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~ razpet med Krmeljem in Ljubljano
Klara Zetkin je predlagala leta 1910 8. marec za praznik žena

~ županovo vino 2010
~ stol dobil lastnika
~ turist v Zabukovju
~ ne večajmo stroškov
~ v fitnesu podrli steno

Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2010, letnik VIII, številka 35, www.kstm.si

Intervju
Sevniška salama
svojih gurmanskih pohodih pa smo opazile tudi
nekaj primerkov bolj eksotičnih izpeljank. Vendar
nas sploh ni strah, saj verjamemo, da bomo še
dolgo časa ohranjale (demokratično) večino med
vsemi domačimi salamami.

Foto: Rok Petančič

Spoštovana domača sevniška salama. Pogosto
ste gostja na jedilnikih naših občank in občanov,
a vendarle imam občutek, da Vas mnogi premalo
poznamo. Kako bi se na kratko opisali in kako
pravzaprav sploh nastanete?
Hvala za kompliment. Sem domača sevniška
salama, slastna in tudi malo mastna, vedno pa
vesela in pokončnega stasa. Sestavljena sem
iz kakovostno očiščenega svinskega mesa,
predvsem iz stegna in pleč – okrog 60 %,
kakovostnega govejega mesa (stegno, pleče in
vrat) – okrog 20 %, in iz trde hrbtne slanine –
okrog 20 %. Za boljši okus sem začinjena s soljo,
poprom in česnom, nekateri pa dodajo celo malo
sladkorja in nas malo »pocukrajo«. Izdelujejo me po
že ustaljenem postopku: meso mora biti primerno
ohlajeno, očiščeno, svinjina pa zmleta ali ročno
rezana na večje kose. Govedina mora biti zmleta
bolj na drobno, saj je uporabljena bolj kot vezivo.
Prava lepotica postanem, ko je »špeh« narezan
na roke, in ne strojno. Vse skupaj je treba dobro
zmešati, nato pa me temeljito potisnejo v naravno
ali umetno črevo. Najbolj neprijeten je nato
postopek dimljenja na hladnem dimu. Na srečo
ne traja predolgo, tako da ne potemnim preveč in
nimam premočnega vonja po dimu. Najraje sem
v naravnih črevih, saj so umetna bolj tvegana za
sušenje, zato se začnem sušiti pri visoki relativni
vlažnosti (okrog 90 %), postopoma pa se vlažnost
zmanjšuje.
Prepričani smo, da ste s tem opisom, pravzaprav
receptom, številne naše bralce spodbudili k
pripravi prave domače salame, tako da boste
verjetno kmalu dobili kakšno dišečo prijateljico.
Kako dolgo pa potrebujete, da dozorite, in kako
dolgo ste po tem še užitni?
V povprečju se sušim (zorim) približno 100 dni,
nekatere bolj debele salame pa tudi dlje. Prav
jim je, zakaj so pa tako debele! No, pri današnji
tehnologiji vakumiranja in uporabe hladilnic smo
salame trajnice, tako da se našim lastnikom ni
treba bati, da jim ne bi ponudile gurmanskih užitkov
tudi po več letih.
Zanimivo. Zanima me, ali ste vse domače sevniške
salame iste vrste ali vas jih je več in se pridelujejo
v občini Sevnica?
V občini Sevnica smo salame, izdelane po zgoraj
opisanem postopku, v veliki večini. V zadnjem času
se sicer pojavljajo tudi špehovke, v katerih je okrog
80 % »špeha«, drugo sta govedina in svinjina, na
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Salame ste postale v Sevnici popularne že zelo
zgodaj, saj smo prebrali, da že od leta 1962 poteka
vsako leto na dan mučenikov Sevniška salamijada,
ki je tudi najstarejša v Sloveniji. Ali kdaj prestopite
tudi meje naše občine in dobivate morda tudi
kakšno odlikovanje?
O, ja, seveda! Naj se vohajo in okušajo naše dobrote
tudi drugod! Vsako leto salame komaj čakamo
na salamijade, čeprav so priprave naporne in
dolgotrajne. Naši pridelovalci so združeni v Društvu
salamarjev Sevnica, ki je tudi član Zveze društev
salamarjev Slovenije. V sklopu te zveze je vsako
leto organiziranih 13 salamijad po Sloveniji (Repovž
Šentjanž, Štritof Artiče, Badovinac Jugorje, TD
Novo mesto, TD Radenci, TD Straža, TD Zvon
Gradišče Šentjernej, TD Braslovče, TD Šmarjeta
Šmarješke toplice, Društvo vinogradnikov in
kletarjev Bistrica ob Sotli, Meglič Trebnje,
Društvo domače koline Kostanjevica na Krki) in na
navedenih sodelujemo tudi me. Poleg slovenskih
salamijad se pogosto odpravimo tudi onstran
državne meje, v Evropi smo se predstavile že na
naslednjih salamijadah ali klobasajadah: Csabai
kolbasklub Bekeščaba na Madžarskem, mesto
Nove Zamky na Slovaškem, kobasicijada Turija v
Vojvodini, udruga Zlatna šajba iz Samobora.
Na koncu sezone se pomerimo finalistke v finalu
slovenskih salamijad in v dosedanjih 13 finalih smo
sevniške salame štirikrat osvojile prvo mesto.
Iskrene čestitke, čeprav zmagovalk žal ni več med
nami. Letos bo v Sevnici v Gostilni Vrtovšek že
49. salamijada. Kdaj bo to, kakšen bo program
in kakšni so načrti za jubilejno 50. salamiado
prihodnje leto?
Salamijada v Sevnici poteka vedno na dan 40
mučenikov 10. marca v gostilni Vrtovšek.
Program bo enak kot vsako leto. Vsako leto pa
naši izdelovalci poskrbijo za nekatere nove dodatke
oz. presenečenja, ki jih navadno ne promovirajo,
tako da daje pričakovanje prireditvi poseben čar.
Slišale smo, da bomo letos imeli vzporedno tudi
prvo župansko salamijado, razglasitev rezultatov
pa bo na naši salamijadi. Zato so nekatere salame
še posebno vznemirjene in se že pripravljajo na
težak, a neizprosen boj, saj si vsaka želi postati
županova salama. Za 50. salamijado bodo pripravili
precej bogatejši program. Že zdaj se pripravlja
dokumentarni film 50 let salamiade v Sevnici,
pogovarjajo pa se tudi o ureditvi salamarske
sobe na gradu Sevnica. Vrhunec praznovanja
bo slovenski finale salamijad v soboto, 14. maja
2011.
Ne dvomimo, da bo prihodnje leto še posebno
zanimiva »modna revija«
salam. Znano je, da se
lahko na predstavitev
in ocenjevanje salam
prijavijo
le
moški
pridelovalci. Je tako?
Zakaj in ali so kakšne
izjeme?
Predstavnice ženskega
spola smo v tem primeru
zapostavljene, saj se
pri naših pridelovalcih
emancipacija
še
ni
uveljavila.
Salamijada
v Sevnici je od začetka
stvar moških in je bila
vedno protiutež dnevu
žena, ko so ga še
praznovali. Takšna pravila
so
postavili
predniki
naših pridelovalcev in to

daje prireditvi poseben čar, ker je to edinstvena
prireditev. V konkurenci tekmovalcev lahko sicer
neovirano tekmujejo tudi ženske, vendar mora
vsaka, ki se želi udeležiti prireditve, dati na vsako
mizo štefan (2 litra) vina, pa še vedno ni zaželena.
Edina izjema je Marija Vidic, naša botra prapora,
ki se v zadnjem času zaradi zdravstvenih razlogov
prireditve ne udeležuje več. Prost vstop imajo
natakarice, novinarke in nastopajoče glasbenice.
Skratka, tiste, ki delajo za obiskovalce in
tekmovalce, jih zabavajo, ne morejo pa se zabavati
z njimi.
Iz opisanega lahko sklepamo, da je salamijada zares

zanimiva prireditev. Koliko pa se vas povprečno
predstavi na salamijadi v Sevnici?
Povprečno se nas v Sevnici predstavi nekoliko
več kot 100 salam iz celotne Slovenije, tako da je
konkurenca izjemno mastna. Oglejte si še spletno
stran: www.drustvo-salamarjev.si.
Prebrali smo, da se vaši pridelovalci z županom že
pogovarjajo o salamarski sobi na gradu Sevnica.
Kaj veste o tem?
O, ja, tudi to nam je prišlo na ušesa. Že si
pridobivamo kondicijo, da se bomo lahko povzpele
na grajski hrib in bomo pripravljene na hladne in
vlažne vremenske razmere v grajskih prostorih.
V salamarski sobi naj bi bili predstavljeni zgodovina
salamarstva v Sevnici, orodje za izdelavo salam,
recept za kakovostno salamo in drugo. Vse je
odvisno od nadaljnjih pogovorov in dogovorov,
kolikor vemo, pa so naši fantje za zdaj le še pri
ideji.
Za konec še gurmansko vprašanje. Katerim jedem
in pijačam se najraje pridružite?
Hja, to bi pa morali vprašati naše jedce! Pravijo
sicer, da se lahko ponudimo kot samostojna jed
ali kot del narezka, še najboljše pa smo v zidanici,
ko si nas naši fantje privoščijo in nas skupaj s
prijatelji narežejo in poplaknejo s cvičkom. Zato je
dolgoletni sponzor sevniške salamijade vinska klet,
ki ima v svoji ponudbi cviček, in to je v zadnjem času
Vinska klet Mastnak. Naši fantje pravijo, da se na
sevniški salamijadi predstavita »mama« salama in
»ata« cviček. Seveda pa s cvičkom ni priporočljivo
pretiravati, saj se lahko naslednji dan v glavi pojavi
čriček. Vsem, ki nas ne marajo, izrekam iskreno
sožalje, vsem našim oboževalcem pa priporočam,
da nas uživate počasi in v zmernih količinah. Pa
dober tek in nasvidenje na 49. sevniški salamijadi!

Pogovarjal se je: Rok Petančič

Uvodnik
Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Čas teče. In velikokrat si ga želimo ustaviti. Predvsem kadar doživljamo lepe, nepozabne trenutke,
smo deležni prijaznih besed in toplega stiska rok. Kadar želimo, da se to ne bi nikoli končalo. Pa
vendar ne gre tako. Čas teče in nosi s seboj nove trenutke, doživetja in spomine.
Veselimo se tega. To nas bogati in daje nove smernice življenju. V prihajajočih toplih dneh, v dneh,
ko se bo začela narava prebujati, ko bo postalo topleje, bo tudi naše razpoloženje drugačno.
Prišel bo čas, ko se bomo lahko ukvarjali z zanimivimi dejavnostmi. In razmišljanja o minljivosti
bodo preteklost.
Začnite verjeti v domišljijo in prisluhom. Življenje ustvarjajo trenutki in v njih so narisani spomini,
ki jih čas ne more izbrisati.

								

N e p re z r i t e

2
4-5
6
8-9
1 0 - 11
1 2 - 13
14 - 16
17
1 8 - 19
20
22

Mojca Pernovšek

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

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko
Remar, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka izide aprila 2010, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 11.3.2010. Prispevki naj bodo
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve
fotografiji.
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Občinske strani
Podpisana pogodba s
podjetjem Gradis

Vseslovensko srečanje
županov

Občina Sevnica je s podjetjem Gradis, d. d.,
podpisala pogodbo za adaptacijo in dozidavo Vrtca
Ciciban v Sevnici. Če bo izvajalec del izpolnil na
koordinacijah dogovorjene datume, bo 15. marca
dokončal k I. fazi pripadajočo zunanjo ureditev do
nivoja, ki ga bodo omogočale vremenske razmere.
Do 15. marca bo po dogovoru pripravil tudi vso
dokumentacijo za tehnični pregled zgrajene I.
faze. V tem obdobju bosta montirani in postavljeni
tudi pomična in nepomična oprema prostorov I.
faze. Če bo izvajalec izpolnil predvidene datume,
bo investitor do 20. marca pri Upravni enoti
Sevnica vložil zahtevo za tehnični pregled I. faze.
Od ugotovitev komisije za tehnični pregled oziroma
ugotovitve morebitnih pomanjkljivosti je odvisen
datum za pridobitev uporabnega dovoljenja za I.
fazo. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja se
bosta začela rušenje preostalega dela objekta in
gradnja II. faze. Pogodbeni datum za dokončanje
objekta je 30. avgust. Dodati je treba tudi datum
za dobavo in montažo opreme ter čas za odpravo
morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri
tehničnem pregledu II. faze.

Župan Srečko Ocvirk se je udeležil vseslovenskega
srečanja županov z ministrom za lokalno
samoupravo in regionalne zadeve dr. Gjerkešem.
V uvodnem delu je minister predstavil predlog
regionalizacije Slovenije, ki vključuje ustanovitev
od tri do šest pokrajin ter želi, da bi mu to uspelo
izpeljati do konca mandata. V razpravi so župani
ugotovili, da so glede ustanavljanja pokrajin šele na
začetku poti in je proces v fazi, ki potrebuje dodatno
razpravo. Večina županov zagovarja načelo
ustanavljanja pokrajin od spodaj navzgor, tako da
postanejo te zaokrožene geografske, zgodovinske
in razvojne celote. Občina Sevnica bi se vključila v
regijo Posavje, in ne v drugo veliko pokrajino, s
katero nima skupnih razvojih točk. V popoldanskem
delu srečanja so se pogovarjali o zajemanju
sredstev evropske kohezijske politike in konkretnih
težavah, s katerimi se pri tem srečujejo občine.
V tem sklopu so se minister in njegovi sodelavci
dotaknili petega javnega poziva za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi razvojne prednosti
Razvoj regij Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za
obdobje 2010–2012, ki ga je objavila služba vlade
za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Prešernov dan
Večer verzov in besed slovenskih literatov
sta Breda Vidmar in Matija Drobne spretno
prepletala na osrednji proslavi ob slovenskem
kulturnem prazniku v Kulturni dvorani Sevnica.

Prevelika obremenitev
lokalnih cest

Postopno odpravljanje greznic
Občina Sevnica končuje projekt Čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica, zato bo treba na tem
območju postopoma odpraviti greznice in s tem
zagotoviti optimalno delovanje čistilne naprave,
ki od septembra čisti odpadne vode. Do zdaj smo
namreč odpadno vodo iz kanalizacijskega sistema
že preusmerili v novozgrajeni primarni sistem, ki
odvaja odpadno vodo na čistilno napravo. Smiselno
in potrebno je, da se v nadaljevanju na primarni kanal
preusmeri tudi odpadna voda iz gospodinjstev, ki
se zbira v greznicah in izteka v vodotoke – Savo,
Mirno, Sevnično, Drožanjski potok, Florjanski
potok, Mivko, Loški potok in Konjščico. Z odpravo
greznic bo omogočeno nemoteno delovanje
čistilne naprave, s tem pa bo tudi preprečen
dotok že »pregnite« greznične odpadne vode na
čistilno napravo, saj ta škodljivo deluje na biološke
procese čistilne naprave. Greznice je torej treba
opustiti, priklop na novozgrajeno omrežje pa je
treba izpeljati mimo njih. Pri priklopu mimo greznic
je mogočih več rešitev, in sicer, da se prekati
greznice zabetonirajo na niveleto sedanjih vtokov
v greznico, da se skozi greznico vgradi priključni
cevovod, ki odpadno vodo neposredno odvaja v
kanalizacijo, ali se greznica popolnoma opusti,
slavnostna govornica mag. Martina Orehovec.
pred njo pa se opravi prevezava na kanalizacijo.
Preostali kulturni program so izvedli učenci OŠ Opuščena greznica se lahko uporabi za zbiranje
Sava Kladnika Sevnica z recitalom in pesmimi strešne meteorne vode.
ter Glasbena šola Sevnica s pestrim glasbenim
repertoarjem. V preddverju sta bili na ogled
razstavi ob jubilejih Knjižnice Sevnica in Glasbene
šole Sevnica.
Petra Biderman
Letošnja proslava je imela poudarek na častitljivih
obletnicah, 50. obletnici Občinske ljudske knjižnice
Sevnica in 10. delovanja Glasbene šole Sevnica.
Župan Srečko Ocvirk je ob uvodnem pozdravu
preletel tudi dogajanje na področju kulture. Več
o njej, pomenu naravne in kulturne dediščine,
ki predstavlja naše korenine, je spregovorila

Ceste kot najbolj razširjen del sistema javne
infrastrukture so izrednega pomena za potek
prometa, od stanja objektov cestne infrastrukture
pa sta večinoma odvisni tudi kakovost življenja in
bivanjska vrednost posameznih območij. Objekti
javne infrastrukture v občini Sevnica so marsikje
zgrajeni na zahtevnih terenih, kot jih omogočajo
danosti prostora in s sredstvi, ki so v nekem
naložbenem obdobju na voljo. Na občinskih cestah
naj bi potekal pretežno osebni potniški promet
ter lažji, netranzitni tovorni promet. Občinske
ceste na območju naše občine so že nekaj let
nadpovprečno
izpostavljene
prekomernim
prometnim obremenitvam, predvsem zaradi
velikih gradbenih prevozov na območju Savske
doline in tudi širše. Za preprečitev takšnih pojavov
žal še vedno ni učinkovitejšega sredstva, kot je
omejevanje dovoljenih obremenitev s prometno
signalizacijo in kaznovanje kršiteljev. Občina
Sevnica kot upravljavec občinskih cest ves
čas obnavlja elemente vertikalne signalizacije,
ki omejujejo težo prevozov na posameznih
pododsekih, ter posreduje vse morebitne prijave
na Prometno policijo, po novem pa tudi na
Medobčinski inšpektorat posavskih občin. Zdaj
ima izvršilne pristojnosti za ustavljanje, tehtanje
in kaznovanje kršiteljev le Prometna policija, zato
želi občina Sevnica, da Policija skladno s svojimi
pooblastili še dosledneje nadzoruje in zmanjšuje
obremenjevanje.

www.obcina-sevnica.si
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Vir: Občina Sevnica

Občinske strani
Fotoreportaža - pustovanje

V sklopu projekta Čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica se kljub
neugodnim
vremenskim
razmeram
izvajajo dela v spodnjem delu Planinske
ceste. Po uspešno izvedenem podboju pod
rondojem, se nadaljujejo dela na navezavi
obstoječega kanalizacijskega sistema ter
novo zgrajenega sistema na zadrževalni
bazen L4. Hkrati pa se izvajajo tudi dela na
izgradnji kolektorja proti Kopitarniškemu
mostu. Zaradi navedenih del je še vedno
popolna zapora cestišča v spodnjem delu
Planinske ulice in parkirišča pri rondoju,
ki ju bo izvajalec v čim krajšem možnem
času odstranil. Popolna zapora Planinske
ceste bo prešla v delno zaporo. Prometna
ureditev bo semaforizirana.

Arhiv Občine Sevnica

Marec 10

5

Po občini
Večer z Adijem Smolarjem
V sklopu svojega poklicnega dela v Centru
za socialno delo Sevnica se srečujem tudi z
družinskimi pomočniki. Jeseni sem že malo
pomislila na bližajoči se konec leta. Začutila
sem željo, da bi osebam s posebnimi potrebami,
predvsem pa njihovim bližnjim, ki jim pomagajo v
življenju, pripravili nekaj lepega. Za ves njihov trud,
napor, pogum, vztrajnost, pa tudi jezo in nemoč,
ki jo kdaj čutijo.

Pomislila sem na Adija Smolarja, ga poklicala
in prosila za nastop pri nas. Srečanje je bilo
21. januarja. S povedanimi besedami, zapetimi
pesmimi in drobnimi darili smo želeli družinam
izraziti priznanje in zahvalo za njihovo vsakodnevno
in res nenadomestljivo delo. Glavna zahvala za
izvedbo gre našemu gostu Adiju Smolarju, ki se je
pripeljal v Sevnico ter delil svoje misli in pesmi z
nami brez honorarja. Zares smo ga bili zelo veseli,
čeprav nekateri niso videli, drugi ne dobro slišali,
tretji pa razumeli po svoje. Bili smo namreč zelo
pestra družba, stari od 7 do 80 let. Zahvaljujemo
se tudi občini, ki je pomagala s svojim prispevkom,
ter knjižnici Sevnica, ki nas je vzela pod streho in
pomagala z vožnjami. Ker so bili udeleženci tudi
osebe na invalidskih vozičkih, bi bilo brez uporabe
dvigala najbrž nemogoče priti na želeno mesto.
Organizatorke smo vesele, da so si na koncu
vsi vzeli še nekaj časa za druženje, čeprav jih je
skrbelo zaradi vremena in vrnitve domov. Ta dan
nam je bila namreč namenjena precejšnja pošiljka
snega.
Za konec si sposojam misel ene izmed udeleženk.
Napisala mi je: »Če boste še kdaj delili srečo, se
priporočam.« Torej je bilo sreča-nje res nekakšen
program za delitev sreče. Verjamemo, da je večina
občutila tako. S tem je bil naš namen dosežen.
Majda Sečen

Srečno, slavljenci!
Vsak zadnji četrtek v mesecu je v našem Domu
upokojencev Sevnica posebno prijetno. Takrat
se zberejo v jedilnici vsi, ki praznujejo rojstni dan.
Pridružijo se jim svojci in domski pevski zbor Lipa,
slavljence pa razveselimo z iskreno čestitko,
tortico in rožico. Stanovalci in zaposleni jim
pripravijo program, ki ga končajo s pesmijo Kolikor
kapljic toliko let.
Stanovalka doma
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Sevniški čebelarji z novim
vodstvom

Strokovna ekskurzija članov
ekološkega društva

Čebelarsko društvo Sevnica je na letošnjem
volilnem občnem zboru v soboto, 23. januarja,
izvolilo novo vodstvo. Novi predsednik društva je
postal Franc Zagorc, podpredsednik pa dosedanji
predsednik Branko Božič, ki je uspešno vodil
društvo dosedanja dva mandata. Tajnik ostaja Blaž

Ekološko društvo Sevnica spremlja predvsem
ekološko in turistično dogajanje, tokrat pa smo
oboje združili tudi z zimsko-športnimi radostmi.
V soboto, 30. januarja, se je v pričakovanju
veselega druženja, spoznavanja in dobre zabave
25 članov Ekološkega društva Sevnica odpravilo
na ekskurzijo na Koroško. Jutranje ure so bile
namenjene spoznavanju problematike regijskih
odlagališč odpadkov in ogledu razvoja gradnje
oziroma problematike odlagališč Mala Mežakla

Stopar. Bogata društvena aktivnost, ki je potekala
vse leto, je bila usmerjena predvsem k varovanju
čebel proti sodobnim nevarnostim, izobraževanju,
promociji splošne koristnosti čebel in njihovih
pridelkov. Ob sorazmerno dobri udeležbi članov na
občnem zboru je bilo največ razprave posvečene
sredstvom za zatiranje varoze pri čebelah in
slabi učinkovitosti teh sredstev, ki jih je poleti
razdeljevala veterinarska uprava. Namreč, tudi
čebelji paraziti kot vsa naravna živa bitja postajajo
odporni na razne substance. Zato je edina
obetavna rešitev stalni nadzor nad populacijo
varoj v čebeljih družinah in ukrepanje predvsem
z organskimi preparati, ko medu za točenje ni v
panju (avgust–marec).

in Kovor. Dan smo zaokrožili s smuko na Osojščici
(Gerlitznu) nad Beljakom. Po prihodu pod bele
strmine smo kot ekološko ozaveščeni najprej opazili
zgledno urejenost objektov, parkirišč in naprav na
tem območju. Ker se smučišče razprostira nad
jezerom, je še toliko več pozornosti usmerjeno k
varovanju okolja, zbiranju odpadkov in ohranjanju
čiste okolice. Vse to pa privablja množice turistov
poleti in pozimi. Med klepetom smo lahko ugotovili,
da bi se lahko tudi smučarska središča s sončne
strani Alp tam marsičesa naučila in bi lahko v tem
smučišču, ki nas je pozneje razvajalo še z odlično
smuko, videli vzor.
Sklep dneva je bil, da bomo letos še bolj aktivni
na ekološkem, turističnem in tudi športnem
prizorišču, vabljeni pa, da se nam pridružite.
Meri Kelemina,
predsednica Ekološkega društva Sevnica

Občni zbor PGD Zabukovje
V soboto, 13. februarja, smo gasilci v Zabukovju
zaznamovali gasilsko leto 2009. Občnega zbora
PGD Zabukovje, ki mu uspešno predseduje Tine
Kink, so se udeležili tudi predstavniki sosednjih
Razveseljivo pa je, da je bilo na občnem zboru
kar nekaj mladih čebelarjev, ki so se v preteklem
letu na novo podali v čebelarsko prakso. Podeliti
bi morali tudi priznanja Antona Janše III. stopnje
Jožetu Jazbecu, dosedanjemu blagajniku društva
in dolgoletnemu uspešnemu čebelarju Ameršek
Stanku, a sta bila žal odsotna. Priznanje II.
stopnje je bilo podeljeno Francu Zagorcu za
dolgoletno aktivnost v društvu in apiterapijo. Vsi
člani so tudi letos prejeli lep sveženj koristnega
izobraževalnega in praktičnega gradiva, ki ga je
priskrbela Čebelarska zveza Slovenija.
Uspešni sevniški čebelarji si želijo in pričakujejo tudi
olepšanje zunanjosti svojih društvenih prostorov
ob gradu Sevnica.
Janez Levstik

gasilskih društev, poveljnik GZ Sevnica Gašper
Janežič in sektorski poveljnik Jure Senica.
Poveljnik Matej Krajnc je poudaril pomembnost
usposabljanja članov za operativne naloge.
Pohvalno je, da se čedalje več članic in članov
odloča za različna usposabljanja za specialnosti
in tečaje za pridobitev gasilskih činov. Tudi
operativne vaje so čedalje pogostejše, zahtevnejše
in namenjene pravilnemu posredovanju ob kakršni
koli nezgodi. Posebno smo ponosi na naše tri člane
Vida Špeca, Francija Budnata in Dejana Romiha,
ki so opravili tečaj velikega pomena za gasilsko
društvo, na področju specialnosti za dihalne
aparate. Operativne aktivnosti v preteklem letu
so se uspešno končale. Poveljnik Matej Krajnc je
še poudaril, da želimo letos posodobiti orodjarno
in se še pripravljati na nakup gasilskega vozila leta
2011. Nadaljevanje večera je kot vedno potekalo v
prijetnem ozračju, saj so se pridružili tudi negasilci
in se ob zvokih harmonike veselili pozno v noč.
Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Oglasi

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

trži in ureja podjetje AXA 1995 d.o.o., NHM 8, Sevnica

041/532 005
REKLAME

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

MALI OGLASI

ŠPORTNI REZULTATI ...
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Turizem, TZOS
Sejem TIP2010 Ljubljana

Bliža se dan E!

Winter trial 2010

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti
Sevnica
je
pripravil
zanimivo
predstavitev naše občine na sejmu Turizem in
prosti čas, in sicer od četrtka, 21., do nedelje, 24.
januarja. Ob predstavitvi sta potekali tudi prodaja
in promocija sevniških zanimivosti.

Tudi občina Sevnica
se je pridružila največji
okoljski akciji Očistimo
Slovenijo
v
enem
dnevu.
Organizatorja
iz
društva Ekologi brez
meja sva se sestala
z županom Srečkom
Ocvirkom in sodelavci.
Dosedanje
izkušnje
občine
s
področja
čistilnih akcij so zelo
široke in občina je
pripravljena sodelovati
pri
projektu
na
področju organizacije in materialnem področju.
K sodelovanju vabimo tudi posameznike, društva,
organizacije in podjetja, da se pridružijo kot
partnerji pri soorganizaciji akcije v naši občini.
Pridružite se! Kot prostovoljci lahko pomagate
različno. Ena od možnosti je, da v svojem kraju ali
širše popišete divja odlagališča in jih vnesete v naš
digitalni register na spletni strani www.geopedia.
si. V tem primeru se obrnite na koordinatorja za
popis odlagališč na naslov janez.matos@ocistimo.
si. Naslednja možnost je, da kot skupina oseb
»posvojite« odlagališče in ga na dan akcije, 17. 4.
2010, očistite. Skupaj zmoremo več!

V torek, 26. januarja, je bilo v Sevnici živahno. Po
njenih ulicah se je na parkirišče pri sevniškem gradu
pripeljalo ter se na časovni točki in kosilu ustavilo
okrog sto starih vozil (oldtajmerjev) iz Nizozemske,
Belgije, Velike Britanije, Irske, Nemčije in od
drugod, v sklopu tradicionalne preizkušnje Winter
trial (Zimske preizkušnje), ki poteka vsako leto v
mrzlem januarju, letošnja pa je bila že deseta po
vrsti. Na razdalji Nemčija–Češka–Avstrija in letos
drugič tudi po Sloveniji so vozniki in voznice prevozili
v šestih dneh okrog 2500 kilometrov (nanjo so se
odpravili v nedeljskem jutru iz Avstrije).

Z zanimivo opremo in postavitvijo prostora smo še
bolj pritegnili obiskovalce, svojo ponudbo pa smo
podrobneje predstavili 14 predstavnikom društev
upokojencev, dvema skupinama študentov in
predstavnikom štirih turističnih agencij. Poleg teh
skupin je sodelovalo tudi zelo veliko posameznikov.
Najuspešnejši in najbolj obiskani so bili prvi dnevi
sejma. V petek sta bili tiskovna konferenca
Turizem v zidanicah in predstavitev kmetije Hrovat
s Preske.
Vrhunec promocije je bil v soboto s predstavitvijo
kralja cvička in cvičkove princese ter predstavitvijo
naše ponudbe na skupnem odru s prodajno
degustacijo kmetije Roštohar. Obiskovalcem smo
ponudili tudi naše jedi in cviček.

Precejšnje je bilo tudi zanimanje za razstavljene
izdelke naših ponudnikov in seznam prireditev
za vse leto. Na predstavitvi je vsekakor zelo
pomemben pristop, velika večina obiskovalcev išče
zgodbo, želi podrobni opis promocijskega gradiva
ali ponudnika.
Zelo je prijetno tudi, da te poslušalec po
predstavitvi vpraša o podrobnostih, ti ponudi roko
in reče, da se vidimo. Takšnih trenutkov je bilo vsak
dan veliko.
Sejem TIP se je končal, mi pa smo spet naredili nekaj
dobrega za promocijo naše občine. Prepričani
smo, da se bo to poznalo v prihodnje, predvsem v
povečanem obisku izletnikov.

Zdravko Remar
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Tretji dan zanimivega potovanja so ob 12. uri
prispeli v Sevnico in se ustavili na kosilu na gradu.
S sprejemom so bili izredno zadovoljni, izrekli so
tudi številne pohvale naši deželi in bili prijetno
presenečeni nad spominkom KŠTM Sevnica.
Podarili so jim kip leva, simbol sevniškega gradu.
Nekateri izmed udeležencev se nameravajo tudi
vrniti v toplejšem času in si vzeti več časa za ogled
gradu. Ta je nanje naredil mogočen vtis.

Svoje sodelovanje potrdite na spodnja naslova:
Katja Umek, dosegljiva na katja.umek@ocistimo.si;
Jure Jontez, dosegljiv na jure.jontez@ocistimo.si.
Več o akciji: www.ocistimo.si.

Sevniški harmonikarji so
navdušili
Zadnji petek januarja so na povabilo radia Gorenc
v Podpeči pri Vrhniki nastopili ansambel Franca
Ocvirka in sevniški harmonikarji.
Harmonikarji Rajko Vovk, Brane Žibert, Joško
Kranjc in Blaž Cerjak so skupaj z ansamblom
Franca Ocvirka zaigrali kat deset skladb in navdušili
obiskovalce lokala. Namen te prireditve je bilo
igranje brez ozvočenja, kot so nekdaj igrali v vaških
gostilnah. Med domačimi obiskovalci so bili tudi
gosti iz Nemčije. Sevniški harmonikarji so jih tako
navdušili, da so jih ti povabili na veliko prireditev Ko
zaigra harmonika, ki bo v Nemčiji.
Pa naj še kdo reče, da dober glas ne seže v deveto
vas.
Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica

Pot jih je vodila naprej čez Bohor skozi Slovenske
Konjice in mimo kartuzije Žiče v Maribor. Tam so
prenočili in potem nadaljevali pot na Češko ter
naprej v Nemčijo, od tam pa so se vrnili na startno
mesto – v Sankt Wolfgang v Avstriji. Predstavnika,
ki bi zastopal Slovence, na tej poti ni bilo, čeprav
prav v sevniški občini delujeta tudi društvi ljubiteljev
starih vozil – Klub starodobnih vozil Hrast iz Tržišča
in Oldtimer klub Sevnica Leteči Dolenjci Tržišče.
Člani iz Kluba starodobnih vozil Hrast iz Tržišča
so nas tudi obiskali, vsi pa so prišli z inštrumenti.
V sklopu kluba deluje ansambel Terenci. Fantje
so nam zaigrali nekaj veselih viž, kar je pričaralo
posebno in seveda veselo ozračje ob tem prijetnem
dogodku.
Smilja Radi in Rok Petančič

Turizem, TZOS
Vabilo v Občino Sevnica in
okolico

Projekt Moj kraj, moja občina
Tema: Recepti naših babic
Na pobudo TZOS že tretje leto po vrsti učenci naših
osnovnih šol skupaj s svojimi mentorji raziskujejo
in predstavljajo svoje okolje ter vse, kar prehitro
izginja iz našega vsakdanjega življenja.
Živimo hitro življenje, ko je vse, kar je tuje, lepše in
boljše. Vendar ne smemo pozabiti, da je domače,
ekološko pridelano, po videzu včasih manj privlačno,
bolj okusno in zdravo.
Otroci so se vprašali, kje so drnulov močnik,
prsjača, funšterc, štruklji, pečena kaša in še in še
... Na to mesto so se uvrstile razne pečenke, pice,
hamburgerji, ocvrti krompirček, piščanec in veliko
gotovih zamrznjenih jedi, ki jih na hitro pogrejemo
v mikrovalovni pečici.
Učenci so zbrali pravo bogastvo, ki je nastajalo
v stoletjih in se žal že izgublja. Izgubljajo se
tudi zgodbe, ki so te jedi ob raznih priložnostih
spremljale. Pri TZOS se tega zavedamo, zato
želimo vse naloge, ki jih bodo učenci raziskali,
zbrati v almanah.
Oglejte si fotoreportažo o predstavitvi nalog
Recepti naših babic, ki je bila v osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica.
Cvetka Jazbec

Z veseljem vam sporočamo, da smo v Turistični
pisarni Sevnica in turistični agenciji Doživljaj
pripravili posebno ponudbo izletov po naši lepi
okolici. Vabimo vas, da nas obiščete in si ogledate
novosti in posebnosti ter se prepustite našemu
vodenju in prijetnemu bivanju na turistični destinaciji
našega območja, ki nudi mnogo zanimivih izletniških
točk. Še posebej so usmerjene v to, da obiskovalci
začutijo našo pokrajino, ljudi in kulinariko in s seboj
odnesejo nepozabno doživetje.

1 - mladi raziskovalci iz Boštanj
2 - nagovor direktorice KŠTM Sevnica
Mojce Pernovšek
3 - nagovor ravanteljice OŠ Sava Kladnika
Sevnica ga. Jelka Slukan
4 - OŠ Tržišče
5 - OŠ Krmelj
6 - OŠ Šentjanž
7 - POŠ Loka pri Zidanem Mostu
8 - voditeljica programa Marija Jezernik
9 - OŠ Sevnica
10 - predsednica TZOS Cvetka Jazbec podlejuje
rožice mentorjem

Posebej smo se pripravili na sprejem skupin v
spomladanskem času, ko pripravljamo obiske
naših cvetočih evropskih posebnosti, kot sta
»AZALEJA PONTIKA« in »MODRI ENCIJAN«. Ob
tem se ustavite še na zanimivih degustacijah na
Bizeljsko sremiški vinsko turistični cesti in Gornje
dolenjski vinsko turistični cesti. Ponudimo pa vam
lahko še preko osemdeset zanimivih izletniških
točk, od ogleda gradu Sevnica, ki ima več novih
vsebin, do najdebelejšega kostanja ali najlepše vasi
na Slovenskem. Več o programih si lahko ogledate
na www.dozivljaj.si/ izleti ali nas pokličete na 07/
81 65 462 in poslali vam bomo Katalog turistične
ponudbe 2010.

Naše območje je poznano po ugodni gostinski
ponudbi in po obilici zanimivih prireditev, ki se
odvijajo po posameznih vaseh, koledar prireditev
najdete v sredini Grajskih novic. Priporočajmo
vsem, ki imajo namen iti skozi naše kraje, da
izkoristite te ugodnosti in ponudbo.
Zdravko Remar
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Kultura
Udeležba na poročnem sejmu Odprtje razstave slik
mag. Tomaža Gorjupa
Popolna poroka v Radencih
Od petka, 22., do nedelje, 24. januarja, smo se
v Zdravilišču Radenci že drugič zapored udeležili
poročnega sejma Popolna poroka 2010. Na njem
smo predstavljali veličastno poroko v grajskem
parku in preostalo turistično ponudbo naših krajev.
Poroke na prostem bomo v grajskem parku letos
organizirali že tretje leto zapored. Na poročnem
sejmu so sodelovali ponudniki poročnih oblek,
zlatarji, cvetličarji, vizažisti, potovalne agencije,
organizatorji porok in ponudniki poročnih lokacij,
gostinskih storitev, fotografi, poročni spletni
portali in drugi.

V četrtek, 21. januarja, smo v novi Galeriji Grad
Sevnica odprli razstavo slik mag. Tomaža Gorjupa,
Kljub zasneženem večeru se je v petek, 12. svečana,
akademskega slikarja, rednega profesorja za
v stari galeriji na gradu Sevnica zbralo veliko
risanje in slikanje na Oddelku za likovno pedagogiko
ljudi. Tam so na ogled slike vrhunskih umetnikov,
Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.
kot so France Slana, Dubravko Baumgartner,
Nikolaj Beer, Goce Kalajdžiski, Silvester Plotajs
Sicoe, Herman Gvardjančič, Duje Jurić, Vida
Slivniker Belantič, Rok Slana, Nelio Sonego,
Bojan Bensa, Danino Božić, Mirella Brugnerotto,
Richard Kaplenig, Dušan Kirbiš, Silvestro Lodi,
Lisa Perini ter Sarah Seidmann. Slike so nastale
na mednarodnih likovnih kolonijah na Osorju v
letih 2007, 2008 in 2009 ter na piranskem Extempore.
Po uvodnem pozdravu Mojce Pernovšek,
direktorice KŠTM Sevnica, nas je z ubranim
kitarskim nastopom s prijetnimi glasbenimi
melodijami razvajal priznani sevniški kitarist Zoran
Košir.
Foto: Mojca Metelko in Rok Petančič

Za svoje delo je mag. Tomaž Gorjup prejel več
pomembnih nagrad in priznanj, med drugimi leta
1981 v Ljubljani Župančičevo nagrado. Imel je okrog
80 samostojnih in 300 skupinskih razstav doma in
v tujini. Njegova področja dejavnosti so: slikarstvo,
risba, grafika in teorija likovne umetnosti.
Kljub pravim zimskim razmeram je na odprtje
V soboto se je začela modna revija razstavljavcev prišlo nekaj ljubiteljev umetnosti.
moških in ženskih poročnih oblek, modnih dodatkov
in zlatnine, pri kateri so sodelovali poročni saloni Po uvodnem pozdravu je avtor v precej obširnem
Penelopa, Sanja, Grazia, Hollywood, Vidi, Modno in poglobljenem govoru opisal svoj opus in svoje
šiviljstvo Titan, Modna kravata Gjergjek in razumevanje slikarstva. Med drugim je povedal:
Zlatarstvo Gajšek.
»Čutim odgovornost do povedanega, urejam
Opažamo, da se mladi pari čedalje bolj odločajo za razmerja, da zasijejo v hoteni in čuteni luči, da je leporoke na prostem, tako da je bil omenjeni sejem ta žarčenje prav takšnega zapisa kot ga umišljam,
prava generalka za mariborski sejem Poročni dan in ne katere koli kombinatorične vseenosti!
in celjski sejem Poroka v marcu, ki se ju bomo Samo tako in nikakor drugače ne raste odzivnost
udeležili. Več o veličastni poroki v našem grajskem slikarstva. Zame pa je to tisto, kar narekuje
parku lahko preberete na spletni strani
intuicija v procesu vsakokratnega preverjanja,
www.grad-sevnica.com.
vstopanja na teritorij, kjer veljajo v prvi vrsti zakoni
Rok Petančič likovnih odnosov in kjer se entiteta slike vzpostavlja
kot osebno dočuten in doumljen proces.«
Prijeten dogodek je v našo družbo privabil tudi
grajskega gospodarja Barona Moscona, ki je dodal
marsikatero »pikro« o sodobnem razumevanju
umetnosti in pretiranem umiku sodobnega človeka
Na svetovni dan lutk in prvi pomladni dan v k umetnim užitkom v svetu televizije in drugih
nedeljo, 21. marca 2010, ob 16. uri vam bo novodobnih pripomočkov.

Ustanovitev GLG - Grajskega
Lutkovnega Gledališča

novo ustanovljeno GLG - Grajsko Lutkovno
Gledališče Sevnica v sodelovanju s KŠTM Sevnica
priredilo lutkovno, gledališko, glasbeno in plesno
kulturno dogajanje na Gradu Sevnica. Grajsko
lutkovno gledališko atmosfero vam bodo pričarali
lutkovna predstava »Zajček išče mamico«,
senčno-gledališka predstava »Pod medvedovim
dežnikom«, nastop in animacije uličnega gledališča
z vložki modernega in izraznega plesa itd. Igralci
lutkarji vam bodo prikazali več različnih lutkovnih
tehnik in animacije različnih tipov lutk. Prireditev
bodo popestrili glasbeniki z očarljivimi zvoki svojih
instrumentov. Ogledali si boste lahko tudi razstavo
lutk in mask. Vstopnine ni, prinesite pa dobro voljo!
Veselimo se našega druženja.
Info: Snežka 031 760 612
boljsji.teater@gmail.com

Avtorju razstave smo podarili županovo vino in
grajski med ter nekaj promocijskih zloženk z željo,
da bi se kmalu spet vrnil v naše kraje. Posebej smo
se zahvalili tudi Gizeli Škoda, saj je bila pobudnica te
razstave in je precej pripomogla k njeni organizaciji
in izpeljavi. Prireditev smo končali s prijetnim
klepetom in pogovorom z avtorjem ob pokušini
domačih dobrot, ki jih je pripravila Majda Jazbec
iz Drožanja.
Izpeljavo dogodka so omogočili: sevniška občina,
Študentski klub Sevnica in Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti.
Rok Petančič

www.grad-sevnica.com
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Odprtje razstave slik vrhunskih
umetnikov iz osebne zbirke
Zorana in Nade Drobne

V imenu sevniške občine nas je pozdravila tudi
podžupanja mag. Breda Drenek Sotošek, Nada
Drobne pa se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri
organizaciji prireditve. K besedi je povabila akad.
slikarja Dušana Kirbiša, ki je poučno, a hkrati
priljudno opisal predvsem likovne in estetske
vloge umetniških del, ki nastajajo z navdihom do
ustvarjanja v prijetnem okolju poletnih likovnih
kolonij na Osorju. Omenil je, da je treba ceniti napor
in vztrajnost zakoncev Drobne pri organizaciji
poletnih likovnih kolonij. Izrazil je tudi svojo in
željo zakoncev Drobne, da bi kolonija prerasla v
predrugačeno, nekonvencionalno izrazno likovno
kolonijo, s katero se lahko vzpostavi prostor
razprave in ustvarjanja med vrhunskimi umetniki
na mednarodni ravni. V naši družbi je bil tudi
starosta slovenskega slikarstva France Slana,
ki smo mu podelili simbolično darilo, spominka
– kip leva kot simbol našega gradu ter darilno
mapo občine Sevnica s sliko gradu iz 19. stoletja.
Spominka smo podelili tudi zakoncema Drobne,
slikarju Dušanu Kirbišu, ki je poleg recenzije tudi
postavil razstavo, kitaristu Zoranu Koširju ter
vsestranskemu Berniju Pungerčiču, ki je bil glavni
pobudnik za organizacijo razstave in je pri izvedbi
tudi aktivno sodeloval.

Med številnimi obiskovalci je bil tudi Vladimir
Kornijeenkov, vojaški ataše na ruski ambasadi.
Po končanem uradnem delu smo nadaljevali prijetno
druženje ob prigrizku in pijači v Grajski kavarni.
Tam so se stkale in utrdile številne prijateljske
vezi, ki bodo v prihodnje gotovo omogočile še veliko
zanimivih projektov.
Rok Petančič

Kultura
Učenci GŠ Sevnica uspešni na Anja Drstvenšek srebrna
regijskem tekmovanju mladih na državnem tekmovanju
glasbenikov v Črnomlju
slovenskih citrarjev
V sredo, 10. februarja, in v četrtek, 11. februarja,
je v Črnomlju potekalo 13. regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Dolenjske, ki se ga ja udeležilo
tudi 14 zelo nadarjenih in delovnih učencev
Glasbene šole Sevnica. Letošnje tekmovalne
discipline so bile: klavir, flavta, kljunasta flavta,
klarinet, oboa, fagot, saksofon, petje in komorne
skupine s trobili.
Sevniški glasbeniki so odlično nastopili ter dosegli
lepe uspehe:
1. a kategorija:
Luka Pesjak, klavir iz razreda Urške Zelenović –
srebrno priznanje
Andreja Turk, flavta iz razreda Vanje Ivanković –
zlato priznanje
Lara Senica, flavta iz razreda Vanje Ivanković –
zlato priznanje
Tia Šantej, flavta iz razreda Borisa Bizjaka –
srebrno priznanje
Tjaša Daničič, kljunasta flavta iz razreda Barbare
K. Novinić – srebrno priznanje
Živa Stegne, klarinet iz razreda Zmaga Tkavca –
srebrno priznanje
Helena Horjak, petje iz razreda Janeza Hostnika –
srebrno priznanje
1.b kategorija:
Jerica Žuraj, flavta iz razreda Borisa Bizjaka –
zlato priznanje
Eva Mavrič, flavta iz razreda Borisa Bizjaka –
srebrno priznanje
Jakob Nečemer, klarinet iz razreda Danijela Šegule
– zlato priznanje
1. c kategorija:
Andraž Jene, klarinet iz razreda Zmaga Tkavca –
zlato priznanje
Luka Stegne, klarinet iz razreda Zmaga Tkavca –
bronasto priznanje
Eva Kotar, saksofon iz razreda Matjaža Škoberneta
– zlato priznanje
Anže Rupnik, saksofon iz razreda Matjaža
Škoberneta – srebrno priznanje.
Tekmovalci, ki so na regijskem tekmovanju
dosegli zlato priznanje, se bodo marca udeležili
39. državnega tekmovanje mladih glasbenikov
Republike Slovenije.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, njihovim
učiteljem ter korepetitorkama Saši Božič in Urški
Zelenović.
Katja Krnc, Glasbena šola Sevnica

Premiera gledališke
predstave Medved
V dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica bo
v soboto, 6. marca 2010, ob 19. uri premiera
gledališke predstave Medved v izvedbi igralske
skupine Un'trije pod vodstvom Emila Stoparja
in režijo Jožeta Mahneta. »Medved« je naslov
šaljive enodejanke, ki jo je ruski dramatik Anton
Pavlovič Čehov napisal v mladosti. Spremljamo
nenavadno srečanje med mlado vdovo in upnikom
njenega pokojnega moža. Razžaljena vdova pozove
brezčutnega terjavca na dvoboj, možakarja pa
odločna vdova tako očara, da jo zasnubi.
Vljudno vabljeni na prijeten gledališki dogodek!
Vstopnina: 5 EUR.
Vstopnice bodo od 1. 3. naprodaj v
TA Doživljaj v Boštanju in
v Papirnici Lindič v centru Sevnice.
Info: www.grad-sevnica.com/
grad.sevnica@kstm.si

Citrarsko
društvo
Slovenije je letos že
enajstič organiziralo
državno tekmovanje
slovenskih citrarjev,
tokrat v disciplini
citre – solo. Že tretjič
se je tovrstnega
tekmovanja udeležila
Anja
Drstvenšek,
učenka
Glasbene
šole Sevnica. Po
odličnem
nastopu
na
regijskem
tekmovanju, ki je za
vzhodni del Slovenije
potekal na Glasbeni šoli Radlje ob Dravi, se je z
najboljšo oceno v svoji kategoriji uvrstila na državno
tekmovanje. V Žalcu je osvojila srebrno plaketo z
visokim izkupičkom 94 točk. Iskrene čestitke Anji
in njeni učiteljici Jasmini Levičar.
Katja Krnc, Glasbena šola Sevnica

Iz kronike šentjanškega
učitelja Pavčiča
Lani je šola v Šentjanžu praznovala 170. obletnico
svojega delovanja. Zasluge za njeno ustanovitev
leta 1839 ima vikar Ignac Cigler, ki je menil, »da
je kmetiškim potrebam permerjena šola v fari s
cerkvijo naj potrebniši reč«. Njen prvi pravi učitelj
je bil Anton Pavčič, ki je bil tudi farni orglar, ko
pa so 16. decembra 1870 odprli poštni urad, je
bil tudi šentjanški poštni mojster. Leta 1857 je
začel pisati kroniko, zadnji podatek v njej je iz leta
1877, ko je Pavčič umrl. Iz nje povzemamo nekaj
pomembnejših drobcev.
Leta 1857 je bil na obisku v šoli kranjski deželni
predsednik grof Chorinsky.
Maja 1857 so učilnico opremili s šolskimi klopmi,
za katere sta prispevala denar šolski patron stolni
kapitelj v Novem mestu in šentjanška občina.
Patron je leta 1859 dal tudi denar za nabavo
šolskih pripomočkov.
Leta 1854 so skozi Šentjanž zgradili cesto do
Radeč.
Leta 1857 je Anton Starina z Leskovca zgradil
(prav obnovil) podružnično cerkev na Leskovcu, leta
1863 pa Anton Brajda cerkev v Budni vasi. Leta
1867 je za cerkev na Leskovcu Matevž Skoporc
iz mlina v Primštalu kupil veliki zvon (zanj je plačal
600 goldinarjev), naslednjo leto pa še orgle z
devetimi registri, ki jih je izdelal ljubljanski orglarski
mojster Franc Dev. Zanje je Skoporc plačal 600
goldinarjev in še 100 goldinarjev za dostavo.
Leta 1857 so izkopali nov župnijski vodnjak,
ga obzidali in pokrili, popravili so tudi streho
cerkvenega stolpa in na njem uredili strelovod. Leta
1864 je tesar Anton Zupan, Čmerajčev, zgradil
novo stolpno ostrešje, ki so ga pokrili s pločevino.
Tega leta so tudi prebelili cerkev, popravili njeno
streho, jo obili z letvami in nanje položili opeko.
Od 4. avgusta 1859 je v kraju divjala huda griža, ki
je v sedmih tednih pomorila 72 ljudi, največ otrok.
Leta 1863 je Anton Zupan, Komlančev z Glina,
zgradil kapelico nad cesto pri Repku na Ribnici,
leta 1865 pa kapelico ob cesti pred pokopališčem
(stala je 1000 goldinarjev).
Pokopališče so naslednje leto podaljšali za tri
sežnje (klaftre) in na njem zgradili mrliško vežo.
Leta 1874 so obnovili veliki oltar župnijske cerkve
in podružnične cerkve na Kalu. Za farno cerkev je
istega leta Anton Gnedic iz Koluder kupil podobe
križevega pota.
Janez Kos

Zbiranje ponudb za izdelavo
načrta notranje opreme za
grajsko vinoteko na
Gradu Sevnica
Po končanih gradbenih in zidarskih delih v grajski
vinoteki objavljamo javni poziv (zbiranje ponudb)
za izdelavo načrta notranje opreme za grajsko
vinoteko na Gradu Sevnica. Grajska vinoteka
bo urejena kot protokolaren prostor, namenjen
shranjevanju, predstavljanju, degustaciji in
promociji vina in z vinom povezanih izdelkov ter
živil.

Naša želja je, da bi ureditev grajske vinoteke
upoštevala naravne in kulturne vrednote in danosti
sevniške občine ter njene simbole. Rok za oddajo
ponudb za izdelavo načrta notranje opreme za
grajsko vinoteko na Gradu Sevnica je 31. marec
2010. Vsi zainteresirani lahko dobite razpisno
dokumentacijo poziva na spletnih straneh www.
kstm.si ali www.obcina-sevnica.si ali pa jo dvignete
osebno na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290
Sevnica. Kontaktna oseba: Rok Petančič,
tel. 07 81 61 075 ali 051 680 289.
Vabljeni k oddaji ponudb.
KŠTM Sevnica

Prešernov dan na Blanci
V nedeljo, 7. februarja, ob 18. uri, je Kulturnoumetniško društvo Franceta Prešerna Blanca s
proslavo počastilo Franceta Prešerna, našega
največjega pesnika in velikega rodoljuba.
Hoteli smo povedati, da je sedež Kulturnoumetniškega društva Franceta Prešerna na
Blanci, v vasici, obdani z lepimi griči. Od tod,
vsepovsod so doma naši kulturniki. Lahko bi rekli,
da živimo svobodno kot v nebesih pod Triglavom in
da nam ne bo zmanjkalo idej in kulturnih vrednot, ki
jih zajemamo iz starih skrinj naših prednikov.
K sodelovanju smo poleg ljudskih pevcev in
recitatorske skupine omenjenega društva povabili
še vokalno-instrumentalno skupino Bach, sekcijo
godbe Blanških vinogradnikov, Osnovno šolo
Blanca, Šentlenartske pobe, še posebno pa nas je
počastil moški pevski zbor Svoboda iz Brestanice.
Vsem se lepo zahvaljujemo, prav tako tudi skladu
za razgradnjo NEK Krško.
Mirt Antonija, predsednica društva
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 1.3.,
17.00

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica
in odprto prvenstvo upokojencev za marec 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

torek, 2.3.,
9.00

Predstavitev študenta: Boris Stariha, dr.vet.; kulturni program

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: vojkod@gmail.com

torek, 2.3.,
19.00

Večer za film - vsak prvi in zadnji torek v mesecu: Transylvania
(Tony Gatlif)

Mladinski center
Sevnica

Org..: Društvo K.N.O.F.
Info.: drustvo@knof.si

sreda, 3.3.,
17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

četrtek, 4.3.,
19.00

Predstavitev magistrske naloge: Ravnateljice skozi paradigmo Knjižnica Sevnica
moči in spolne zavesti.

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

četrtek, 4.3.,
19.00

Zdravstveno predavanje in informacije: Vladimira Tomšič: Rak Kulturni dom Šentjanž
na črevesju in program SVIT, meritve krvnega pritiska Slavica
Grobelnik: Tekoče aktualne zadeve iz naslova kmetijske politike

Org.: Društvo kmetic Sevnica
Info.: slavica.grobelnik@siol.net ,
Slavica, 041/335-257

četrtek, 4.3.,
do 21.00

Prireditve ob 49. ocenjevanju salam: Pobiranje vzorcev salam za
»župansko salamiado«

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

petek, 5.3.,
od 12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman: Turistična kmetija
Predjedi, Priprava jedi, priprava mize,serviranje in degustacija. Grobelnik Podvrh
Cena: 20,00€/osebo (20 udeleženk na delavnico)

Org.: Društvo kmetic Sevnica
Prijave: 041/577-908, 041/335-257

petek, 5.3.,
19.00

Koncertno odprtje popart razstave Janžeta Lorberja.
Nastop skupine Pojoča travica, Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F. in Študentski klub
Sevnica Info.: drustvo@knof.si

petek, 5.3.,
19.00

Hotel Ajdovec
Občni zbor Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj
s podelitvijo diplom in priznanj ter pokušnjo vzorcev 28. društvenega
ocenjevanja vin

Org.: Društvo vinogradnikov
Sevnica-Boštanj Info.: www.drustvovinogradnikov.si/, Milan, 031/319-048

petek, 5.3.,
20.00

Filmski večer – po izboru gledalcev

Org.: SMC Sevnica Info.: Matic,
041/831-134, info@smc-sevnica.si

sobota, 6.3.,
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 6.3.,
15.00

Oratorijski dan – »eko«

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info.: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 6.3.,
19.00

Premiera gledališke predstave: Medved Vstopnina: 5 EUR.
Vstopnice bodo od 1. 3. naprodaj v TA Doživljaj v Boštanju in v
Papirnici Lindič v centru Sevnice.

dvorana Alberta Felicijana na Gradu Sevnica

Info: www.grad-sevnica.com /
grad.sevnica@kstm.si

sobota, 6.3.,
20.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Grosuplje - RK Sevnica

Grosuplje

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

od ponedeljka, 8.3.
dalje

Slikarska razstava Janje Flisek Balog.

Knjižnica Sevnica

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

ponedeljek, 8.3.,
19.00

Monokomedija: »Od tišine do glasbe« v izvedbi Jureta Kulturna dvorana
Ivanušiča. Darilo za 8. marec vsem občankam (in občanom). Sevnica
Predstava ni namenjena samo ženskam. Vstop prost.

Org.: KS Sevnica

ponedeljek, 8.3.

Prireditve ob 49. ocenjevanju salam:
Ocenjevanje vzorcev za »župansko salamiado«

Gostilna Vrtovšek

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

ponedeljek, 8.3.,
do 21.00

Prireditve ob 49. ocenjevanju salam:
Pobiranje vzorcev salam za »Salamiado 2010«

Gostilna Vrtovšek

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

torek, 9.3.,
9.00

Predstavitev knjige: Zoran Zelič: Sevnica - stoletje na razglednicah Kulturna dvorana

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: vojkod@gmail.com

torek, 9.3.,
12.00

Prireditve ob 49. ocenjevanju salam:
Ocenjevanje vzorcev

Gostilna Vrtovšek

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

torek, 9.3.

Prireditve ob 49. ocenjevanju salam:
Prihod delegacij iz Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Srbije

Gostilna Vrtovšek

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

torek, 9.3.,
17.00

Volilni Občni zbor Planinskega društva Lisca Sevnica

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: PD Lisca, Info.: Jože 041 657 560

torek, 9.3.,
18.00

Recital o ženski

Knjižnica Sevnica

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

torek, 9.3., 1
8.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič:
Mami, a lahko pomagam- vzgoja delovnih navad.

Vrtec Ciciban, enota
Kekec

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

sreda, 10.3.,
od 15.00 dalje

Tradicionalna 49. salamiada v Sevnici: SALAMIADA 2010 Gostilna Vrtovšek
Razglasitev rezultatov ocenjevanja »županske salamiade« in in na prireditvenem
prostoru pred gostilno
»Salamiade 2010« bo predvidoma po 18. uri.

Org.: Društvo salamarjev Sevnica Info.:
www.drustvo-salamarjev.si; salamarji@
siol.net; Krnc Stane, 031/652-237

sreda, 10.3.,
17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Športni dom Sevnica
(pri bazenu)
Milan Majcen Sevnica za marec 2010

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

četrtek, 11.3.,
18.00

Potopisno predavanje:
Iztok Bončina: Japonska

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 11.3.,
18.00

Delavnica: Predelava zelišč

Mladinski center
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

od petka, 12.3.
do nedelje 14. 3.

Postne duhovne vaje

Pohorje

Org.: SMP Info.: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

petek, 12.3.,
9.00

Območno srečanje otroških gledaliških skupin

Šentjanž

Info: JSKD OI Sevnica, Katja,
041 328 166 in 07 81 60 970

petek, 12.3.,
od 12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman: Slani Turistična kmetija
Grobelnik Podvrh
prigrizki priprava,serviranje,priprava mize,degustacija.
Cena: 20,00€/osebo (20 udeleženk na delavnico)
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Gostilna Vrtovšek

Mladinski center
Sevnica

Sevnica

Org.: Društvo kmetic Sevnica
Prijave: 041/577-908, 041/335-257

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 12.3.,
19.00

Turnir v ročnem nogometu

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info.: Beno,
041/985-111, info@smc-sevnica.si

sobota, 13. 3.,
6.00

Sobotni naravovarstveni izlet: Rakov Škocjan

odhod iz Avtobusne
postaje Sevnica

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

sobota, 13. 3.,
18.00

Premiera igre: Še tat ne more več pošteno krasti; v izvedbi
gledališke skupine KD Studenec

dvorana GD Studenec

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

nedelja, 14.3.,
18.00

Ponovitev igre: Še tat ne more več pošteno krasti; v izvedbi
gledališke skupine KD Studenec

dvorana GD Studenec

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

torek, 16.3.,
9.00

Občni zbor U3 Zaključni račun in plan, razgovor o delovanju,
volitve;

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: vojkod@gmail.com

torek, 16.3.,
10.00

Lili Pahor: Razgovor pri delodajalcu (delavnica za brezposelne v
okviru projekta CVŽU)

Knjižnica Sevnica

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

torek, 16.3.,
17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice
Sevnica)

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

torek, 16.3.,
17.00

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica za marec 2010.

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Org.: Društvo invalidov Sevnica
Info.: Roman, 07/81-44-407

sreda,17.3.,
17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

sreda,17.3.,
18.00

Predavanje: Sanja Rozman: Kandida

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 18.3.,
19.00

Odprtje razstave: Razstava umetniških del Anžeta Dolničarja

Galerija Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica Info: www.gradsevnica.com / grad.sevnica@kstm.si

petek, 19.3.,
od 12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman:
Izdelava kruha iz različnih mok in izdelava okraskov iz testa.
Cena: 20,00€/osebo (20 udeleženk na delavnico)

Turistična kmetija
Grobelnik Podvrh

Org.: Društvo kmetic Sevnica Prijave:
041/577-908, 041/335-257

petek, 19. 3.,
19.30

Potopisno predavanje – Islandija

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

petek, 19. 3.,
20.00

Reagge fever z 3 Kings Soundstation in Podboč Kolektiv, Zreče.

Mladinski center
Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F. in Študentski klub
Sevnica Info.: drustvo@knof.si

sobota, 20.3.,
9.00

Salamiada vzorce salam pobiramo 18. 03. 2010

Gostilna Repovž

Org.: Gostilna Repovž Šentjanž
Info.: gtm.repovz@siol.net;
07/81-85-661, 041-732-970

sobota, 20.3.,
11.00

Občni zbor članov

Hotel Ajdovec Sevnica

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

sobota, 20.3.,
18.00

Priklic pomladi z odprtjem razstave likovnih del Maje Marjetič

Grajska kavarna

Org..: Študentski klub Sevnica,
Info.: sksevnica@gmail.com

sobota, 20.3.,
19.00

Dobrodelni koncert v Krmelju in After rock party z DJ Andy-jem
Nastop: Liquf, Veseli Dolenjci, Ceglis. Vstopnina: 1€.

Kulturni dom Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj
Info.: Andraž, andraz.zupancic@amis.net

sobota, 20.3.,
19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica - RK Ajdovščina

Športna dvorana
Sevnica

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

nedelja, 21. 3.,
7.00

Nedeljski planinski pohod

odhod iz Sevnice

Org.: PD Lisca, Info.: Tone,
031/765-886

nedelja, 21.3.,
9.00

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan
Majcen Sevnica za marec 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

nedelja, 21.3.,
16.00

Ustanovitev GLG - Grajskega Lutkovnega Gledališča
Vstopnine ni, prinesite pa dobro voljo!

Grad Sevnica

Info: Snežka, 031/760-612,
boljsji.teater@gmail.com

torek, 23.3.,
9.00

Predavanje: p.dr.Karel Gržan:
Razmišljanja o novi knjigi »V znamenju Oriona«

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: vojkod@gmail.com

od petka, 26.3.
do nedelje 28. 3.,

Šola za animatorje

Ankaran

Org.: SMP in SMC Sevnica Info.: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

petek, 26.3., od
12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman:
Brezmesne jedi priprava,serviranje,priprava mize,degustacija.
Cena: 20,00€/osebo (20 udeleženk na delavnico)

Gostišče Uljčnik
Majcen Frida Tržišče

Org.: Društvo kmetic Sevnica Prijave:
041/577-908, 041/335-257

petek, 26.3.,
18.00

Praznik pomladi - kulturno družabna prireditev ob materinskem
dnevu

Gasilski dom Telče

Org.: KŠD Telče- Ljudske pevke s Telč
Info: Zvonka Mrgole, 041/240-407

petek, 26.3.,
19.00

20. jubilejni kulinarični večer: z vini zelo znanega vinarja,
Batiča iz vipavske doline. Gostili pa bomo tudi tri zelo priznane
slovenske kuharje.

Gostilna Repovž

Org.: Gostilna Repovž Šentjanž
Info.: gtm.repovz@siol.net;
07/81-85-661, 041-732-970

sobota, 27.3.,
Ustvarjalna delavnica – butarice
od 10.00 do 12.00

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info: Vesna,
051/741-145, info@smc-sevnica.si

sobota, 27.3.,
16.00

Pričetek 21 urnega tečaja montaže videa v programu Adobe
Premiere. Tečaj je za člane Društva K.N.O.F. in Študentskega
kluba Sevnica brezplačen.

Mladinski center
Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.,
Info.: drustvo@knof.si, 051/309-063
(Mojca)

sobota, 27.3.,
17.00

Pozdrav pomladi

Studenec

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

sobota, 27.3.,
18.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: MRK Krka - RK Sevnica

Novo mesto

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

sobota, 27.3.,
19.00

Kulturno družabna prireditev ob počastitvi materinskega dne

Kulturni dom Zabukovje

Org.: PGD Zabukovje
Info.: Darja Pačnik, 070/859-899
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Koledar prireditev, Mladina, šolski zvonec
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 27.3.,
19.30

Turnir v namiznem hokeju za veliko nagrado SMC

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info.: Matjaž,
031/377-789, info@smc-sevnica.si

nedelja, 28.3.

Squash turnir za slovensko jakostno lestvico 4. v sezoni v Posavju Prijave: info@igraj.org

Športni center Term
Čatež

Org.: Squash klub igRaj Sevnica
Info.: www.igraj.org

nedelja, 28.3.,
17.00

Pozdrav pomladi

dvorana GD na
Studencu

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

ponedeljek, 29.3.,
12.30

Tradicionalni velikonočni pohod

Odhod izpred Gasilskega Org.: PGD Blanca Info.: Herman,
doma na Blanci
031/325-841

torek, 30.3., 19.00

Večer za film - vsak prvi in zadnji torek v mesecu:
I Heart Huckabees (David O. Russell)

Mladinski center
Sevnica

REDNI PROGRAMI V SMC SEVNICA
torek/sobota 		
– tečaj kitare (Boštjan 031/486-554)
petek ob 17.00 		
– otroški pevski zbor (Matjaž 031/377-789)
sobota ob 15.00
– košarka fantje (Goran 031/786-797)
sobota ob 15.00		
– odbojka dekleta (Boštjan 031/486-554)
sobota ob 16.30
– nogomet fantje (Luka 040/690-870)
po dogovoru		
– dramska skupina (Lina 041/999-641)
po dogovoru 		
– praznovanja rojstnih dni (Petra 040/777-204)

Org.: Društvo K.N.O.F.
Info.: drustvo@knof.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Športno plezanje poteka vsak torek
od 17.00 do 19.00 v Športnem domu Sevnica.
Več informacij na: www.spo-aranea.net

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec marec je do 12. 3. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Mladina, šolski zvonec
Evropska prostovoljna služba Sara Karlovšek, učenka OŠ
Boštanj, je športnica leta
Si kdaj želel oditi v tujino za pol leta? Spoznavati
nove ljudi, pridobiti nove izkušnje, videti nove
stvari? Zastonj?
No, tudi v društvu K.N.O.F. iz Sevnice smo sedaj
dobili akreditacijo za sodelovanje v programu
Mladi v akciji, podakcija 2, s katero lahko pošiljamo
prostovoljce v druge države. Temu se reče EVS
ali European Voluntary Service, po slovensko
Evropska prostovoljna služba. Program financira
Evropska komisija, izvajajo pa ga v večini nevladne
mladinske organizacije.
Prostovoljec ima plačano pot, stanovanje, hrano,
pa še žepnino dobiš, delaš pa prostovoljno v
organizaciji, ki si jo sam izbereš. To pa je lahko
mladinski hostel v Barceloni, center za odvisnike
na Irskem ali pa gledališko društvo v Ukrajini.
Vsak prostovoljec dobi mentorja, enega doma, ta
mu pred odhodom pomaga pri pripravah na EVS,
drugega pa v tujini, ki mu je na voljo pri začetnem
uvajanju na novo delo in okolje ter drugih težavah.
Na začetku prostovoljca pošljejo tudi na tečaj tujega
jezika tako, da poleg doživljanja in spoznavanja
nekaj čisto novega pridobiš tudi poznavanje enega
tujega jezika več.
Pogoj za sodelovanje je, da si star/a od 18 do 30
let, EVS pa lahko traja najmanj 2 meseca in največ
1 leto.
Če te zanima in bi šel/šla poizkusit nekaj novega,
nam sporoči na elektronski naslov drustvo@knof.
si ali na telefon 051 309 063, mi pa bomo začeli
iskati primerno organizacijo zate.
Say yes to every opportunity and good things they
are a commin =)
Mojca Metelko, Društvo K.N.O.F.
Tel.: 051 309 063, 07 814 11 24, www.knof.si

Obisk pri baronu Mosconu
Otroci in vzgojiteljice skupine Medvedki in Sončki iz
Vrtca pri OŠ Krmelj smo se v petek, 5. februarja
z avtobusom odpeljali na sevniški grad, kjer smo
obiskali barona Moscona.
Po dolgi vijugasti cesti je avtobus končno parkiral
pod gradom, nato pa smo del strme poti nadaljevali
peš. Kar malo zadihane in polne pričakovanja, nas
je na grajskem dvorišču pričakal in pozdravil grajski
skrbnik Ciril. Po grajskem hodniku nas je popeljal
do baronove spalnice. Ker je baron še spal, so ga
otroci z veseljem prebudili. Medtem ko se je baron
preoblačil, nas je grajski skrbnik povabil v staro
učilnico, kjer so se učili naši pradedki in prababice.
Otroci so bili zelo navdušeni nad njeno urejenostjo,
grajskega skrbnika pa so naučili šteti do 30.
Po ogledu gradu smo odšli v baročno dvorano,
kjer sta nas pričakala baron in gospodinjska
pomočnica. Baronu smo zapeli pesmico,
gospodinjska pomočnica pa nam je postregla z
zeliščnimi piškoti.
Ko smo se okrepčali, smo se polni novih vtisov
poslovili in odpeljali v naš vrtec.
Barbara Ocvirk, Vrtec pri OŠ Krmelj

Sevniška športna zveza je letos devetič razglasila
športnika leta. Športnica leta 2009 je tako
postala atletinja Sara Karlovšek, ki je sicer učenka
8. razreda OŠ Boštanj. Da si ta laskavi naslov
resnično zasluži, dokazujejo njeni številni uspehi.
Osvojila je namreč več prvih mest na državnih
prvenstvih v dolgih in gorskih tekih v konkurenci
pionirk ter na atletskem pokalu za mlajše mladinke.
Postavila je tudi tri državne rekorde na 1000 in
2000 m. Spričo tako odmevnih dosežkov smo na
OŠ Boštanj na našo učenko upravičeno ponosni.
V znak naše podpore smo se zato odločili zapisati
članek, ki jo bo predstavil širši javnosti.

Sara trenira od svojega 10. leta. Pravi, da jo je
za ta šport navdušil njen brat, ki jo je tudi peljal
na njen prvi Sevniški tek. In takrat je brez kakšnih
posebnih priprav osvojila 5. mesto. Talent je bil
očiten in lahko bi rekli – zvezda je bila rojena. Da je
temu tako, je opazila tudi njena učiteljica športne
vzgoje na OŠ Boštanj, Janja Kobold, ki ji je modro
svetovala treninge v AK Sevnica. S tem pa se je
začela Sarina uspešna športna pot. Pod svoje
okrilje jo je vzel trener Rafko Povhe. Seveda pa
je za Sarin uspeh v največji meri zaslužna njena
družina, ki jo v vsem stoodstotno podpira. Saro
morajo namreč kar 4-krat na teden voziti na
treninge v Sevnico, ji nuditi ustrezno opremo
ter omogočiti kar se da optimalne okoliščine
za dosego želenega cilja. Vse to pa pomeni tudi
zajeten finančni zalogaj. In Sara se tega zrelo
zaveda, zato je morda še toliko bolj odločna, da
njihov skupni trud obrodi sadove. O njeni zrelosti
in discipliniranosti priča tudi uspešna uskladitev
treningov, tekem in osnovnošolskih obveznosti.
Dekle je namreč odlična učenka OŠ Boštanj, ki je
lahko za zgled in ponos vsem. V veliko podporo so
ji tako tudi njeni sošolci, ki se iskreno veselijo vseh
njenih dosežkov. Da pa je včasih resnično naporno,
zgovorno dokazuje njen običajen »delovni«
dan: »Vstanem ob 5.45, nakar se odpravim na
jutranji tek, ki traja do 6.30. Sledi priprava na
šolo, kjer sem pri pouku od 7h do 14h. Potem
grem domov, imam kosilo in ponovno odhitim
na trening v Sevnico, ki traja tri ure, do 18h. Ko
pridem domov, moram seveda narediti še naloge
in se učiti, včasih tudi pozno v noč.« Sara opravlja
jutranje treninge kar 6-krat na teden, vikendi pa so
pogosto rezervirani za celodnevne priprave. Tako
sedaj že nekaj vikendov zapored hodi na priprave v
Novo Gorico, kjer spoznava nove obraze in se kali
v vrhunsko športnico.
Sara je zelo skromno dekle, ki kljub uspehom
ostaja na realnih tleh. Zaveda se, da jo bo samo
trdo delo in posluh ter pomoč ustreznih institucij
nekoč pripeljalo morda celo do olimpijskih iger.
»Zaenkrat sicer še nimam sponzorjev, vendar
upam in pišem prošnje za finančno podporo. Moji
cilji za naprej so še izboljšati svoje rezultate in
popraviti tehniko teka.« Vsi ji seveda želimo čim
hitrejši tek in da bo postala zmagovalka na vseh
področjih, ki si jih bo zadala v življenju.
Silvestra Kotar

Odvisnost –
tema meseca novembra
Mesec november je bil mesec, v katerem smo še
posebno pozornost namenili odvisnosti. Ker je to
zelo pomembna tema, ki se dotika skoraj vsakega
izmed nas, smo se tudi učiteljice prve triade OŠ
Krmelj odločile, da v okviru razrednih ur temu
namenimo precej pozornosti. Razredne ure smo
načrtovale v dveh etapah. Najprej smo z učenci
izvedle razgovor o različnih zasvojenostih, nato pa
je delo potekalo v praktičnih delavnicah.
Zbrali smo se v večnamenskem prostoru in se
z otroki pogovarjali o tej temi. Presenečene
smo bile, koliko že vedo o tej problematiki.
Učenci so pokazali veliko zanimanje z aktivno
udeležbo v razpravi. Vse skupaj smo popestrili z
računalniškim prikazom, ki ga ponuja internet ter z
drugimi avdio in video pripomočki. Ti so pripomogli
k izredni motivaciji. Še posebej se jih je dotaknil
prikaz posledic prekomernega uživanja alkohola
ter drugih dovoljenih in prepovedanih substanc.
Učenci so se zelo razgovorili, sodelovali, povedali
svoje izkušnje iz njihovega okolja ter si obljubili, da
zdravju škodljivih substanc ne bodo uživali.
V drugem sklopu pa smo na to temo tudi ustvarjali
– izdelovali plakate, risali piktograme ter pisali
slogane, ki nas opozarjajo na posledice uživanja
teh substanc. Te izdelke smo nato razstavili, da so
nam bili še nekaj časa na ogled.
Vsi smo bili mnenja, da sta bili ti dve uri dobro
izkoriščeni in da so učenci videli ter spoznali kar
nekaj novih stvari, ki jim bodo v opomin in opozorilo,
ko bodo stopali po svoji življenjski poti.
Renata Mlinarič, Metka Podlogar, Vesna Logar,
Mojca Tomažin - OŠ Krmelj

Kulturni februar
V ponedeljek, prvega februarskega dne, nas je v
šoli pričakalo presenečenje, ki mu je sledil prijeten
ter kulturno obarvan teden.
Gospa ravnateljica je s krajšim govorom naredila
uvod v ta teden oz. v mesec kulture. Na naši šoli se
ta mesec namreč veliko dogaja. Kulturni februar
pa so v Gledališču na stopnicah začeli učenci
9. razreda, ki so nam predstavili svoje govorne
nastope o Francetu Prešernu. V ponedeljek smo
slišali veliko o pesnikovem življenju in delu ter o času,
v katerem je živel. V naslednjih dneh pa so nam
učenci predstavili še dve njegovi znani deli: sonet
O, Vrba in pesnikovo največjo mojstrovino, Sonetni
venec.Teden smo zaključili s krajšo proslavo, ki je
minila v znamenju Franceta Prešerna in kulture.
Ob tej priložnosti pa smo tudi osebno čestitali
našemu učitelju matematike in fizike, g. Boštjanu
Repovžu, ki je ravno v tem tednu prejel visoko
državno priznanje na področju šolstva, priznanje
Blaža Kumerdeja.
Učenci OŠ Krmelj smo se spomnili slovenskega
pesnika, ki je slovensko poezijo povzdignil na
najvišjo raven. Tega se velikokrat ne zavedamo,
zato je pomembno, da se vsaj v tem mesecu
spomnimo pomena kulture v najširšem pogledu.
Ana Gorenc, 7. r., OŠ Krmelj
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Mladina, šolski zvonec
Prvenstvo osnovnih šol občine Kulturstik
Sevnica v namiznem tenisu
20. januarja smo v OŠ Boštanj pod pokroviteljstvom
občinske Športne zveze Sevnica izvedli prvenstvo
osnovnih šol v namiznem tenisu. Tekmovanja
so se kot gostje udeležili tudi učenci sosednje
občine Radeče, ki so tekmovali izven konkurence.
Tekmovanje šteje kot kvalifikacija na področno
prvenstvo, ki ga bodo letos izvedli radeški
namiznoteniški delavci v začetku februarja.
Učenci in učenke so tekmovali v posamezni
konkurenci v štirih kategorijah: od 1. do 5.
razreda – mlajši učenci (3 udeleženci) in učenke (5
udeleženk) in od 6. do 9. razreda - starejši učenci
(19 udeležencev) in učenke (11 udeleženk).
Doseženi so bili naslednji rezultati:

V prvih dneh februarja so na naši šoli potekale
delavnice v okviru projekta KULTURSTIK. Pripravili
so jih animatorji z umetniške gimnazije Ljubljana,
udeležili pa so se jih učenci osmih razredov.
V torek, peto šolsko uro, so se vsi udeleženci
delavnic zbrali v mali telovadnici. Pripravili so
nekaj točk sodobnega plesa, ki so se ga učili te
dni, stripe in animirane filme. Uprizorili pa so tudi
kratko cirkuško predstavo.
Videti je bilo, da so bili učenci z delavnicami
zadovoljni, saj je na njihovih obrazih sijal nasmeh.
Zanimivo bi bilo, če bi v prihodnje pripravili še
kakšno delavnico, katere bi se lahko udeležili tudi
deveti razredi.
Lenka Zupančič, 9. d

Don Boskovi dnevi v Sevnici
SMC Sevnica in župnija Sevnica že nekaj let
zapovrstjo organizirata na god Janeza Boska
slavje don Boskovih dni. Tridnevno praznovanje,
od 29. do 31. januarja, smo začeli z monodramo
Gregorja Čušina – Jona, besni prerok. Gregor
nas je spravljal v smeh in nas hkrati pripravil, da
smo se z njegovimi družbenokritičnimi monologi,

Mlajši učenci posamezno:
1.
Bazamovski Luka, OŠ Radeče
2.
Rantah Nik, OŠ Sevnica
3.
Traven Lenart, OŠ Sevnica
Mlajše učenke posamezno:
1.
Škerl Rebeka, OŠ Sevnica
2.
Starič Jerneja, OŠ Sevnica
3.–4. Škobič Lejla, OŠ Sevnica
Kolar Larisa, OŠ Boštanj

Turnir v ulični košarki

Zimske radosti na Lisci

podkrepljenimi s svetopisemsko besedo, zazrli
vase. Drugi dan je bil bolj športen. V gasilskem
domu smo imeli odprto prvenstvo v namiznem
hokeju, udeleženci pa so prišli z vseh koncev
Slovenije, pa tudi iz Hrvaške. V športnem domu
smo se lahko razgibali na košarkaškem turnirju.
Praznovanje smo končali v nedeljo s sveto mašo,
popestrila jo je glasbena skupina Dominik iz Žalca,

Starejši učenci posamezno:
1.
Robar Jure, OŠ Boštanj
2.
Bedek Jaka, OŠ Sevnica
3.
Lesičar Andraž, OŠ Sevnica
Starejše učenke posamezno
1.
Krajnc Urška, OŠ Sevnica
2.
Knez Danaja, OŠ Radeče
3.-4. Krajnc Ivana, OŠ Sevnica
Zabasu Monika, OŠ Sevnica

Snežne padavine so mladim omogočile radosti na
snegu. V soorganizaciji s salezijanskim mladinskim
društvom smo organizirali lopatkanje in sankanje
na Lisci. Snežna strmina je ponujala smeh in

V ekipni konkurenci so se pomerili starejši učenci
Osnovne šole Boštanj in Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica. Zmagali so učenci iz Sevnice z
rezultatom 3:1 in tako osvojili naslov občinskega
ekipnega prvaka.
Vsem nastopajočim, še posebej zmagovalcem,
iskrene čestitke.
Vodja tekmovanja: Igor Svažič

hitrost, ob progi sta topel čaj in sladka čokolada le
še dopolnila radost. Kljub nizkim temperaturam je
bila udeležba mladih in mladih po srcu zadovoljiva,
saj je glavni cilj tudi druženje, ki naj se ohranja do
konca snežnih razmer.
Petra Biderman
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Konec don Boskvih dni z glasbeno skupino Dominik

in s finalnim don Boskovim turnirjem, na katerem
so tekmovalci zbirali točke v namiznem hokeju,
pikadu in ročnem nogometu vse leto. Tudi po več
kot sto letih, ko je don Bosko začel zbirati mlade,
njegov duh še vedno živi in nas dela boljše.
www.smc-sevnica.si
Beno Puh

Finale don Boskovega turnirja

Grajska skrinja
Mami

Zdravnik in kmet
V Sevnici sem vstopil na vlak proti Ljubljani in v
kupeju prisedel k petim potnikom. Štirje od njih so
bili odeti v črnino. Sopotnica z moje desne se je
živahno pogovarjala z njimi. Zatopljen v svoje misli
nisem spremljal njihovega pogovora. Zaznal sem
le, da so bili prejšnji dan na pogrebu svoje matere
nekje pri Dobovi, da pa živijo blizu Vrhnike.

Sem pa pozorneje prisluhnil, ko je sin pokojnice
pripovedoval, kako brezupno so povsod iskali
pomoč za vidno hirajočo mater in kako jim tudi v
ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru niso
dali ustreznega odgovora. Ko so že skoraj obupali,
jim je nekdo svetoval, da naj poizkusijo v Sevnici,
kjer v tamkajšnjem zdravstvenem domu dela star
zdravnik, ki s pozornim pogledom v bolnikove oči in
nohte zanesljivo odkrije vzrok bolezni.
Z mamo so se napotili k njemu. Oba z bolniško
sestro sta jih prijazno sprejela. Ni trajalo dolgo, ko
je zdravnik pripeljal bolnico iz ordinacije in povabil
sina na pogovor. Povedal mu je, da ima mama neko
redko vrsto raka in da bo živela še največ šest
tednov ter naj ji omogočijo vse, kar si želi, če je to
v njihovi moči.
Napoved starega zdravnika se je natančno
izpolnila, postavljeno diagnozo pa je v celoti potrdila
obdukcija.
Vsakomur je prijetno, če sliši kaj tako lepega o
ljudeh, zlasti o zdravnikih iz svojega kraja. Takoj sem
vedel, da je ta stari zdravnik dr. Franc Pungerčič,
saj je bilo podobnih zgodb, ki so sčasoma prešle
v legendo, veliko že, ko je še živel. Marsikdo
je povedal, da je bil začuden, ko je po vstopu v
ordinacijo opazil le pozoren pogled zdravnika, ga
videl nekaj pisati in že je dobil v roke recept. Za
tem je bilo na vrsti kratko navodilo o zdravljenju in
že je prišel naslednji bolnik. Kadar je ugotovil hujšo
stopnjo obolelosti, ni bil več redkobeseden. Bolniku
je natančno naročil, kako naj se zdravi, in mu
povedal, da ga bo obiskal, kar je zanesljivo storil.
Bil je prepričan, da je obisk bolnika zelo pomemben
prispevek v poteku zdravljenja.
Ni mu bilo težko pešačiti tudi v najbolj odročne
kraje, visoko v hribih. Na velik napor je bil navajen še
iz časa, ko je bil kot partizanski zdravnik udeležen
v številnih bitkah in napornih pohodih. Ko je bila
vojna, smo živeli v Orehovcu. Po eni izmed nemških
hajk se je k nam zatekel ranjeni partizan. Obvestili
smo kurirja in kmalu je z manjšo enoto prispel
dr. Pungerčič, pregledal je rano in jo oskrbel,

ranjenca pa so odnesli v bolnišnico na Rudeniku.
Še preden so odšli, se je oglasil pri kmetu Anzeku,
s katerim sta bila velika prijatelja. Tudi po vojni sta
ostala nerazdružljiva. Zgodilo se je, da ga je videl
prihajati proti hiši, kjer je imel ordinacijo. Takoj je
slekel plašč in presenečeni medicinski sestri rekel:
»Za danes je konec dela! Kaj ne vidiš, da prihaja
Anzek!« in že je hitel
prijatelju naproti.
Kar za nekaj dni ga ni
bilo videti. Prijatelja
sta
se
medtem
umaknila v spokojni
mir Anzekove zidanice
pod Orehovcem. Tu
je bilo poleg dobrega
vina vedno na voljo
nekaj domačih klobas,
kruha in jajc. Zakurila
sta kar sredi zidan'ce
in obujala spomine
na težke vojne čase.
Anzeku je bil prijatelj
v veliko uteho. Kruta
vojna mu je vzela kar
dva sinova. Starejši
je padel kot borec
Kozjanskega odreda
na Veterniku nad Kozjem, mlajšega, še ne starega
16 let, je pokosil le streljaj od rojstne hiše rafal iz
brzostrelke ustaša, žejnega krvi. Ta je hodil nekaj
časa za veliko kolono, ki je prečesala te kraje na
štefanovo leta 1944.
Dolgoletna zdravnikova sodelavka, zdaj upokojena
medicinska sestra Marija Starič, vsem znana
kot sestra Mara, mi je prijazno zaupala še dve
podrobnosti iz njegovega življenja.
V eni izmed bitk z Nemci, nekje v hribih Zgornje
Savinjske doline, je v velikem snežnem zametu
izgubil prstan. Po končani bitki je prepričal
komandanta, da so šli prstan iskat: »Ta prstan je
moje življenje, če ga ne najdemo, je po meni že v
naslednji bitki, če ga najdemo, bom v tej vojni ostal
živ!« Prstan so po napornem iskanju našli. Soborci
in komandant so se zavedali, da je kot zdravnik in
soborec nepogrešljiv.
Na dolgih nočnih vožnjah k oddaljenim bolnikom
si je krajšal čas s prepevanjem, imel je zvonek
tenorski glas. Posebno občuteno je zapel svojo
najbolj priljubljeno pesem, ki je nekaj posebnega.
Oj škrjanček, kam letiš?
Tam med nageljni na oknu.
Rad bi jo v naročju zibal,
Preko zelenih dobrav,
sladko pesmico zapoj,
sladke sanje šepetal,
preko gajev zelenečih,
ko pomlad na dušo trka,
mehke kite ji poljubljal,
nesi ljubici pozdrav!
Da ji bo lepa noč nocoj.
Svoje vroče srce dal.
Ta pesem pove, kako nadvse je ljubil okolje, iz
katerega je izhajal. Mestni svet ga ni zanimal,
ostal je trdno zavezan preprostemu podeželskemu
življenju.
						
				
Vinko Zalezina

Jezikovni kotiček ~ jezikovna zanimivost:
Šutidje pvraijo, da ni vnžao, kkao so čkre
psotvajelne. Vžano, da je pvra in zdajna čkra na
parevm msteu. Ztao, ker čloevk ne perbrere vksae
čkre psoebej, apmak bsedeo kot cleoto. Če lhako
to perbertee, ste v mnajšini. Smao 45% ludji lkaho
to perbere berz tžeav.

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

Nasmeh v tvojih očeh mama
je bil kot sončni žarek,
ki posveti na zemljo.
Ko si spletala mi lase,
sem tvojo zgarano dlan čutila;
a, ko si govorila,
so bile tvoje besede
kot prijazen vetričev piš.
A, ko si se od mene
za vedno poslovila,
takrat sem strta spoznalapremalo hvaležnosti sem ti dala …

Marija Bajt

Mama
V norosti krutega sveta
se najde dobra,skrbna mamica.
Za drobno,malo dete
bi dala dušo in srce.
Nauči ga prvega koraka,
nežna nje beseda vsaka
prvih ga nauči besed,
da lažje bi razumel svet.
Vzgaja dobro ga,skrbno,
skrbi,da v šoli bi mu šlo.
Nanj prelaga izkušnje,znanje,
goji mu upanje,neguje sanje.
Pred hudim ga varuje,
njegova dejanja v zvezde kuje.
Od svojih ust ga hrani,
vseh zlih stvari mu brani.
Ponosno ob bok se mu postavi,
dobro na življenje ga pripravi.
Vedno v skrbeh,utrujena,zaspana,
do konca življenja mu je predana.
Tanja Košar

Snežna belina
Čistost snežene odeje
odseva v sončni dan.
Toplina sončnih žarkov
zavita je v zimski mraz.
Bisernost zime
bode v oči.
Diamantni sij snežink
opaja nam duše,
jemlje vidni spekter
vsem realnim stvarem.
Utaplja ga.
V tej snežni belini
drobnih kristalov
ječi od bolečin.
Pogled ugasne.
Moč ni ubežati
hladnosti zime.
Lepote nje diamant
zasidra se v srce
in še tako zdravo oko
se v hipu okrona
s solzo bolečine.

Tanja Košar
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Šport in rekreacija
V IPPONU sedaj tudi vadba
aikida

Ju-jitsu IPPON Sevnica
odlično v Ribnici

Investicije na Bazenu Sevnica
v letu 2010

V Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica vstopajo
že v šestnajsto zaporedno leto redne vadbe borilnih
veščin. V tem obdobju so prizadevni trenerji
s tekmovalci osvojili vrsto medalj na domačih
prvenstvih in tekmovanjih v tujini. V svojih vrstah
imajo vrhunske tekmovalce, med katerimi je tudi
Andrej Cešek, mladinski evropski prvak in svetovni
podprvak v ju-jitsu. V začetku tega leta so poleg že
obstoječe karate sekcije ustanovili aikido sekcijo,

Tekmovalci v ju-jitsu tehnikah iz DBV IPPON iz
Sevnice so se v soboto, 30. januarja, v Ribnici
udeležili slovenskega turnirja v ju-jitsu tehnikah
za mlade do 14 let. Med vsemi slovenskimi klubi
in več kot 150 tekmovalci so osvojili odlično 2.
mesto v skupni razvrstitvi. Prvi so bili tekmovalci
iz Kočevja, 3. mesto pa so osvojili tekmovalci iz
Šempetra. Iz Posavja so se tekmovanja udeležili
še člani Katana Globoko.

Bazen Sevnica je bil zgrajen leta 1985, od tedaj
so se na objektu izvajala le manjša in najnujnejša
vzdrževalna dela, pomembnejših investicij v
posodobitev pa do sedaj ni bilo. Dotrajanost
posameznih delov bazena je v zadnjih letih botrovala
okvaram in posledično večjim stroškom popravil.
Tudi opozorila inšpekcijskih služb so dajala vedeti,
da Bazen Sevnica kliče po obnovi.
KŠTM Sevnica se je v letih 2008, 2009 in 2010
prijavil na razpise Ministrstva za šolstvo in šport
ter na razpis Fundacije za šport. Vloge na razpise
so vključevale naslednje projekte:
- obnovo bazenske kinete s cevovodnim sistemom,
- sanacijo bazenske ploščadi,
- investicijo v novo bazensko plastiko,
- sanacijo bazenske strojnice in
- obnovo ter sanacijo tuširnic in sanitarij.

ki jo vodi mojster aikida Ambrož Karlovšek. Z
ustanovitvijo aikido sekcije sedaj društvo šteje več
kot 60 članov, ki redno vadijo ju-jitsu, karate, judo in
aikido. Mojstra Miran Grubenšek - 6. dan, Ambrož
Karlovšek - 1. dan in mojstrica Janja Vavtar –
1. dan so prvi skupni trening z nekaterimi člani izvedli
15. januarja 2010 v Športnem domu v Sevnici. Vsi,
ki bi želeli podrobneje spoznati to plemenito vadbo,
ste vljudno vabljeni. Več informacij pa najdete na
spletni strani www.ippon.si.
Miran Grubenšek

Člani kluba IPPON Sevnica so posamično zasedli
naslednja mesta: 1. mesto - Vesna Karlovšek,
Nik Rantah za 2. mesto - Knez Lazar Luka, Tajda
Tomšič, Alja Kolman, Domen Božič, Severin
Stegenšek, 3. mesto - Ivo Strnad, Nika Dolinšek,
4.mesto - Mojca Bence, Tjaž Prah.
Miran Grubenšek

Squash turnir

Squash klub igRaj Sevnica je 6. februarja v Termah
Čatež organiziral že tretji squash turnir v sezoni, ki
je štel tudi za slovensko jakostno lestvico. Udeležilo
se ga je kar dvajset igralk in igralcev. Med damami
je na prvem ženskem turnirju zmagala Beti Zupan
V soboto, 13. februarja, se je v športni dvorani OŠ
iz Kranja pred Alenko Škofič (KR) in Tadejo Rader
Sevnica odvijal turnir v malem nogometu SLABIČI
(MB), med moškimi pa Tomaž Guzelj iz Ljubljane.
OPEN. Turnir je bil letos organiziran že četrtič
zapored. Ob tej priliki bi se organizator rad zahvalil
vsem pokroviteljem, predvsem pa generalnemu
sponzorju Doma-ko d.o.o. iz Mirne, ki je ta dogodek
sploh omogočil.
Turnirja se je udeležilo 12 ekip, ki so v izredno
zanimivih srečanjih, prikazale zavidljivo nogometno
znanje. Med vsemi ga je največ prikazala ekipa
Javna dražba, ki so jo sestavljali tudi nekateri
občasni reprezentanti Slovenije v malem
nogometu. Slednji so slavili pred FC Maribor
Branikom in Slabiči, ki so bili v tekmi za 3. mesto
uspešnejši od domače ekipe Yumbo. Najboljši
igralec je postal Uroš Kroflič, strelec pa Davorin
Šnofl (oba člana zmagovalne ekipe), medtem ko je
priznanje za najboljšega čuvaja mreže prejel član
Slabičev Andrej Pešec.
Za njim pa sta se uvrstila David Praprotnik in Miha
Rok Črepinšek
Peteh, oba iz Kranja. Kar 4 igralcem iz Posavja:
Juretu Klakočarju, Iztoku Šraju, Primožu Gajšku
in Tomažu Čampi se je uspelo prebiti v četrtfinale,
kjer smo naleteli na premočne nasprotnike.
»Domačini« počasi že dihamo za ovratnik tudi
najboljšim v Sloveniji. Cel dan smo lahko uživali v
izjemnih predstavah odličnih slovenskih igralcev,
ki so nam pokazali, zakaj je squash ena najbolj
dinamičnih športnih panog. Revija Forbes je v svoji
primerjavi športov izbrala squash kot najbolj zdrav
šport. Več o turnirju, dejavnosti kluba in o squashu
poiščite na www.igraj.org. Naslednji turnir bo že v
nedeljo, 28. marca. Pridi takrat v Športni center
Term Čatež in igRaj squash!
				
Tomaž Čampa

Slabiči open

www.kstm.si
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Ocenjena vrednost vseh investicij znaša okoli
350.000 EUR. Nujnost ter smotrnost vzdrževalnih
del podpirajo tudi Občina Sevnica, Občinski svet
Občine Sevnica ter Svet KŠTM Sevnica. Občina
Sevnica je v svojem proračunu za leto 2010
zagotovila sredstva za omenjene investicije v
sorazmernem deležu glede na sredstva pridobljena
na razpisih. V kakšni meri in katere investicije se
bodo v letu 2010 izvršile, pa je odvisno tudi od
sklepov o sofinanciranju Ministrstva za šolstvo
in šport, Fundacije za šport in nenazadnje tudi od
vremenskih razmer. Namen je, da se k investicijam
pristopi takoj zgodaj spomladi, ko bodo vremenske
razmere to omogočale.
Bazen Sevnica ponuja možnost vodnih športov
in vodne rekreacije, ki je ena najbolj priporočljivih
vrst rekreacije sploh. Potreba po zdravih vrstah
rekreacije se bo v prihodnosti še povečevala.
Z rekonstrukcijo in obnovo obstoječih objektov
realno pričakujemo porast števila in stopnje
zadovoljstva obiskovalcev, saj bo rekreativno in
športno plavanje postalo za obiskovalce veliko bolj
urejeno in dostopno.
KŠTM Sevnica

JAVNI POZIV
ZA ODDAJO
POSLOVNEGA PROSTORA
V OBJEKTU BAZEN
(BIVŠA TRGOVINA), na naslovu
Prvomajska ulica 15, Sevnica.
Obveščamo vse zainteresirane, da bo
javni poziv navpogled na spletni strani
KŠTM Sevnica, www.kstm.si in
Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

Šport in rekreacija
Seminar v fitnes studiu

Športnik leta 2009

30. januarja smo uspešno organizirali seminar
na temo NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN ZABLODE
PRI TRENIRANJU V FITNESU IN PRI PLANIRANJU
PREHRANE.

V občini Sevnica je sevniška športna zveza
že devetič razglasila športnika leta. Župan in
predsednik športne zveze sta razglasila najboljše
v letu 2009.
Športna ekipa leta 2009 je ženska ekipa
Šahovskega kluba Milana Majcna. Članice kluba
v sestavi: Ildika Madl, Jelena Topič in Mojca Grilc
so osvojile naslov državnih prvakinj. V ekipi so
sodelovale še Suzana Pavlič, Petra Tihole, Petra
Pavlič, Ivana Kranjc in Lusija Krošelj. Športnica
leta je atletinja Sara Karlovšek. Osvojila je več prvih
mest na državnih prvenstvih v dolgih in gorskih
tekih v konkurenci pionirk in atletskem pokalu
za mlajše mladinke. Postavila je tudi tri državne
rekorde na 1000 m in 2000 m.
Športnik leta je Andrej Flajs, ki je bil v sezoni
2008/09 član odbojkarskega društva ACH
Volley, v sezoni 09/10 pa je postal še kapetan
te ekipe, prav tako je član slovenske državne
odbojkarske reprezentance. S to ekipo je postal
državni in pokalni prvak. Zasedli so drugo mesto v
interligi in se uvrstili v osmino finala v evropski ligi
prvakov. Z državno reprezentanco so sodelovali
na sredozemskih igrah in zasedli 3. mesto, ter na
evropskem prvenstvu v odbojki.

Predaval je prof. Žarko Stojić, trener in priznani
mednarodni sodnik fitnesa in bodybuildinga.
V prvem delu nam je predaval o delovanju mišic,
kaj potrebujejo in kako se razvijajo, o razlikah med
vadbo za oblikovanje telesa in vadbo dvigovalcev
uteži, o pravilni prehrani….
Najzanimivejši je bil drugi del seminarja, ko smo se
iz predavalnice preselili v fitnes studio.
S prof.Žarkom Stojićem je bil tudi kolega Toni
Vizilj, sicer osebni trener, tokrat pa v vlogi
demonstratorja, ki nam je pod vodstvom Žarka
predstavil pravilne izvedbe vaj, nove vaje in nove
ideje. Obiskovalci so tudi sami pod strokovnim
vodstvom izvedli nove vaje, saj jih le tako lahko
osvojiš.
Naj na koncu dodam, da smo bili udeleženci s
seminarjem zadovoljni in hkrati upam, da bo
naslednji seminar še bolje obiskan. Zavedati se
moramo, da se učimo celo življenje in da tudi vadba v
fitnesu ni nekaj, kar nima novosti, vadbenih trendov
in novih dognanj. Prav je, da jih spremljamo, saj bo
tudi na ta način vadba bolj zanimiva, predvsem pa
varna, zastavljeni cilji pa jasnejši.
Estera Savić Bizjak

Smučišče na Lisci v smučarski
sezoni 2009/10 ne obratuje

IPPON Sevnica, rezultati
državnega prvenstva tehnike
februar 2010 Šempeter
Mladi tekmovalci v ju-jitsu do 14 let iz DBV IPPON
SEVNICA so se v soboto, 13. februarja 2010,
udeležili državnega prvenstva v prikazovanju jujitsu tehnik, ki ga je organizirala JJZS v Šempetru.
Med 150 sodelujočimi tekmovalci so z osvojitvijo:
pet naslovov državnih prvakov, štirimi srebrnimi in
tremi bronastimi medaljami postali najuspešnejši
udeleženci državnega prvenstva. Odlični rezultati
so vzpodbuda za mlade tekmovalce in strokovni
kader trenerjev v Sevnici.

Državni prvaki v svojih starostnih kategorijah so
postali:
Resnik Poljaševič Gal, Knez Lazar Luka, Rantah
Nik, Tajda Tomšič, Kolman Alja
2.mesto in srebrne medalje so osvojili:
Strnad Ivo, Teraž Sergi, Prah Tjaž, Božič Domen
3. mesto in bronaste medalje so osvojili:
Dolinšek Nika, Jakoš Jan, Karlovšek Vesna
Ostali rezultati:
4. mesto Nepužlan Gaja
5. mesto Stegenšek Severin
6. mesto Žveglič Miloš
Foto: Stanko Lazar
7. mesto Brvar Anže, Bence Mojca in Nick Čanžar
8. mesto Kukec Anej
Športna osebnost leta 2009 je Borut Bizjak. 9. mesto Stegenšek Narsej			
S športom se je začel ukvarjati v TVD Partizan 			
Miran Grubenšek
Sevnica in je bi v osnovni šoli uspešen gimnastični
tekmovalec. Pridružil se je rokometašem in bil član
t. i. zlate generacije, pozneje je bil trener mladincev
in članov, predsednik ŠD Partizan, od leta 1978
do 1982 predsednik takratne občinske skupnosti
za telesno kulturo, v naslednjem mandatu pa
podpredsednik, v letih 2004–2008 pa član
Olimpijskega komiteja Slovenije. Leta 1986 se je
zaposlil na športni zvezi in opravlja dela tajnika še
zdaj v sklopu Zavoda KŠTM, je pa tudi predsednik
gimnastičnega društva.
Pred kratkim je društvo Zagon Tržišče praznovalo
10. obletnico delovanja; ob jubileju društva so za
pomemben prispevek na področju športa že dobili
priznanje Športne zveze Sevnica, njen predsednik
pa je predstavniku društva izročil še praktično
darilo – kopico žog.

Smučišče Lisca v smučarski sezoni 2009/10 po
sklepu Sveta zavoda ne obratuje, čeprav so bila v
preteklih letih za njegovo obratovanje pridobljena
vsa dovoljenja. V letih 2007–2009 smo financirali
obnovo vlečnice, novo ozemljitev stebrov, obsežna
nujna zemeljska dela, namestitev lesene ograje
med parkiriščem in smučiščem, šolanje vseh
potrebnih kadrov in veliko drugih manjših del.
V smučarski sezoni 2007/08 je smučišče
obratovalo 18 dni, v smučarski sezoni 2008/09
pa le pet dni.
Za nemoteno obratovanje smučišča v smučarski
sezoni 2009/10 bi potrebovali nekoliko več kot
18.000 evrov. Temeljni predpogoj za obratovanje
smučišča v smučarski sezoni so bila zakonsko
predpisana izobraževanja strojnikov in nadzornika
ter predpisana nujna vzdrževalna dela na vlečnici,
ki jih je predpisal inšpektor. To bi pomenilo okrog
10.000 evrov stroškov. Naštete obveznosti so
bile pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja
za smučišče, ker pa jih nismo opravili, vlečnica
v sezoni 2009/10 ne sme obratovati. Strogi
zakonski predpisi in visoke denarne kazni za pravne
in fizične osebe so zadosten razlog, da pravil ne
nameravamo prekršiti.
Zima je to sezono zelo radodarna s snegom, zato
smo na Lisci nekajkrat sneg poteptali s starim
teptalcem in s tem omogočili boljše razmere za
sankanje, lopatkanje in prve smučarske korake. Športnik leta 2009 Andrej Flajs (desno) je kot kapetan
Vlečnica bo celotno, s snegom bogato, sezono ekipe iz Bleda z uvrstitvijo med šest najboljših ekip v
evropi dosegel izjemen uspeh.
mirovala, kar ne bi smelo biti vzrok, da športniki
s svojimi smučmi ne bi okusili strmin na Lisci. Ta
Prireditev je kulturno popestril nastop krmeljskih
ponuja s svojimi snežnimi zameti in obilico snega
osnovnošolskih raperjev in učencev sevniške
– sredi februarja ga je bilo skoraj meter – pravo
glasbene šole, povezoval pa jo je Aleš Tuhtar.
zimsko idilo. Izkoristite jo.
KŠTM Sevnica
KŠTM Sevnica
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Utrip življenja
Komunala Sevnica skrbi za
vodovode

Policija
Prihajamo v spomladanski letni čas, v katerem nas
sonce čedalje topleje greje, dnevi pa so čedalje
daljši. Od 15. marca zimska oprema na vozilih ni
več obvezna, razen če nastanejo na cesti zimske
razmere (sneg se oprijema vozišča).
Ob tem času ponavadi začnemo delo zunaj hiše,
urejamo okolico, gremo na polja in travnike.
Velikokrat opazimo nepravilno kurjenje v naravi opozarjam na pravilno uporaba odprtega ognja,
da ne bi bilo požara. Kurišče je treba urediti tako,
da je obdano z negorljivim materialom in je dovolj
stran od objektov in gozda. Če je vreme vetrovno,
ognja ne kurimo. Prav tako ni dovoljeno požigati
suhe trave na travnikih, ker s tem uničujemo tudi
vsa živa bitja na tem območju. Spremljajte tudi
obvestila v medijih, saj je lahko zaradi izrednih
vremenskih razmer prepovedano kuriti v naravi.
Če odmislimo kazni, lahko z nepremišljenim
ravnanjem povzročite veliko škodo in strošek.

Komunala Sevnica je javna služba preskrbe s
pitno vodo v občini Sevnica in se poleg upravljanja
vodovodnih sistemov aktivno vključuje v njihovo
obnovo, pa tudi v gradnjo novih.
Lani je podjetje sodelovalo kot izvajalec naložb,
pridobljenih na razpisih občine Sevnica in Infre,
d. o. o. Med večje projekte spada gradnja novega
povezovalnega vodovoda na desni strani Save na
Primožu in Šentjanžu v skupni vrednosti 643.890
EUR. Opravili so tudi rekonstrukcijo vodovoda v
Florjanski, Drožanjski ulici, ob Vranjskem potoku
ter v Industrijski coni Stilles v skupni vrednosti
290.873 EUR.
Iz amortizacije sredstev v upravljanju in občinskih
sredstev so opravili potrebno delo na vodovodih, ki
jih Komunala Sevnica upravlja in jih je treba redno
vzdrževati. V sklopu tega je bil obnovljen vodovod na
Šmarski ulici, zgrajen vodovod za naselje Orehovo,
na vodovodu Blanca je bil zgrajen odsek za Priklance
– naselje. To je bilo še vedno priključeno na stare,
kakovostno kritične vodne vire. Obnovljenih je tudi
več odsekov tudi na javnem vodovodu Krmelj,
skupaj v dolžini 360 m, na vodovodu Nova gora je
potekala gradnja vodovoda Vodale ter na vodovodu
Primož odsek Primož–Orlska gora.
V podjetju so zadovoljni, da se je lani končal projekt
zamenjave salonitnih cevi primarnega voda Lisca–
Sevnica, na odseku Pecelj–Taborniška ulica. Skupaj
je bilo položenih 3644 m cevi DLTŽ ter 2546 m cevi
PE. Tako je mogoče spet izkoriščati kakovostno
pitno vodo iz vodnih virov pod Lisco, kar do zdaj ni
bilo mogoče zaradi zdravstveno spornega azbesta.
Naložbo 266.022 EUR je financirala občina
Sevnica, del sredstev je prispevala Zavarovalnica
Triglav.
Obseg opravljenega dela v preteklem letu kaže, da
Komunala Sevnica storitve opravlja kakovostno.
To je razumljivo, saj je glavna naloga podjetja Spet vas opopzaram tudi na samozaščitno
dolgoročno upravljanje vodovodnega sistema, kar ravnanje, s katerim zmanjšamo možnosti, da bi
brez kakovostne gradnje ni mogoče.
(lahkomiselno?) postali žrtev kaznivega dejanja.
Samozaščitno ravnanje ne zahteva veliko stroškov,
zahteva pa nekoliko vztrajnosti, potrpljenja in
volje.
Vhodna vrata hiš in stanovanj vedno zaklepajmo,
ključev pa ne puščamo na t. i. varnih mestih (npr.
za lončki za rože, pod predpražniki, nad vrati in
podobno). Ta mesta še zdaleč niso tako varna,
ko si mislite. In storilci dobro vedo, kjer iskati
ključe! Zapirajmo vsa okna, predvsem v pritličju.
Tudi kratek skok k sosedu, na dvorišče ali na polje
je lahko dovolj, da čedalje bolj mobilni storilci
opravijo svoje delo. Če opazite v okolici domov
neznane osebe, ki opazujejo vašo ali sosedovo
hišo, kjer nikogar ni doma, o tem obvestite policijo
na telefonsko številko 113. Policijske izkušnje
zadnjih let so pokazale, da najbolj drzni tatovi
najprej opazujejo, nato pridejo, kadar jih najmanj
pričakujemo – dopoldne, sredi dneva …
Pri delu ne odlagajte svojega orodja ob cestah, če
nimate ves čas nadzora nad njim. Če ste z vozilom,
ga zaklenite in (spet ponavljamo!) ne puščajte na
vidnem mestu vrednejših predmetov, ki so vaba
in lahek plen nepridipravom. Vedite, da lahko
nepridiprav vozilo odklene in ga spravi v pogon
brez kontaktnih ključev, odpelje pa se v manj kot
20 sekundah. Za vlom v avto in tatvino torbice na
sedežu potrebuje še manj časa.
In še opozorilo lastnikom psov. Vsak lastnik mora
imeti svojega štirinožnega prijatelja ves čas pod
nadzorom in storiti vse, da mu onemogoči prosto
sprehajanje brez nadzora v okolici. Tako je treba
Podjetje si želi tudi letos pridobiti čim več naložb za imeti psa na primerno dolgi verigi ali zaprtega v
gradnjo vodovodov na razpisih, del sredstev pa je pesjaku, na sprehodu pa mora biti na povodcu, če
na voljo iz upravljanja vodovodnih sistemov. Ta bodo se z njim sprehajate na mestih, kjer je pričakovati
namenjena obnovitvenim delom na vodovodih, kjer več ljudi ali drugih živali. V vsakem primeru pa z
bo Komunala Sevnica navzoča kot investitor, ki ga domačimi ljubljenci ravnajmo po pameti, skrbno
je pooblastila občina Sevnica.
in primerno, saj je to največje jamstvo, da nas v
Polona Sirk javnosti ne bo neprijetno presenetil.

20

Marec 10

RECEPTI
Posebna jed za postne dni
Včasih so kmečke gospodinje shranjevale gomoljno
zelenjavo v zasipnicah. Navadno so na flančniku
skopali jamo, vanjo položili turškovno in nato
nalagali korenje, kolerabo, repo in redkev. Vse
so ponovno pokrili in zasuli z zemljo. V zasipnicah
je zelenjava lepo počakala do februarja in še dlje.
Tako shranjeni gomolj so ostali lepo sveži.

Repa s krompirjem
Tri srednje debele repe narežemo na kocke ali pa jo
naribamo, narežemo tudi 6 debelejših krompirjev.
Nato oboje skupaj skuhamo v slani vodi. Odcedimo,
pretlačimo in zabelimo s pregretimi ocvirki na
katerih smo rahlo spražili veliko česna, dosolimo
in po okusu še popopramo. Zraven so postregli
kuhano klobaso ali pa suha rebrca.

Rahla sladica z limono
2 limoni
3 rumanjake in 3 beljake
1 skodelica mletega sladkorja
1/2 skodelica moke
1/2 zmehčanega masla
1 skodelico mleka
Mleti sladkor za posipanje
Limoni naribaj skorjico, stisni sok. V mešalniku
stepite rumenjake s polovico sladkorja v gosto
kremo. Dodajte moko, maslo, limonino lupino,
limonin sok ter na koncu še mleko. Mešanico
mešajte še dve minutu, da dobite enakomirno
zmes.
Beljake stepite v trd sneg s preostalim sladkorjem
in ga vmešajte v rumenjakovo zmes.
Pečico segrejte na 190 stopinj. Kremo vlijte v plitvi
malo večji model in naj se peče 30 minut.
Ta sladica je pravi zaklad. Je nekje med toplo peno
in kolačem. Najbolje, da jo pripravite v ovalnem
pekaču, tako kot so to počele naše babice. Sladica
je preprosta, izvrstna in se je nikoli ne nasitite.
Sodi med lahke sladice, pdobne suflejem, ki jih
moramo pojesti takoj.
Ravno pravšnja za postni čas in jo postrezite po
kakšni lahki enolončnici ali za večerjo.

Sadni kolač
1 kg sadja po lastni izbiri
4 žlice moke
1 žlička kvasa
4 žlice mleka
7 žlic mletega sladkorja
2 žlici olja
2 jajci
Ščepec soli
Pečico segrejte na 220 stopinj.
Olupite sadje po vašem izbiri, ga narežite na manjše
kose in jih položite v okrogel lončen model.
V skledi zmešajte preostale sestavine v gladko
zmes. Če uporabljate aktivni suhi kvas, se držite
navodil proizvajalca. To zmes prelijte čez sadje in
nekoliko premešajte. Pecite 40 minut.
To je prvovrstni kolač, ki ga hitro pripravite in
takoj postrežete, je slasten, nežen z veliko okusa.
Postrežemo ga z žlico. Najbolje, da lončeno posodo
postavite na mizo in uživate skupaj z družino, tako
kot so to počele naše babice. Poleg skuhajte dober
domač čaj.
Cvetka Jazbec

Oglasi

VZAJEMNA
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Razvedrilo
DANSKI
DANSKI
LITERARNI
LITERARNI
ZGODOVIZGODOVINAR
NAR
(GEORG)
(GEORG)

DRUGI
OKRASNA DVA LEVA MERA ZA
DRUGIPO GREBLJICA OKRASNA
ZA
MESEC
RASTLINA DVA
FINOST
LEVA MERA
MESEC PO GREBLJICA
RASTLINA
FINOST
KOLEDARJU
ZA
Z RAZNO- PRITOKA
SVILE
IN
ODRE NA KEMIČNIH
KOLEDARJU
ZA
Z RAZNO- PRITOKA
SVILE
IN
FRANCOSKE
PEPEL
BARVNIMI
ODRE NA KEMIČNIH
POLJSKEM
FRANCOSKE
BARVNIMI
REVOLUCIJE PEPEL
CVETI
VLAKEN
POLJSKEM
REVOLUCIJE
CVETI
VLAKEN

GRŠKA
GRŠKA
BOGINJA
BOGINJA
PREPIRA
PREPIRA

IME VEČ
IME VEČ
PAPEŽEV
PAPEŽEV

Polža se sprehajata.
Prideta do široke ceste in eden se
odloči, da bo sel čez, ko ga drugi
ustavi:
Saj si nor! Čez tri ure pride
avtobus!”

ITALIJANSKI
ITALIJANSKI
POPEVKAR
POPEVKAR
(MASSIMO)
(MASSIMO)
NAUŠNIK
NAUŠNIK
DANILO
DANILO
SLIVNIK
SLIVNIK
TURISTIČNI
TURISTIČNI
KRAJ V SZ.
KRAJ
V SZ.
SLOVENIJI
SLOVENIJI

NAŠA
NAŠA
TENIŠKA
TENIŠKA
TRENERKA
TRENERKA
JAUŠOVEC
JAUŠOVEC
VZDEVEK
VZDEVEK
GLASBENIGLASBENIKA ALEŠA
KA ALEŠA
KERSNIKA
KERSNIKA
MLAKA
MLAKA

SEŠTEVASEŠTEVANEC V
NEC V
MATEMAMATEMATIKI
TIKI

HLADEN
HLADEN
SEVERNI
SEVERNI
VETER V
VETER
V
SREDOSREDOZEMLJU
ZEMLJU

KIJ,
KIJ,
TOLKAČ
TOLKAČ
UČINEK
UČINEK

NEPRIJETNA
NEPRIJETNA
ZADEVA
ZADEVA
GRAD
NA
GRAD NA
PEČINI
V IT.
PEČINI
V IT.
APENINIH
APENINIH

ROMAN
ROMAN
KARLA
KARLA
ČAPKA
ČAPKA
DIVJA
DIVJA
MAČKA
MAČKA

MOŠKI, KI
MOŠKI,
STRIŽE,KI
STRIŽE,
FRIZER
FRIZER
MANJŠA
MANJŠA
PRIPRAVA
PRIPRAVA
ZA
ZA
MERJENJE
MERJENJE
ČASA
ČASA

ŠVICARSKI
ŠVICARSKI
PISATELJ
PISATELJ
(JOHN)
(JOHN)
MAJHNO
MAJHNO
DLETO
DLETO

FILM
FILM
ROBERTA
ROBERTA
ALTMANA
ALTMANA
JEZERO V
JEZERO
V
SEVERNI
SEVERNI
ITALIJI
ITALIJI
KAMEN
KAMEN
OB
CESTI
OB CESTI

ANGELA
ANGELA
MERKEL
MERKEL

PTICA
PTICA
SEVERNIH
SEVERNIH
MORIJ
MORIJ
MOČEN,
MOČEN,
REZEK
GLAS
REZEK GLAS

OBESEK,KI
KRAJ PRI OBESEK,KI
SE MU
KRAJ
PRI PRIPISUJE
SE MU
ZIDANEM
ZIDANEM
MOSTU PRIPISUJE
ČAROVNA
MOSTU
ČAROVNA
MOČ
MOČ

MESTO NA
MESTO
NA
NIZOZEMNIZOZEMSKEM
SKEM
(SIR)
(SIR)
LITIJ
LITIJ

GLAVNO MESTO ITALIGLAVNO
MESTO
ITALIJANSKE
DEŽELE
JANSKE
DEŽELE
FURLANIJE
FURLANIJE
JULIJSKE KRAJINE
JULIJSKE KRAJINE
DIATONIČNA
LESTVICA
DIATONIČNA LESTVICA
ZVEZDA
ZVEZDANA
VENERA
VENERA NA
JUTRANJEM
JUTRANJEM
NEBU
NEBU

ATA
ATA
LUČAJ
LUČAJ
SVETA
SVETANA
GORA
GORA
NA
VZHODU
VZHODU
KITAJSKE
KITAJSKE

TUJA DRETUJAVRSTA
DREVES.
VES.
VRSTA
OAZA
V
OAZA
V
LIBIJSKI
LIBIJSKI
PUŠČAVI
PUŠČAVI

ŽELATINA NEMŠKA
IZŽELATINA
MORSKIH NEMŠKA
PEVKA
IZ MORSKIH
ALG
PEVKA
ALG
PREBIVALEC
PREBIVALEC
APAČ
APAČ
UMETNOST
UMETNOST

MESTO IN
MESTO
JEZEROIN
V
JEZERO
V
VZHODNI
VZHODNI
TURČIJI
TURČIJI

STAR
STARZA
IZRAZ
IZRAZ
ZA
GROB,
GROB,
GROBNICO
GROBNICO

POŽIREK
POŽIREK

ORANŽADA
ORANŽADA

IDRO: jezero
jezero vv Italiji,
Italiji, LIEGE:
LIEGE: mesto
mesto vv Belgiji,
Belgiji, BRANDES:
BRANDES: danski
danski literarni
literarni zgodovinar,
zgodovinar, MASH:
MASH: ameriški
ameriški film
film
IDRO:

Rešitev januarske križanke je VICTORIA BECKHAM.
KŠTM marec 2010.indd 1
KŠTM marec 2010.indd 1

Izžrebani so bili:
1. nagrada – Vinko Krajnik, Vrhek 26, 8295 Tržišče
2. nagrada – Cvetka Popelar, NHM 8, 8290 Sevnica
3. nagrada – Mihela Milavec, Bezuljak 18, 1382 Begunje pri Cerknici

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Če srečaš človeka, ki je preveč
utrujen, da bi se ti nasmehnil, se
mu nasmehni ti. Nihče namreč ni
potreben smehljaja, kakor človek, ki
ga ni več zmožen.«

MESTO V
MESTO V
VZHODNI
VZHODNI
BELGIJI
BELGIJI
ZLATA
ZLATA
RODOŠEK
RODOŠEK

VSEVSEUČILIŠČE
UČILIŠČE

Pride Janezek v šolo pa učiteljica reče:
naj vstane tisti ki misli da je neumna
pa neki časa noben ne vstane pa le
Janezek vstane pa učiteljica reče
Janezku : Janezek,zakaj misliš da si
neumen?
Pa Janezek reče sej nisem sam srce
me boli ko samo vi stojite!!!
Dolenjec, Štajerec in Gorenjec so
sedeli na vrtu gostilne in naročili
pivo. Natakar je pred goste postavil
vrčke piva, v vsakem pa je plavala
muha.
Dolenjec je opazil muho, segel s prsti
v vrček, prijel muho in jo odvrgel
stran. Štajerec prav tako. Gorenjec
pa je muho previdno prijel, jo držal
nad vrčkom in zavpil:
“No, izpljuni že - toda vse!” Jasno?”

DUŠAN
DUŠAN
URŠIČ
URŠIČ
PREDEL
PREDEL
LJUBLJANE
LJUBLJANE

SLOVENSKI
SLOVENSKI
PRAVNIK
IN
PRAVNIK
POLITIKIN
POLITIK
(LUDVIK)
(LUDVIK)

PISEC
PISEC
NOVEL
NOVEL
SPODNJI
SPODNJI
DEL
DEL
POSODE
POSODE

VICOTEKA

Rešitev prejšnega skrivnega kotička je
LISCA. Izžrebana je bila:
Lea Perdih, Račica 11, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
18.2.2010 10:12:53
18.2.2010 10:12:53

Nagrade za mesec MAREC:
1. nagrada: kopalke, ki jih podarja Lisca d.o.o.
Prešernova 1, 8290 Sevnica
2. nagrada: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna Hrastnik,
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d.,
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
3. nagrada: hula hop obroč, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.marca 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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V katerem kraju se nahaja cerkev in
kako se imenuje?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. marca na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 SevnicaIzmed prispelih pravilnih rešitev
bomo izžrebali dve praktični nagradi (majčki).

Oglasi
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Vabljeni v naš svet ugodja in

razvajanj v novi trgovini
TC Mercator - Boštanj 80
8294 Boštanj
tel: 07 814 91 37
pon. - pet.:
9.00 - 21.00
ned. in prazniki:
9.00 - 15.00

Posebna ponudba izbranih kopalnih plaščev

od

-30%

do

- 50%

velja od 15. 2. do 12. 3. 2010

oz. do prodaje zalog

akcija v mesecu marcu velja samo za prodajalno Svilanit Sevnica

www.svilanit.si

KIN

