušina
svežih vin letnika 2011 proizvajalcev iz občine Sevnica.
Vstopnina: 10 EUR (vključuje kotizacijo 5 EUR za kozarec).
Kino Sevnica: Bes titanov
fantazijska akcijska pustolovščina, 99 minut

Kje?

Organizator - informacije

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 1. 6.,
ob 20.00

Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev: Tako se je pelo nekoč

TVD Partizan Boštanj

Org.: Ljudski pevci Boštanj;
Info.: Edo Strah

petek, 1. 6.,
ob 21.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Dramsko-literarno-glasbeni dogodek Trojni Dotik
Monodrama Poročilo akademiji (F. Kafka)

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

sobota, 2. 6.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica

pri Športnem domu
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica, ŠZ Sevnica, TZOS

Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

pred Večnamenskim
domom na Logu

Org.: KŠD Log;
Info.: Janez Imperl, 041-769-814 in
Branko Knez, 031-319-010

pred Večnamenskim
domom na Šmarčni

Org.: VO Šmarčna, Gasilska enota Šmarčna;
Info.: Franc Dobovšek

cerkev sv. Treh kraljev
na Bruku

Org.: KUD Budna vas; Info.: Magda Sigmund,
031/353-388, magda.sigmund@gmail.com

Športni dom Sevnica

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

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Dvorana Gasilskega doma
na Telčah

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

sobota, 2. 6.,
od 9.00 dalje
sobota, 2. 6.,
ob 20.00
sobota, 2. 6.,
ob 20.00
sobota, 2. 6.,
ob 20.00
sobota, 2. 6.,
ob 20.00
nedelja, 3. 6.,
ob 12.00
ponedeljek, 4. 6.,
ob 17.00
sreda, 6. 6.,
ob 19.00
petek, 8. 6.,
ob 19.00
petek, 8. 6.,
ob 19.00

Športno turistična sobota
tekmovanje in predstavitve društev (več na strani 13)
Sevniško grajsko poletje 2012
Koncert Adija Smolarja
Kino Sevnica: Železna lady
biografska drama, 105 minut
26. tradicionalna šinjekadija
15.00: sprejem vzorcev šinjkov; 16.00: ocenjevanje; 20.00: zabava;
21.00: rezultati, kulturni program; 22.30: licitacija zmagovalnega šinjka.
Gasilska veselica
z ansamblom Vitezi celjski
Koncert ljudskih pesmi in samostojna likovna razstava Elene
Sigmund Razstava je iz cikla Utrip Slovenskih mest
Šah odprto prvenstvo veteranov, ciklus 6/12
Sevniško grajsko poletje 2012
Radogost večer; Gost: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje s
kulturnim programom
Kino Sevnica: V deželi krvi in medu
vojna drama, 127 minut
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž občine Sevnica

nedelja, 10. 6.,
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Zaključek urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2012
študentov Univerze v Ljubljani s predstavitvijo rezultatov,
spremljajočo razstavo in kulturnim programom.
Gibanje za zdravo življenje:
Hoja na 2 km
Gibanje za zdravo življenje :
Cooperjev test: ženske na 1600 m in za moške na 2400 m
(ugotavljanje telesne sposobnosti – čas teka).
Karneval Sevnica 2012 Predstavitev karnevalskih skupin. Po
zaključku predstavitev druženje z ansamblom Florjan
Kino Sevnica: Ameriška pita: Obletnica
komedija, 113 minut
Sevniško grajsko poletje 2012
Romunija skozi objektiv - fotografska razstava

nedelja, 10. 6.

Srečanje starostnikov

petek, 8. 6.,
ob 19.00
sobota, 9. 6.,
ob 8.00
sobota, 9. 6.,
ob 10.00
sobota, 9. 6.,
od 15.00 dalje
sobota, 9. 6.,
ob 19.00

ponedeljek, 11. 6.
sreda, 13. 6.,
ob 17.00
petek, 15 . 6.,
ob 10.00
petek, 15. 6.,
ob 19.00
sobota, 16. 6.,
ob 17.00
sobota, 16. 6.,
ob 21.00
nedelja, 17. 6.,
ob 9.00
ponedeljek, 18. 6.,
ob 16.00
torek, 19. 6.,
ob 17.00
torek, 19. 6.,
ob 20.00
sreda, 20. 6.,
ob 18.00
petek, 22. 6.,
17:00 – 21.00
sobota, 23. 6.,
ob 7.00
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Razstava barvnih linorezov
učencev 9. razreda OŠ Boštanj
Šah odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 6/12
Sevniško grajsko poletje 2012
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
Degustacija medu in medenih izdelkov. Prikaz točenja medu.
Sevniško grajsko poletje 2012
Divjačinske grajske pravljice Kotizacija: 50 EUR / osebo. Obvezne
predprijave do 13. 6. oz. do zasedbe prostih mest
9. Kristjanov dnevno nočni memorialni turnir v malem nogometu
Prijave ekip do 16.45 na dan turnirja.
Sevniško grajsko poletje 2012
Koncert skupine Makadam sp. z gosti
Šah odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 6/12
Tečaj CPP
Dobrodelni koncert OPZ CICIBAN
z gosti: Ciciban poje
Sevniško grajsko poletje 2012
Mednarodna slikarsko-kiparska razstava skupine SLOTURK ter
predstavitev izdelkov domače in umetnostne obrti Dušana Zavška
Sevniško grajsko poletje 2012
Zaključni koncert Glasbene šole Sevnica
Sevniško grajsko poletje 2012
Srednjeveški dan z mednarodno udeležbo (več na strani 11)
Izlet v Metliko z okolico

Grad Sevnica, atrij in
Org.: Občina Sevnica;
Albert-Felicijanova dvorana Info.: 07/81-61-213
Srednja šola Sevnica
(makadamski nasip)

Info.: Jurij Orač, 040/986-262,
kbv.sevnica@gmail.com

Srednja šola Sevnica
(makadamski nasip)

Info.: Jurij Orač, 040/986-262,
kbv.sevnica@gmail.com

parkirišče Bazen Sevnica parkirišče za HTC

Org.: Prostovoljci in KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-284

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica,
Nova galerija

Org.: ŠMRK, Društvo K.N.O.F., S4YD Cluj-Napoca, Romunija; Info: Tamara, 041/635-324
Org.: Rdeči križ Sevnica, KO Boštanj;
Info.: Jelka Bec

Knjižnica Sevnica

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

Športni dom Sevnica

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

Čebelarski dom Sevnica
(pri gradu)

Org.: Čebelarsko društvo Sevnica

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica z Gostiščem Dolinšek,
Vina Kozinc; Info in prijave: Rok,
051/680-289, gsevnica@gmail.com

nogometno igrišče na
Studencu

Org.: ŠD Studenec;
Info.: Uroš Gorenc, 051/322-250

Grad Sevnica, atrij

Org.: Miran Štojs, KŠTM Sevnica; Info:
041 720 248, miran.stojs@guest.arnes.si

Športni dom Sevnica

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

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

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica; Info.: Zdenka,
041/339-822, vrtec.sevnica.starsi@siol.net

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

Grad Sevnica,
Lutrovska klet

Org.: Glasbena šola Sevnica; Info.: Katja,
031/819-551, gs-sevnica@guest.arnes.si

Grad Sevnica,
grajski park

Org.: KŠTM Sevnica;
Info: 051 680 289, gsevnica@gmail.com

zbiranje: Avtobusna
postaja Sevnica

Org.: Društvo invalidov Sevnica; Info in prijave:
Damjan, 041/327-378, 07/81-44-095

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

sobota, 23. 6.,
ob 17.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA
32. srečanje harmonikarjev
Zaključek gasilskega tekmovanja, slavnostno razvitje gasilskega
prapora. Velika gasilska veselica z ansamblom Fantje izpod Lisce

prireditveni prostor pred
Org.: KD Studenec, JSKD OI Sevnica;
gostilno Janc na Studencu Info.: Andreja Janc, 031/308-387
šotor pred gostilno Janc
na Studencu

Org.: PGD Studenec;
Info.: Tone Blaževič, 041/809-074

Kresovanje na Brezovcu

Lovska koča na Brezovcu

Org.: Lovska družina Boštanj;
Info.: Slavko Zakšek

Turnir v malem nogometu

igrišče
pri KMD na Lukovcu

Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Peter Mirt, 031/298-906

Grad Sevnica, atrij

Org.: KD Godba Sevnica;
Info.: Dušan Markošek, 040/164-219

na trgu (pri društveni kleti)
v Šentjanžu

Org.: Društvo vinogradnikov Šentjanž;
Info.: Renata, 031/344-669

sobota, 23. 6.,
ob 18.00
sobota, 23. 6.,
ob 19.00
nedelja, 24. 6.,
ob 16.00

Organizator - informacije

ponedeljek, 25. 6.,
ob 9.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Koncert KD Godba Sevnica ob dnevu državnosti
Drugi vinogradniški pohod po trasi II.
Dolžina trase je 12km. Startnina je 10 EUR. Vabljeni!

torek, 26. 6.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

sreda, 27. 6.,
ob 7.00

Kopališki avtobus kopanje na slovenski obali

Avtobusna postaja OŠ
Sava Kladnika Sevnica

sreda, 27. 6.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

četrtek, 28. 6.,
ob 7.00

Kopališki avtobus - kopanje na slovenski obali

Avtobusna postaja OŠ
Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZ Rdečega Križa Sevnica;
Info.: 07/81-65-070, 041/319-556,
sevnica.ozrk@ozrks.si
Org.: Turizem Prah Sevnica, Rdeči Križ
Slovenije OZ Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338
Org.: OZ Rdečega Križa Sevnica;
Info.: 07/81-65-070, 041/319-556,
sevnica.ozrk@ozrks.si
Org.: Turizem Prah Sevnica, Rdeči Križ
Slovenije OZ Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

sobota, 30. 6.,
ob 18.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Razborska razglednica

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTD »Blaž Jurko« Razbor pod Lisco;
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

nedelja, 24. 6.,
ob 19.00

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 16. 6. na: grajske.novice@kstm.si

ŠPORTNO TURISTIČNA
SOBOTA

sobota, 2. 6.,
Športni dom Sevnica
z okolico

od 9.00 dalje:
tekmovanje v odbojki na mivki
od 13.00 dalje:
kvalifikacije v malem nogometu
za občinski pokal
od 15.00 dalje:
predstavitev šole košarke
15.00 - 19.00:
stojnice s turistično ponudbo,
delavnice za otroke, zanimiv program
od 16.00 dalje:
plezanje na plezalni steni,
predstavitev gimnastike
od 17.30 dalje:
predstavitev borilnih veščin,
fitnesa, šaha
od 18.50 dalje:
predstavitev mažoretk
ob 19.00:
razglasitev rezultatov
udeleženci imajo brezplačen
vstop na bazen
Info: Petra, 051 680 284

Grad Sevnica, ob 20.00
koncert Adija Smolarja
www.kstm.si // info@kstm.si

grajske.novice@kstm.si
Junij 12

13

Mladina

Sevnica se je zabavala
na Vejžde žuru!
V petek, 18. 5. je na parkirišču pred Caffe
Central's potekal Vejžde žur, ki ga je organiziral
Študentski klub Sevnica. Pester program, ki smo
ga pripravili, se je začel že ob 15.00, ko so se
predstavila lokalna društva, najmlajši pa so imeli
možnost ustvarjanja v delavnicah in opazovanju
trikov izpod rok čarodeja Romana Freliha.
Zvečer pa so na vrsto prišli pristaši dobre zabave,
ko so na odru nastopile skupine: Vertum, 6
Pack Čukur, Coverlover in Kingston. Okoli 600
obiskovalcev je naredilo nepozabno vzdušje, ki je
trajalo pozno v noč. Potihem pa se že obljublja, da
bo Vejžde žur postala tradicionalna prireditev v
Sevnici. Do takrat pa naj slike povedo, kako smo
se imeli letos in se vidimo naslednje leto na Vejžde
žuru.

Sevniška kolonija
na Debelem Rtiču

Težave z drogo?
Ni še prepozno!

Rdeči križ Sevnica organizira v mesecu avgustu
na Debelem Rtiču letovanje za osnovnošolce, ki bo
trajalo teden dni od 19. do 26. avgusta 2012.
Vabimo vse osnovnošolske otroke, ki si želijo
preživeti počitnice ob morju, se tam kopati v bazenu
ali morju, se ob večerih zabavati pri skupnih igrah
ali v družbi različnih znanih osebnosti ali enostavno
preživeti čas v družbi svojih vrstnikov. Učitelji
spremljevalci bodo prostovoljci Rdečega križa.

Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24 v Ljubljani,
nudi pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Vsak
tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.30 ure
vabimo na skupino za svojce, ki je namenjan vsem,
ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete s
problematiko zasvojenosti, tudi če situacija še ni
zrela za odločitev za zdravljenje. Več informacij
o naših programih zdravljenja v komunah po celi
Sloveniji lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 20.
ure na 051-339-725 ali
pelikan@karitas.si. Obiščete lahko tudi spletno
stran:http://www.pelikan.karitas.si.

Tudi v Sevnici deluje »Projekt vzpostavitve skupine
za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«.
Za različne oblike pomoči se lahko obrnete na
Društvo Srečanje, (031-651-663),
zlatko.blazic@uni-mb.si, ali pa se osebno oglasite
Vse informacije in prijavnice dobite na sedežu na Centru za socialno delo Sevnica, Trg svobode
Rdečega križa v Sevnici na številki 07-81-65-070, 9. Odgovorni nosilec programa je Zlatko Blažič.
v tajništvu svoje šole ali na naslovu sevnica.ozrk@ Pomoč je za uporabnike brezplačna.
ozrks.si. Takrat vam bomo povedali tudi končno
ceno, potrudili se bomo, da bo kar se da ugodna,
Vir: KŠTM Sevnica
prevoz bo krila Občina Sevnica, nekaj bomo
prispevali tudi na RK Sevnica.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka Ozrk Sevnica

Skupina Kingston vedno poskrbi za dobro vzdušje.

Državni kviz
mladi in kmetijstvo
Društvo podeželske mladine Zabukovje se redno
udeležuje regijskega kviza Mladi in kmetijstvo,
katerega je letos organiziralo DPM Brežice. Bili
smo zelo uspešni, saj smo si z zmago zagotovili
napredovanje na državni kviz, ki je potekal 28.
aprila v Žirovnici na Gorenjskem.

Jam Session večeri
na Gradu Sevnica

Jam session je izraz, ki označuje druženje
glasbenikov, ki se sestanejo z namenom, da
bodo sproti sestavljali improvizirane glasbene
zasedbe ter igrali improvizirano glasbo. Zato smo
se odločili, da bomo s tovrstnimi večeri poizkusili
tudi na Gradu Sevnica. Začeli smo 11. maja 2012
v Grajski kavarni. Prišlo je veliko glasbenikov
posameznikov iz sevniških skupin. Sproščeno
vzdušje je botrovalo k temu, da je zanimiv večer
minil hitro, prehitro. Naslednji JAM Session bo
potekal 9. junija 2012, ki bo tudi tematsko obarvan.

Kot si sam pravi 6 paket, playa iz Veleja, vsem znani
6 Pack Čukur s svojim bandom Pimp Panthers.

DPM Zabukovje in s tem tudi posavsko regijo
so zastopali Andreja Trupi, Valerija Pečnik in
Franci Budna. Letošnje teme so bile: konjenikov
priročnik, pomen sadja in zelenjave v prehrani in
zadružništvo. Kljub močni konkurenci smo zasedli
odlično 6. mesto izmed 11 ekip.
Našo ekipo je spremljalo okoli 30 navijačev. Bili smo
zelo prepoznavni v naših majicah, z društvenim
transparentom in pa z veliko mero dobre volje, saj
je minilo že nekaj let odkar smo se nazadnje uvrstili
na državni kviz. Po končanem uradnem delu kviza
smo se veselili do poznih večernih ur ob zvokih
ansambla Modrijani.
Letošnje leto je za DPM Zabukovje polno uspehov.
V mesecu marcu smo organizirali Skupščino
Skupina Coverlover je s svojimi priredbami poskrbela,
podeželske mladine Slovenije v večnamenskem
da nihče ni želel oditi domov.
domu Zabukovje, zmagali na regijskem kvizu
Tudi bobnar skupine Coverlover, Aleš Uranjek, je Mladi in kmetijstvo, dosegli odlične rezultate na
državnem kvizu, obenem pa letos tudi praznujemo
bil dobro razpoložen.
20. obletnico obstoja našega društva, katero
Organizatorji se najlepše zahvaljujemo vsem bomo jeseni tudi primerno proslavili s srečanjem
vseh ustanovnih in sedanjih članov.
donatorjem in sodelavcem.
Organizatorji Vejžde žura,
upravni odbor Študentskega kluba Sevnica.

Študentski klub Sevnica

14

Junij 12

Predsednik DPM Zabukovje, Vid Špec

Tema dogodka bo domišljija. Zato vabljeni v čim
večjem številu na Grad Sevnica. Bobni in celoten
backline bo postavljen, tako da prinesite samo
svoje orodje! Podporniki projekta: Študentski klub
Sevnica, Grajska kavarna, KŠTM Sevnica.

Bojan Zakšek - Bobby

Mladina, šolski zvonec

Medgeneracijsko druženje
ob ustvarjanju cvetja
v MC Sevnica
Upravičeno lahko rečemo, da smo se na
ustvarjalnici z naslovom »Izdelovanje cvetja iz žice
in najlona« tudi medgeneracijsko družili, saj je bila
starost sodelujočih od 8 pa do 65 let. Ne glede
na starost, smo se vsi, s polno vnemo lotili dela.

Laura z OŠ Blanca
trikrat zlata
Devetošolka Laura Pavlin Gregorčič je ena
najuspešnejših učenk OŠ Blanca. V letošnjem
šolskem letu je prejela iz tekmovanj v znanju
deset bronastih in šest srebrnih priznanj, in
sicer iz tekmovanja v znanju iz logike, fizike,
matematike, zgodovine, geografije in slovenščine.
Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni je
prejela zlato priznanje, prav tako je na tekmovanju
iz znanja kemije že drugič osvojila zlato priznanje.

Spet novi uspehi
OŠ Ane Gale Sevnica se je pod mentorstvom
Polone Žnidaršič Kolenc udeležila zaključne
regijske prireditve v Posavju »Evropa v šoli«, ki je
potekala na Senovem. Učenke Suzana, Barbara in
Klara so se na tečaj prijavile na likovnem področju
in za svoje izdelke prijele regijska priznanja, Suzana
in Klara pa sta dosegli še državni priznanji.

Učenca Danijel in Primož pa sta se z mentorico
mag. Gizelo Škoda udeležila 5. srečanja likovnih
ustvarjalcev likovnih ustvarjalcev osnovnih šol s
Orhideje, vrtnice, cvetje brez imena…, vse to bo
prilagojenim programom, ki je potekalo v Krškem.
krasilo naše domove. Gospe Jožici hvala za trud in
Najprej so si učenci pogledali lutkovno igrico, ki
potrpljenje in kmalu nasvidenje!
so jo zaigrali učenci OŠ Dr. Mihajla Rostoharja
iz Krškega. Nato so učenci ustvarjali v treh
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
delavnicah. V prvi delavnici - oblikovanje gline, kjer
Prejela je tudi zlato priznanje na tekmovanju iz sta sodelovala tudi naša dva učenca, so ustvarjali
znanja zgodovine, kjer je zasedla celo prvo mesto relief. Ostali učenci iz drugih slovenskih šol pa so
v državi. Laurini uspehi in dosežki kažejo na njeno risali z ogljem ali pa slikali z voščenkami.
marljivost, trud in vztrajnost. Kljub izjemnim
uspehom Laura ostaja skromna in prijazna učenka,
pred katero je zagotovo uspešna življenjska pot.

Obiskali smo
Slovenski šolski muzej
v Ljubljani

Življenje v času naših prababic in pradedkov je
bilo precej drugačno, kot je življenje danes. V
tistem času ljudje niso poznali številnih strojev in
aparatov, ki nam olajšajo delo.
Otroci so vstajali zgodaj, saj so morali še pred
poukom gnati živino na pašo. Kadar je bilo doma
veliko dela, v šolo sploh niso šli. Pisali so na tablico
in računali z računalom.

Učitelji in mentorji OŠ Blanca

Enodnevni plavalni izleti
za osnovnošolsko mladino
Turistična agencija Turizem Toni bo v
sodelovanju s KŠTM Sevnica in Rdečim
križem Sevnica organizirala enodnevne
plavalne izlete na slovensko obalo. Izleti
so namenjeni predvsem osnovnošolcem,
ki morda ne bodo imeli možnosti obiskati
katerega od obmorskih letovišč s
svojimi domačimi. Pod budnim očesom
spremljevalcev, ki bodo z njimi ves dan, bo
njihovo »čofotanje« v vodi varno. Poskrbljeno
bo tudi za lačne želodčke.

Vsi udeleženci so si ogledali Nuklearno elektrarno
Krško in Svet energije, kjer so se učenci prijetno
zabavali in spoznavali, kako prihaja električna
energija v naše domove.
Na koncu je sledila podelitev priznanj in ogled
razstave.
Vsem učencem čestitamo za dosežen uspeh!

Osnovna šola Ane Gale Sevnica

Predvideni termini so
26. in 27. junij ter 2. julij 2012.
Učenci 1. triade smo obiskali Slovenski šolski
muzej, kjer smo izvedeli, kako je potekal pouk
pred davnimi časi.
Ogledali smo si stalno razstavo o prvih znanih
podatkih o začetku šolstva na naših tleh do
samostojne Slovenije leta 1991. V posebej prirejeni
učilnici iz konca 19. stoletja je potekal projekt
Učna ura naših babic in dedkov. Mnogi vaški otroci
v tistem času zaradi zaposlenosti ali oddaljenosti
pouka niso obiskovali, zato so od začetka 19.
stoletja naprej ob nedeljah in praznikih organizirali
začetne in ponavljalne šole, kjer so se šoloobvezni
otroci učili brati, pisati in računati, pridobivali pa
so si tudi delovne navade.
V nadaljevanju pa je delo potekalo v ustvarjalni
delavnici. Po uvodnem razgovoru o šolskih in
drugih zvoncih, ki jih v življenju poznamo, smo se
lotili izdelovanja in okraševanja šolskega zvončka.
Vsak udeleženec je dobil najprej lončen lonček,
nanj je obesil kembel ter ga pobarval s pisanimi
barvami. Tak lonček je po končani delavnici odnesel
domov.

Andreja Umek, OŠ Tržišče

Cena na osebo:
28 EUR pri najmanj 30 prijavljenih
22 EUR pri najmanj 40 prijavljenih
Cena vključuje:
prevoz z avtobusom, topel obrok,
spremljevalce, DDV.
V primeru večjega zanimanja bodo druženja
še za kakšen dan podaljšali.

Prijave na: turizem.prah@siol.net,
031 643 338.
Junij 12
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Šolski zvonec

Dan zemlje
Vsako leto praznujemo 22. aprila dan Zemlje,
katerega začetki segajo v leto 1963. Število
sodelujočih posameznikov, organizacij in držav
se povečuje. Sodelujoče organizacije se med
seboj povezujejo v posebno omrežje Earth day
Network.
Na ta dan je generacija devetošolcev OŠ Sava
Kladnika Sevnica zasadila svoje drevo oreh v
naravoslovni učilnici pred šolo. Drevo bo ostalo
kot učno sredstvo in trajen spomin generacije, ki
v šolskem letu 2011/12 končuje osnovnošolsko
obveznost.

Po šesti šolski uri smo se zbrali vsi devetošolci v
parku. Iz vsakega oddelka smo izbrali posameznika,
ki je poprijel za lopato in pomagal posaditi drevo.
Janko Sotošek je najprej prebral nekaj značilnosti
o drevesu, nato je govorila Dragica Hostnik.
Povedala je, da bomo poleg oreha v zemljo zakopali
tudi svoja imena. Ko smo posadili oreh, nam ga ni
bilo treba zaliti, saj so nas med prireditvijo ujele
dežne kapljice in to storile namesto nas.
Pozdravljena Zemlja, prihaja novi rod učenjakov!

Mateja Metelko, 9. d, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Dan Zemlje
v Vrtcu Ciciban Sevnica

Učenci OŠ Krmelj
v Projektu evropska vas
V sredo, 9. maja, so naši učenci v Dolenjskih
Toplicah predstavili svoje delo v okviru projekta
Evropska vas. Že sedmo leto zapored so spoznavali
države Evropske unije, njihove geografske in etične
značilnosti, zgodovino, kulturo, glasbo, običaje,
narodno nošo, kulinariko in posebnosti. Letos so
predstavili Latvijo in Finsko.

Izdelke so pripravljali v okviru pouka in likovnoustvarjalnih delavnic, ki so potekale v popoldanskem
času. Z veliko truda in vztrajnosti so izdelali čudovite
izdelke, ki so jih razstavili ob zaključku projekta.
Stojnico Latvije so krasile makete znamenitosti
te baltske države: nacionalna knjižnica v Rigi,
hiša, zgrajena v Jugendstilu, most na reki Dvini,
televizijski stolp, cerkev Svetega Petra, spomenik
svobode in mnoge druge znamenitosti. Na stojnici
Finske so si obiskovalci lahko ogledali makete
finske savne, Sibeliusovega spomenika, finske
hiše, igluja in prebrali veliko zanimivega o »državi
tisočerih jezer«.
Ker je letošnje leto Evropski parlament
razglasil za evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti, smo k sodelovanju
povabili tudi babice in mamice naših učencev, ki so
pripravile okusne jedi, s katerimi so se obiskovalci
lahko posladkali.
Ob zaključku celoletnega projekta, ki je od vseh
zahteval natančno in odgovorno delo ter veliko
vztrajnosti in potrpežljivosti, se zahvaljujemo
vsem, ki ste nas spodbujali in nam pomagali, da
smo uspešno predstavili naše delo in hkrati tudi
našo šolo.

V vrtcu se trudimo približati otrokom ljubezen do
narave, zemlje in rastlin. Odločili smo se, da bomo
Mentorica projekta Mateja Zoran, OŠ Krmelj
naš vrtec polepšali z balkonskim cvetjem, zato
smo k sodelovanju povabili cvetličarki Sabino in
Renato, da bi nam pomagali pri zasaditvi. Otroci
so pri tem spoznavali delo cvetličarke, sredstva,
ki jih uporablja pri svojem delu in imeli možnost
aktivnega sodelovanja. Cvetje, ki so ga zasadili, bo Na mrzlo, skoraj snežno nedeljo, smo se
čez poletje krasilo naše terase, okenske police in Studenčani, veliki in majhni, zbrali v kulturnem
s tem tudi naše mesto.
domu na Studencu. Pomlad je čas, ki napoveduje
delo na njivi, polju, vinogradu in sadovnjaku.

Pozdrav pomladi na Studencu

Naše aktivnosti se bodo nadaljevale v daljšem
časovnem obdobju, in sicer tako, da bodo otroci
zasadili vsak svoj lonček z različnimi semeni,
za katere bodo skrbeli in jih opazovali pri rasti.
Spoznavali bodo, da so nekatere rastline samo za
okras, druge pa tudi za našo prehrano. V lepem in
prijetnem okolju se bodo naši otroci dobro počutili
in pridobili izkušnje ter primeren odnos do rastlin
in žive narave.

Mali in veliki iz sevniškega vrtca
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S Comeniusom v Belgijo
Učenci OŠ Tržišče smo se v sredo ponoči odpeljali
v Belgijo. Po 17-ih urah vožnje smo prispeli v
mesto Putte, nato smo šli z družinami v njihove
domove. Ko sem prišla k družini, ki me je sprejela,
mi je bila že na prvi pogled všeč hiša in tudi
njena notranjost. Odlična je bila njihova hrana,
še posebej vaflji. Prvič sem jedla pire krompir s
kuhanim korenjem. Čas je zelo hitro mineval in po
napornih vajah je naenkrat prišel dan nastopa.
Na nastopu je bilo malo vznemirjenja, saj smo
morali nastopati pred okoli 850 ljudmi, ki so se
udeležili zaključne prireditve z naslovom »Europe@
the_stage«. Ko sem bila na odru, se mi je zdelo,
da je malo ljudi.

Po nastopu so nas učitelji pohvalili, da smo se
odlično odrezali in da smo bili daleč najboljši.
Na odru smo izstopali, saj smo dekleta nosila
svetlikajoče se obleke pisanih barv. To je bila
zares čudovita izkušnja in z otroci iz petih držav
smo skupno predstavili ljudsko pesem in plese
sodelujočih narodnosti.
Pot nazaj je bila malo krajša. V soboto smo si
ogledali Atomium. Na vrhu smo bili zelo visoko
in če si se malo nagnil k oknu, si mislil, da se bo
krogla prevrnila. Nekateri smo si kupili spominke v
trgovinici v pritličju.
Ne bom pozabila družine, kakor tudi ne Belgije
in Putte. Tam je bilo lepo in to bo vedno ostalo v
mojem spominu.

Anja Kukec, 6.r, OŠ Tržišče

Pozdrav pomladi - Sevnica
V petek, 11. maja, smo učenci OŠ Sava Kladnika
skupaj z učitelji organizirali dobrodelno prireditev
Pozdrav pomladi. Bilo je zelo zabavno, saj smo
se lahko igrali v različnih delavnicah. Hodili smo
po vrvi, se vozili z avtomobilčki, klekljali, obiskali
frizersko delavnico in delavnico poslikave obraza
ter še mnoge druge. Ko smo se utrudili, smo se
lahko okrepčali s sladkimi palačinkami, pecivom ali
sladoledom.

Preden se čisto zares zaženemo v delo, smo se
pevci in učenci predstavili krajanom. Razveselili
smo jih s petjem, igranjem na inštrumente in
dramatizacijo življenja nekoč. Vodja podružnice,
gospa Andreja Janc, se je ob tej priložnosti
zahvalila Krajevni skupnosti Studenec za donacijo
nadstandardne računalniške opreme. Responderji Ker je bil lep sončen dan, je prišlo veliko
nam bodo popestrili že tako zanimiv pouk na naši obiskovalcev. Zbrali smo 1.600 evrov, ki jih bomo
namenili različnim dejavnostim učencev.
mali podružnični šoli.

Erika Anzelc Intihar

Tinkara Jene, 5.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Grajska skrinja

Vas domača

Zgodovinski pogled na perišče
Perišče je obstajalo do druge svetovne vojne. Med
njo so Nemci presekali oziroma odrezali vir pitne
vode na periščih in vse razbili. Ljudje so pozneje
prostor uredili sami. Treba je bilo očistiti blato in
ščavje, ki se je razraslo. To so storili posamezniki.
Vsakdo, kadar je bilo treba. Ni bilo seznama ali
dogovora. Bilo je nenapisano pravilo, kadar je bilo
umazano in neurejeno, so pospravili. Perišče je
bilo iz ponikalnice, ki se je v tistem delu pokazalo.
Takrat je bila to čista, tekoča, pitna voda. Zdaj ni
več, saj ljudje travnike in njive gnojijo z gnojnico in
je voda nepitna in umazana. Perišče so uporabljali
tudi pred drugo svetovno vojno in po njej, dokler ni
bil speljan vodovod po Studencu. Takrat je vsaka
hiša imela kravo in vola. Pozimi so napajali zjutraj
po 8. uri in zvečer v mraku, poleti pa še prej,
zvečer ob prvem mraku. Voda je bila ves čas, na
dan je ponekod pritekla tudi topla. Pravijo, da je bilo
pozimi prav imenitno in prijetno v Radoljah, kjer je
bilo perišče z izvirom tople vode, iz katerega se je
kadilo. Vprašanje je, ali je to termalna voda. Med
sušo je bilo vode manj, zmanjkalo pa je je redko.
Uporabljali so jo še pri Črpališču in na koncu vasi
pri Studenčku. Ta voda se je uporabljala za hrano
in pitje. Perišče je bilo v naravnem stanju. Gospod
Kozinc je naredil korita, jih obzidal in uredil. V
vasi je bila štirna pri Novakovih globoka 9 merov,
pri današnji trgovini je bila vaška štirna, ki so jo
lahko uporabljali vsi. Bila je še pri Gorenčevih in
Žnidaršičevih.

Delo na perišču

Tam je bilo mogoče izvedeti vse novice. To so bile
prve neuradne vesti iz bližnje in daljne okolice.
Živina se je gnala, kadar je bil čas. Delo so
opravljali vsi, ženske, moški in otroci. Takrat je bila
živina navajena sprehajanja in poznala je pot tja in
nazaj. Ni bilo nevarnosti za nesrečo. Tudi če je kdaj
kakšna žival ušla, je prišla sama nazaj. Zdaj to ni
več mogoče, saj je živina ves čas privezana v hlevih
in ni naučena hoje po vasi.
Dekleta in žene so hodile k perišču prat perilo, ki
je bilo takrat bolj trdo in veliko. Da je bilo delo lažje,
so že doma v topli vodi malce namočile in sprale
grobo umazanijo. Umazano perilo so naložile v
čebre, uporabile so svitek in si čeber naložile na
glavo. S seboj so imele perilnik – leseno desko,
ki je ob strani zadelana, spodaj brez obrobe, da
je voda lahko spolzela nazaj v potok. S tem so
ustvarile »tekočo vodo« za izpiranje. Perilnik so si
naslonile na telo in s perilom udarjale po perilniku.
S tem so izločile umazanijo. Nekatere so imele
tudi »ribežen«. Delo z njim je bilo hitrejše, saj se je
umazanija še hitreje sprala. To je bil dodatek, ki si
ga ni mogla privoščiti vsaka družina. Za pranje so
uporabljale milo, ki je bilo narejeno iz ostankov loja,
ki so ga scvrle (kot salo za mast in ocvirke). Dodale
so pepel. Snov se je ohladila in skuhala. Milo so
vlile v kalupe in ko se je ohladilo, so ga razrezale na
koščke ter ga uporabile kot pripomoček za pranje.
Perilo so ožele z zvijanjem, ga položile nazaj v
čebre in odnesle v hrib domov. Pri sušenju ni bilo
posebne tehnike ali vrvi za sušenje kot zdaj. Obesili
so jih po »rantah« okoli hiše. Nič kaj veliko nisi pazili
na to, da se bo spet umazalo.
Perice so bile oblečene v krila in »fertohe«
predpasnike in obute v škornje. Če je bil čas, so
se šele doma preoblekle v suho perilo, če se ni
že med potjo posušilo. Pri vsem tem težaškem

delu je res, da so lahko »obrale« vso vas, kar je
bilo nekakšen užitek in poplačilo za težaško delo.
Včasih so šli na perišče le po vodo. Naložili so si
brento, natočili vodo. Okoli ramen so si nadevali
veje, da voda ni »plajhala« pljuskala. Veje z listi
so ubranile, da niso bili nosači mokri. Med seboj
so si dekleta pomagala, saj si v tistem času nisi
mogel privoščiti, da bi bil sprt s sosedom, saj je bil
ta edini, ki ti je lahko pomagal v težkih življenjskih
okoliščinah, predvsem ob nesrečah. Dobro so
skrbeli drug za drugega, bili prijazni, potrpežljivi
in kulturni, saj nikoli nisi vedel, kdaj boš koga
potreboval.

Družabno življenje na perišču in v
okolici

Včasih je bilo manj časa za osvajanje. Starši so
bili strožji, dela je bilo veliko. Že res, da je bilo ob
perišču vedno veliko deklet, toda moral si jo dobiti
na samem, da si jo lahko »plavšal«, osvajal. Fantje
so čakali, da se je dekle samo vračalo od perišča
in se ji je lahko pridružil. Predvidevam, da se ji je
lahko prikupil s tem, da ji je pomagal, šele nato so
prišle na vrsto lepe sladke besede. Na perišču so
se fantje radi obmetavali z blatom. Eden izmed
fantov je tudi priznal, da so kakšno pipo tudi
zanalašč zlomili. Večkrat so se stepli, kot se za
vaške »pobe« spodobi, vendar »žlehtnobe« takrat
ni bilo.
Delo fantov je bilo terensko. Vsi so bili pastirji. Če je
bil čas, tudi šolarji. Živino so pasli v Lokah. Takrat
je bilo veliko lastnikov in nepisano pravilo je bilo,
da se po sv. Martinu lahko pase povsod, ko je bila
košnja končana in se po travnikih ni delala škoda.
Če dobro razmislimo, govorimo o kolektivnem
odnosu na visoki ravni, ekopristopu (da se travniki
niso zaraščali) in solidarnosti, o kateri zdaj, v času
odvetnikov, tožb in pravic, lahko le sanjamo. Po
domače, zdrava kmečka pamet.
Ko se je živina pasla, so fantje izdelovali piščalke
iz kostanjevega lubja. Naredili so »piško«, ustnik,
da je cvililo. Lovili so golobe, ki jih je bilo tisti čas
veliko, polhe, šoje. »Narabutali« so grozdje za žejo,
krompir in kakšen sadež. Pravijo, da rabutanje ni
kraja, saj si vzameš le toliko, da potešiš lahkoto in
ne narediš nobene škode. Sredi travnika so zakurili
ogenj, odrli živali, jo spekli in pojedli. Zanimivo je
bilo tudi lovljenje rakov, ki je bilo lahko tudi nevarno.
Če si raka nepravilno prijel, ti je s kleščami tako
stisnil prst, da si se lahko rešil šele, ko si mu jih
razprl na silo. Vrgli so jih na ogenj in pojedli meso.
Če pa so želeli imeti še več rakov, jim je oče naredil
»škopnik«, šop slame za strehe pokrivati, ki so
ga ponoči zakurili na travniku. Rak gre ponoči iz
vode in proti svetlobi. Ko so lezli po travniku, so jih
pobrali, vrgli na ogenj in pojedli. Pastirji so si med
seboj veliko nagajali, predvsem starejši pastirji
mlajšim.
Viri:
• Gorenc, K., 2012. Perišča (osebni vir, 30.1.
2012). Studenec
• Gorenc, J., 2012. Perišča (osebni vir, 3. 2.
2012). Studenec
• Črtalič, R., 2012. Perišča (osebni vir, 7. 3.
2012). Studenec
Erika Anzelc Intihar, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Podružnica Studenec

Poletje v soncu zažari
a meni se srce smeji,
počitnic in dopusta čas
prihaja v mesto in na vas.
Danes kosilnica nekje kosi,
pa v vinogradu nekdo škropi,
traktorski ropot naznanja
po njivah novega oranja.
V soncu vse klasje zlato žari
in obdelano polje v vetru šumi,
saj staro in mlado kot čebela
pridno v naši vasi dela.
Opija me vonj sušečih se trav
in lepota vseh pokošenih planjav
kot položena med drevje,gozdiče,
z vinogradi,cesto v dol in griče.
Pa vabi me toplo morje,
pa vabi planinsko obzorje,
pa vabi me tuji kraj...
A vrnem vedno se nazaj,
v vas domačo - moj raj!

Tanja Košar

V poletnem večeru
V poletnem večeru na skali sedim
in gledam te- o morje.
Brez besed v modrino strmim
čudovito je obzorje.
Oranžno rdeče je sonce nad teboj,
v mavrici barv tiho ugaša,
kakor da z mrakom bije trd boj
vso toploto s seboj odnaša.
Senca ladje v daljavi plove...
Spokojno si,kot da spiš,
hladen vetrič ti mrši valove
in v mraku prijetno šumiš.
Lepo si morje,mračno,iskrivo,
čudežno v podobi svoji.
Sproščaš oko in srcu vabljivo
daješ pokoj moji duši.
Glas galeba veter raznaša,
obala po miru hrepeni,
opaja tvoj vonj,navdih prinaša,
v srcu pesem se rodi.

Tanja Košar

Jezikovni kotiček
» Kaj polagamo? «

Naštejmo tokrat nekaj stvari, za katere lahko
rečemo, da jih polagamo: asfaltno oblogo na
cesto, najrazličnejše cevi, električne in telefonske
kable, nevarne mine, hladeče obkladke na oteklino,
otroka v zibel, parket v stanovanju, tapete na
stene, vence na grob, novo železniško progo, itn.
Ne polagamo pa izpitov, ker jih delamo ali
opravljamo;
ne polagamo pažnje ali pozornosti, ker ju komu
ali čemu posvečamo, smo pozorni na koga ali kaj,
pazimo na koga ali kaj;
ne polagamo prisege, ker kar prisegamo;
ne polagamo računov, ker jih rajši dajemo,
predlagamo, izročamo, včasih poračunamo ali
obračunamo, včasih za kaj odgovarjamo, se
moramo glede česa zagovarjati ali tudi poročati o
čem;
ne polagamo upov na koga, se pravi, ne pričakujemo
kaj od koga, da nismo razočarani, in
ne polagamo važnosti na kaj, temveč rajši
upoštevamo,
imamo
kaj
za
pomembno,
poudarjamo kaj.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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13. sevniški tek
AK Sevnica je izpeljal že 13. ulični tek za pokal
Sevnice, ki je bil prava atletska poslastica, na kar
je nakazoval že nagradni fond, ki je znašal skoraj
3.000 EUR. Vrhunec tekmovanja je bil tek članic
in članov na 5000 m. Pri članicah je zmagala
Sonja Roman, najboljša domačinka je bila Alenka
Radej, ki je bila 3. Pri članih je zmagal Mitja Krevs,
najboljši domačin pa je bil Robert Lendaro s
sedmim mestom. Pri mladincih in mladinkah na
5000 m sta slavila Urban Jereb in Sara Jesenko.

Sevničani odlični na
Učenci OŠ Krmelj
državnih prvenstvih v atletiki državni prvaki v gimnastiki
Postojna je gostila državno prvenstvo v dolgih
tekih. V najprestižnejši članski kategoriji, v teku na
10 km, si je Alenka Radej pritekla odlično tretje
mesto. Pri članih je svojo kakovost s 7. mestom
dokazal Robert Lendaro in si v močni konkurenci
pritekel še en dober rezultat. Med pionirji in
pionirkami si je na 2000 m zlato medaljo pritekla
Karin Gošek, tretja pa je bila Klara Zakšek. Pri
pionirjih v isti starostni kategoriji je na 3000 m
dolgi progi drugo mesto osvojil Nik Rantah. Med
starejšimi pionirji na 5000 m dolgi progi Boštjan
Sladič dosegel 13. mesto.
V Novem mestu je potekalo državno prvenstvo
v krosu za OŠ in SŠ. Na 1000 m so za OŠ Sava
Kladnika tekli in v svojih starostnih skupinah osvojili
naslednje rezultate: Klara Zakšek 1. mesto, Karin
Gošek 3. mesto, Nik Rantah 2. mesto, Anže
Trebše 4. mesto, Klemen Sladič 5. mesto. Za SŠ
sta tekla Klemen Lendaro, I. gimnazija v Celju, ki
je zasedel 5. mesto ter Boštjan Sladič, Gimnazija
Brežice, ki je zasedel 34. mesto, ekipno pa so
postali zmagovalci

Zmagovalca na 3000 m sta postala Žan Štukelj
in domačinka Karin Gošek. V teku na 800 m sta
slavila Marko Pepelnak in Nika Jančič. Na 1600
m dolgi razdalji sta zmagala Jan Vukovič in Zala
Ahtik. Zmagovalca pri cicibanih na 800 m pa
sta Sebastjan Baš in Iza Zakošek. Gostoljubje
Sevničanov, mažoretke Društva Trg Sevnica,
sevniška godba na pihala ter govor župana Sevnice
g. Srečka Ocvirka so popestrili 13. sevniški tek, o
V Ljubljani je potekal že 56. tek trojk po poteh
katerem se bo zagotovo še govorilo.
okupirane Ljubljane. Sevničan Klemen Lendaro
AK Sevnica se je udeležil teka trojk za SŠ na 3000 m. Ekipa
I. gimnazije v Celju, katero so sestavljali Klemen
Lendaro, Žan Krivec in Simon Navodnik, je pritekla
odlično 2. mesto.
						
			
AK Sevnica

Sevničani uspešni
na atletskem mitingu

Na OŠ Krmelj lahko tako mlajši kot starejši učenci
že vrsto let obiskujejo gimnastični krožek. To
športni disciplino imajo zelo radi, pridno trenirajo
in se udeležujejo tekmovanj.
Aprila je na OŠ Blaža Kocena na Ponikvi potekalo
državno tekmovanje v športni gimnastiki. Naši
učenci so že drugo leto zapored posegli po
najvišjih mestih. Smo edina šola v Sloveniji, ki se je
tekmovanja udeležila z vsemi šestimi ekipami, tako
so tekmovale ekipe najmlajših, mlajših in starejših
deklic ter najmlajših, mlajših in starejših dečkov.
Najmlajši dečki so postali prvaki, mlajši dečki pa
so osvojili 3. mesto.
Najbolj ponosni smo na ekipo starejših dečkov, saj
so Marcel Polanc, Anže Jene in Iztok Petre v močni
konkurenci učencev, ki vsakodnevno trenirajo
gimnastiko, postali ekipni državni prvaki.

Mentorica Breda Blas, OŠ Krmelj

Sevniški racketlonci
uspešni na Hungarian Open
Člani sevniškega Squash kluba igRaj so na
enem največjih svetovnih turnirjev v racketlonu
v madžarskem Pecsu med skoraj 200 igralci
z vsega sveta v začetku maja izjemno uspešno
zastopali slovenske barve. Tako je Ksenija Kmetič
v elitni skupini zasedla 7. mesto, Tomaž Čampa in
Damir Škerl pa sta nastopila v drugi kakovostni
skupini ter zasedla odlično 6. in 9. mesto. Gre za
šport, v katerem igralec z nasprotnikom igra štiri
»loparske« discipline – namizni tenis, badminton,
squash in tenis, zmagovalca pa določi skupen
rezultat v vseh disciplinah. Odlični rezultati se
kažejo tudi na svetovni jakostni lestvici, kjer naši
igralci zasedajo vse višja mesta, Ksenijo Kmetič
bomo lahko tako na junijski lestvici videli že okoli 70.
mesta, Damirja in Tomaža pa okoli 170. mesta.

Državno prvenstvo Slovenije
v krosu

V nedeljo, 6 maja, je bil v Šentjurju otvoritveni
miting v atletiki. Nastopalo je kar 500 atletov iz
cele Slovenije v več različnih disciplinah. Naši atleti
so odlično tekmovali in prinesli iz Šentjurja kar pet
V Novem mestu je 9. maja potekalo državno
medalj.
prvenstvo Slovenije v krosu. Tekmovanja se je
udeležilo 19 učencev naše šole (Bec Danijela,
Bunderšek Ana Marija, Knez Ema, Lindič Nina,
Ostrovršnik Zala, Rman Nina, Strnad Katja,
Tandarič Nina, Zakšek Lara, Lazar Luka, Mikec
Peter, Podlogar Smiljan, Prijatelj Žiga, Remar
David, Skubic Jure, Starina Jan, Zavrl Anton,
Zidar Gašper, Zidar Miha). Za učence prvega
do četrtega razreda je bil tek netekmovalnega
značaja. Vsak udeleženec teka je dobil spominsko
medaljo.

Te zavidljive uvrstitve sevniški igralci dosegajo
tudi brez možnosti treninga na domačih squash
igriščih. Naslednji turnirji sevniške športnike v
prihodnjih dveh mesecih že čakajo v Zürichu in
na Dunaju. Aktivnosti Squash kluba igRaj lahko
spremljate tudi na www.igraj.org.

Tomaž Čampa

V konkurenci U10 dečki je nastopal Anže Glojnarič.
V teku na 60 m je osvojil 3. mesto z osebnim
rekordom 9,78 s, v teku na 200 m pa je osvojil 2.
Mesto, prav tako z osebnim rekordom 34,16 s.
Leja Glojnarič je tekmovala v kategoriji U12 na
60, kjer je osvojila 13. mesto (9,61 s) in v metu
vortexa, kjer je z odličnim zadnjim metom osvojila
1. mesto in dosegla osebni rekord 37,32 m.
V konkurenci U14 deklice je tekmovala Nika
Glojnarič, in sicer v metu vortexa, kjer je osvojila
2. mesto (30,65 m) in na 60 m, kjer je z osebnim
rekordom 8,48 s osvojila 1. mesto.
Vsem našim atletom čestitamo za lepe uspehe!

Iztok Glojnarič
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Turnir v malem nogometu
24. junij 2012, ob 16.00
Lukovec, Sevnica

Najvidnejši rezultat v tekmovalnem programu
je uspel Nini Rman, ki je v kategoriji letnik 2001
osvojila odlično 2. mesto. Od učencev je bil
najuspešnejši David Remar, osvojil je 14. mesto
od 124 tekmovalcev. Čestitamo!

Dragan Tominc, OŠ Milana Majcna Šentjanž

PRAVILA: Igra se po pravilih FIFA (4+1).
ROK ZA PRIJAVE EKIP:
Na dan turnirja med 15.00 in 16.00.
Turnir bo potekal na asfaltnem igrišču.
NAGRADNI SKLAD: 900 EUR + pokali:
1.mesto: 500 EUR + pokal
2.mesto: 300 EUR + pokal
3.mesto: 100 EUR + pokal
V primeru premalo prijavljenih ekip
se denarni sklad procentualno zniža.
Informacije in predprijave:
031/298-906, Peter Mirt
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Odprto UKV (ultra kratko Prispevek Kovačičeve
valovno) prvenstvo zveze za uvrstitev Slovenije
radioamaterjev Slovenije v v evropsko ligo mladih
amaterski radiogoniometriji
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano lov na lisico, je radioamaterska
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin in so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci
s posebnimi sprejemniki odkrivajo več skritih
oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji
od štirih do desetih kilometrov zračne linije.
Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem času
odkrije določeno število oddajnikov, odvisno od
kategorije.

Pretekli konec tedna je v hotelskem kompleksu
Wellness Parka Thermane Laško potekalo
mednarodno mladinsko strelsko tekmovanje
evropske lige mladih – European Youth League
Laško 2012, kjer so nastopali mladi in perspektivni
evropski strelci stari od 14 do 18 let.

Fitnes studio Sevnica
Zdravje ni nekaj samoumevnega, če ga imamo , ga
moramo čuvati in negovati. Poškodbe tako rade
pridejo kar same od sebe, naporno delo, pritiski,
takšni ali drugačni, z vseh strani nam prinašajo
stres, slabo počutje in bolezen. Za ozdravitev
vsega tega ni zadosti samo počitek, biti zdrav
pomeni polno živeti.
Poleg sprehoda in svežega zraka je ne samo
priporočljiva, ampak tudi nujna krepitev mišic,
zato vas vabimo v Fitnes studio Sevnica.
Če nas niste obiskali na odprtem dnevu 31. maja,
se oglasite pri nas, kar tako, da vidite kje smo,
veseli bomo vašega obiska!

Delovni čas
Ponedeljek, sreda in petek:

Ajdovščina, 21. aprila 2012
Od Posavskih radioklubov sta sodelovala Radioklub
KRŠKO iz Krškega in AMATER iz Sevnice.

torek in četrtek
sobota

PIONIRJI: 1. mesto Tadej Tihole (Sevnica), 2.
mesto Jure Zelič (Sevnica), 5. mesto Urban Krnc
(Sevnica), 7. mesto Blaž Hrvatin (Krško), 8. mesto
Blaž Kolman (Sevnica)
ŽENSKE: 1. mesto Maja Marušič (Krško), 4.
mesto Adrijana Moškon (Krško)
JUNIORJI: 1. mesto Matic Kuselj (Sevnica), 2.
mesto Luka Omerzel (Krško)
SENIORJI: 6. mesto Davor Možič (Sevnica)
STAREJŠI VETERANI: 3. mesto Janez Kuselj
(Krško)
Ptujska Gora, 5. maja 2012

Organizator tekmovanja, Strelska zveza Slovenije
je, v partnerstvu z Evropsko strelsko konfederacijo,
gostila mladinske reprezentance iz sedmih držav, in
sicer Avstrije, Češke, Italije, Francije, Madžarske,
Švice in Slovenije, ki so se uvrstile na kvalifikacijski
turnir iz januarskih eliminacij v streljanju z
zračno pištolo in puško. Sloveniji je preboj na
kvalifikacije uspel le s pištolsko ekipo, rezultati
strelcev s puško so bili prenizki za napredovanje.
Kvalifikacijsko tekmovanje zahodne skupine,
kamor spada tudi Slovenija, je eno izmed treh
kvalifikacijskih tekmovanj. Kvalifikacije za vzhodno
skupino EYL so istočasno potekale v Osijeku na
Hrvaškem, kvalifikacije severne skupine pa bodo
sredi junija potekale v Göteborgu na Švedskem.
Iz kvalifikacijskih tekmovanj se na finalni turnir
uvrstita prvouvrščeni moštvi. Z zmagami nad
člani lanskih finalistov EYL 2011, reprezentanco
Švice, je Anuša Kovačič pomembno prispevala k
uvrstitvi Slovenije v evropsko mladinsko ligo.
Anuša je že v preteklih dveh letih sodelovala na
kvalifikacijah v Innsbrucku v Avstriji ter v Tati
na Madžarskem. Letošnja udeležba v evropski
mladinski ligi pomeni pridobitev dodatnih
mednarodnih izkušenj.

od 9.00 - 12.00
in od 17.00 – 22.00
od 17.00 – 22.00
od 10.00 – 12.00
in od 17.00 – 20.00

Lep športni pozdrav, se vidimo!
Informacije: 041 548 011 (Estera)

RAZBOR

Mirko Ognjenovič

BAZEN
SEVNICA

2.6.-22.6.:

ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00
PIONIRJI: 1. mesto Tadej Tihole (Sevnica), 2.
mesto Jure Zelič (Sevnica), 3. mesto Blaž Hrvatin
(Krško), 5. mesto Urban Krnc (Sevnica), 7. mesto
Jan Vrtačnik (Sevnica), 9. mesto Jernej Žuraj
(Sevnica), 10. mesto Leon Kmetič (Sevnica), 11.
mesto Nik Kladnik (Sevnica)
ŽENSKE: 2. mesto Adrijana Moškon (Krško),
4. mesto Petra Levičar (Krško), 6. mesto Maja
Koštrun (Sevnica)
JUNIORJI: 1. mesto Matic Kuselj (Sevnica), 3.
mesto Luka Stegne (Sevnica)
SENIORJI: 8. mesto Tomaž Žnidaršič (Sevnica)
STAREJŠI VETERANI: 2. mesto Janez Kuselj
(Krško)

Jani Kuselj

23.6.-2.9.:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00
torek,
sobota:
četrtek:
vodne igre
animacija
za otroke

Nakup sezonskih kart na blagajni bazena.

Več na: www.kstm.si
Junij 12
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Kravica telila trojčke

Spomladanski piknik
Sožitja Sevnica

V petek, 13. aprila, je na naši kmetiji krava Ruma
telila trojčke, kar se v našem hlevu ni zgodilo še
V sončnem petkovem popoldnevu konec aprila smo
nikoli.
se člani Društva za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju Sožitje Sevnica zbrali na
igrišču na Logu. Po občnem zboru, na katerem
smo pregledali opravljene naloge in si zadali cilje
za naslednje mesece, je bil na vrsti tradicionalni
spomladanski piknik. V prijetnem pogovoru,
športnih aktivnostih in odličnih čevapčičih našega
kuharskega mojstra Živka smo uživali vsi. Čakali

Moj pravnuk Marcel Krajnc, ki je na fotografiji
zraven trojčkov, jim je takoj dal imena, in sicer
Tinček, Tonček in Tinca.
Telički so zdravi, najbolj pa Tinca, ki je prišla nekaj
ur za preostalima dvema.

Kristina Pečnik

Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki
Savi na akumulacijskem
jezeru HE Boštanj
Akumulacijska jezera ob hidroelektrarnah na
reki Savi so mikavna, zlasti za ljubitelje čolnov,
jadrnic, skuterjev in morebitnih drugih plovil.
Načrtovalci gradnje hidroelektrarn so predvideli,
da bodo jezera in območja ob jezeru zanimiva tudi
za šport in turizem, zato so v načrtih predvideli
območja, kjer naj bi se uredila športna in turistična
infrastruktura, med drugim tudi pristanišča s
pomoli in mesta za spust čolnov v vodo. V skladu
s temi načrti je Občina Sevnica pripravila Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju
akumulacijskega bazena HE Boštanj, ki ga je
Občinski svet občine Sevnica sprejel 19.9.2007
in je bil objavljen v Uradnem listu RS 88/2007.
Informacija o Odloku je objavljena tudi na spletni
strani Občine Sevnica na http://www.obcinasevnica.si/obcina-sevnica/skupni-prekrskovniorgan. Omenjeni odlok določa plovbo samo za
akumulacijsko jezero HE Boštanj in v svojem
besedilu jezero razdeli na plovne cone. Pri tem
je nujno omeniti, da odlok določa plovbo samo za
plovila brez motornega pogona. Pogoje za plovbo s
plovili na motorni pogon bo določila Uredba Vlade
Republike Slovenije, ki pa je trenutno še v postopku
sprejemanja. Več informacij o možnostih oziroma
ustreznosti plovbe na reki Savi lahko občani
dobijo na Občini Sevnica pri gospodu Romanu
Strlekarju, višjem svetovalcu za pravne zadeve ter
v omenjenem odloku.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Preizkus hoje
Preizkus hoje na 2 km kjer izmerimo telesno
zmogljivost, oziroma določimo fitnes indeks.
Preizkus je namenjen odraslim posameznikom nad
20 let starosti. V Občini Sevnica se bodo izvajali v
letu 2012 na lokaciji Srednja šola Sevnica:

Sobota, 9.6.2012, ob 8. uri.
Vir: Zdravstveni dom Sevnica
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Predsednika sevniškega in kočevskega Sožitja se
pripravljata na razrez torte prijateljstva.

pa sta nas še dve prijetni presenečenji. Prvo: obisk
naših prijateljev iz Sožitja Kočevje in drugo: z njimi
je pripotovala tudi velika in slastna torta. Kljub
polnim trebuščkom ni bilo junaka, ki bi se ji lahko
uprl. Ure so hitro minevale in dan se je prevesil v
večer, ko smo se morali posloviti. Seveda z obljubo:
srečamo se spet jeseni v Kočevju.

Za Sožitje Sevnica: Irena Mavrič

Trubarjev dom prejel potrdilo
– DOM KAKOVOSTI
V četrtek, dne 17. maja je bila v Trubarjevem domu
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ob zaključku
prvega cikla uvajanja standarda kakovosti E-Qalin
podelitev Potrdila DOM KAKOVOSTI E-QALIN.

Recepti
Božanski makaroni
2 čebuli
2 stroka česna
1 zelena paprika
15 dag slanine
250 g pasiranega paradižnika
1 dl refoška
500 g testenin (fusilli)
200 g kisle smetane
3 jajca
250 g jogurta
sir
rožmarin
majaron
vegeta
Sesekljano čebulo pražimo na olju, dokler ne
postane zlato rjava. Dodamo slanino in pražimo
3 minute, zadiši. Dodamo papriko in pražimo,
da postane mehka, dodamo začimbe (vegeto,
rožmarin, timijan, majaron, rdečo papriko),
pasiran paradižnik, premešamo in dolijemo
vino.
Pustimo na plošči na srednje močnem ognju,
po potrebi zalijemo z vodo. Medtem ko se kuha
omaka zavremo vodo za makarone. Vanje
dodamo fusille in jih kuhamo polovico časa (če so
kuhani v 10 minutah, jih mi kuhamo 5 minut).
Omaki dodamo 1 stepeno jajce, da se lepo
zgosti. Zmešamo in dodamo na pol kuhane
makarone, zmešamo.
Naredimo 2 omako: 2 jajci, 250 ml smetane,
sol, poper, 2 dl jogurta zmešamo, medtem
ogrejemo pečico na 200 stopinj. Pekač
namažemo z margarino in posujemo drobtine
(da se ne sprime). Makarone in omako, ki smo
jih zmešali, damo v pekač ter prelijemo z belo
omako. Postavimo v pečico in pečemo 20-30
minut pri 200 stopinjah.

Prireditev je bila pospremljena s krajšim kulturnim
programom in pregledom izvedenih izboljšav
tekom uvajanja modela upravljanja s kakovostjo
E-Qalin® v ustanovo.
Prvi cikel, ki traja tri leta, so zaključili v lanskem
letu in letos pripravili dokumentacijo za potrdilo
kakovosti. E-Qalin je vseevropski model upravljanja
s kakovostjo, uveljavljen v Avstriji, Nemčiji, Švici,
Italiji in Sloveniji, zasnovan za področje dela domov
za starejše in kasneje razširjen še na ostale tipe
socialnovarstvenih ustanov.
V obdobju uvajanja modela kakovosti so zaposleni
predlagali več sto izboljšav, od katerih jih je bilo že
v prvem letu izvedenih nekaj deset. Med drugim
so spremenili koncept dela v zdravstveni negi in
oblikovali stalne skupine, ki na istem oddelku delajo
dlje časa (približno pol leta) socialna služba je
podaljšala delovni čas enkrat tedensko do 18. ure,
zagotovili smo tudi prisotnost dipl. med. sestre
v popoldanskem času in ob sobotah, izboljšali
komunikacijo med službani znotraj doma, izboljšali
zasebnost stanovalcev na negovalnem oddelku in
še mnogo tega.
Pomembno je tudi preverjenje zadovoljstva
stanovalcev, svojcev in zaposlenih, ki se izvaja
vsako leto in bodo tako letos v TDU Loka anketiranje
o zadovoljstvu izvedli že šestič. Rezultati so zelo
vzpodbudni in jih bo v prihodnje težko presegati,
zato bo potrebno trud vlagati predvsem v ohranitev
dosežene ravni kakovosti.

Vir: Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu

Čokoladna torta z jagodami
200 g otroških piškotov
180 g margarine za peko
100 g sira mascarpone
400 g temne čokolade
500 ml sladke smetane
250 g očiščenih jagod
80 g kakava
Otroške piškote zmeljite ali jih zdrobite, nato vanje
vmešajte stopljeno margarino. Dobljeno zmes
pa porazdelite v namazan pekač. Čokolado in 1
dcl sladke smetane raztopite v vroči vodni kopeli.
V ohlajeno čokolado dodajte mascarpone in na
koncu še preostalo stepeno sladko smetano.
Vse skupaj narahlo premešajte in nadevajte
v pekač. Maso po vrhu poravnajte in nanjo
položite narezane jagode, ki jih rahlo potisnete
v kremo. Za tri ure postavite v hladilnik. Preden
postrežete, torto posujte s kakavom. Ob torti
ponudite tudi kepico sladoleda.

Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

VSAKO JUTRO NA RADIU CENTERroke! in sedmine,
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LJ 102.4+MB 103.7+CE 88.7 & 89.1+KR 102.6+VE 105.0+KP 106.4+NM 99.4+PT 103.7+GO 104.9+MS 103.7+IZ 93.8+SG 98.3+KK 89.3+ZA 88.2+AJ 106.9
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Razvedrilo

VICOTEKA
Jeziki

V gostilno pride japonski turist.
Natakar ga vpraša kaj bi pil.
Japonec odvrne:chu ling ante dhota chur jan
Coca Cola.
natakar: Pločevinko česa???

Internet

Dve deklici v vrtcu se pogovarjata:«Ali ti
tudi greš kaj na internet?««Ne, mi hodimo v
Interspar.

Slikanje
»Zakaj koplješ jamo?«
»Slikal se bom za delovno policijsko izkaznico,
pa rabim sliko le do pasu.«
»In zakaj koplješ drugo jamo?«
»Saj potrebujem dve sliki.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ljubezen ni stranska,
ampak glavna vloga na odru življenja…

Uganka za brihtne glavce
Jabolko
Ugrizneš v jabolko in ugotoviš, da je v
njej črv.
Kaj je tisto kar je v tistem trenutku
lahko hujše?

Ovce
Nekaj ovac se je zibalo po travniku. Ena
je tekla pred dvema, ena med dvema in
ena za dvema.
Koliko ovc je bilo vsega skupaj?

Rešitev majske križanke je: MALKOVEC.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebani so bili:

Vode ne moreš doliti v poln kozarec.

1. nagrada: Milena Zupančič, Pod vrtačo 17, 8290 Sevnica
2. nagrada: Nuša Borštnar, Krmelj 86, 8296 Krmelj
3. nagrada: Veronika Tomažič, Malkovec 25a, 8295 Tržišče

Nagrade za mesec JUNIJ:
1. nagrada: 1 vstopnica za Bazen Sevnica, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: športna torba, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. junija 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžreban je bil:

- Blaž Hrovat, Krmelj 100, 8296 Krmelj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje in kje se nahaja cerkev na fotografiji?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev se imenuje Marija sedem žalosti in se nahaja na Pokojnem vrhu
(Mrzla planina).

Oglasi

VCT FRIC & RAMOVŠ

VABI

v soboto 02.06.2012
od 10. do 12. ure
v trgovino na stilsko preobrazbo
pod vodstvom

NATAŠE PINOZA
Izbrano kandidatko bomo uredili
od glave do pet:
frizura, make up, oblačila in
obutev - BREZPLAČNO!
Ta dan boste lahko kupovali tudi
vse izdelke po 15% ceneje.

VCT FRIC & RAMOVŠ

Silva Fric s.p.

Ribniki 38
8290 Sevnica
Tel.:07 81 62 360

Sava avto d.o.o., Sevnica, trgovina BLISS, Trg Svobode 2, 8290 Sevnica
Bliss_letak_148x105_print.indd 1

20/5/12 10:12:12

Jaz zate,
ti zame.

rovanje

Zdravstveno zava

Prava rešitev
za moje zdravje

vzajemna
diagnoza

Sklenite zavarovanje Vzajemna Diagnoza
in si zagotovite hiter in preprost dostop do
zdravnika specialista.
PE NOVO MESTO
Trdinova 4, tel.: 07/ 393 53 60
Zastopstvo Krško,
Bohoričeva 9, Tel.: 07/ 488 05 80
Poslovalnica Brežice,
Černelčeva 3/a, Tel.: 07/ 496 39 80
Poslovalnica Sevnica,
Naselje heroja Maroka 29,
Tel.: 051/357-913 (sreda)
Junij 12
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

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!

