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Intervju

David Kozinc

Predstavite nam svojo življenjsko pot.
Sem David Kozinc, rodil sem se v Celju 18.
septembra 1985 mami Zdenki in očetu Dragu
kot drugi otrok. Moja skoraj tri leta starejša
sestra Sabina je končno dobila želenega bratca.
Na začetku je bilo vse super, ko pa sem se
enkrat postavil na noge, sem ji bil velikokrat tudi
trn v peti. Odraščal sem v vasi Dolnje Impolje pri
Studencu. Gre za majhno vasico, obkroženo z
gozdovi, travniki, njivami in vinogradi. Skupaj ima
vas šest hiš in malo manj kot 30 ljudi. Glede na
število prebivalcev otrok ni bilo veliko, a kljub temu
nam nikoli ni bilo dolgčas. S sestro, sestrično
in sosedom smo po vasi počeli razne vragolije,
igrišče pa smo imeli kar na cesti. Ker smo imeli
doma kmetijo, je bilo treba večkrat prijeti tudi za
delo. To mi takrat ni najbolj dišalo. Prišel je čas,
ko je bilo treba v šolo. Obiskoval sem tri osnovne
šole – na Studencu, Bučki in v Sevnici. Ker po
končani osnovni šoli še vedno nisem vedel, kaj
me pravzaprav veseli, sem se vpisal na srednjo
gradbeno šolo in jo tudi uspešno končal. Med tem
časom smo doma zasadili nov vinograd in počasi
mi je začelo postajati jasno, da gradbeništvo ni
zame, zato sem se po končani srednji šoli vpisal na
agronomsko šolo v Maribor, smer vinogradništvo
in sadjarstvo. Med izobraževanjem sem odpotoval
tudi na trimesečno strokovno prakso v francoske
vinograde in si pridobil zelo veliko izkušenj. Zdaj
delam doma na kmetiji. Z družino na šestih
hektarjih obdelujemo 25000 trsov. Vse grozdje iz
teh vinogradov v lastni kleti predelamo v različna
vina in jih čez leto prodamo po številnih gostinskih
lokalih in restavracijah v Sloveniji.

vinogradov še več. Dela je bilo veliko in počasi me
je vse začelo navduševati, še posebno delo z vinom
v vinski kleti. Vsak vinski letnik je zame nov izziv, v
katerem vedno doživim nova presenečenja, včasih
tudi kakšno manjše razočaranje, a prav to je tisto,
kar me je pripeljalo do tega, da se ukvarjam s to
dejavnostjo.
Kateri so vaši največji dosežki, povezani z vinom?
V naši občini smo eni izmed vodilnih vinogradnikov
in vinarjev, po velikosti in tudi kakovosti. Naša vina
so bila že petkrat izbrana za najboljša v naši občini
in si pridobila naziv Županovega vina. Tudi letos je
Županovo vino iz naše kleti. Gre za modro frankinjo
letnik 2008, ki je tri leta zorela v lesu. Na lokalnih
ocenjevanjih z našimi vini vedno zasedemo najvišje
mesto. Do zdaj smo v naši kleti pridelali vina, ki
so si prislužila velike zlate medalje (sauvignon,
renski rizling, modra frankinja …), chardonnay
2009 je bil prvak Dolenjske, kerner pa šampion
ocenjevanja že leta 1997 v Novem mestu. Letos
smo na Gregorjevem sejmu v Novem mestu
zmagali s cvičkom in na študentski Cvičkariji z
istim cvičkom zasedli drugo mesto. Vsa ta odličja
igrajo pomembno vlogo pri promociji in poznejši
prodaji vina.

vinogradov in količino vina, a pri tem upoštevati
kakovost, saj želimo ljudem ponuditi le najboljše.
Radi bi, da bi vina Kozinc postala ena najbolj
priznanih in prepoznavnih vinskih znamk na
Dolenjskem in hkrati v slovenskem prostoru.
Moja skrita želja je odprtje gostinskega lokala, v
katerem bi poleg tradicionalne kuhinje gostom
lahko ponudil tudi vina, ki jih pridelujemo v svoji
vinski kleti.
Kakšno je vaše sporočilo mladim, ki iščejo pot v
življenju?
Pri 26 letih se še vedno uvrščam med mlade in
upam, da bo tako še nekaj let. Če sklepam po
sebi, bi tistim, ki iščejo pot v življenju, svetoval, naj
poskušajo najti nekaj, kar jih veseli in navdihuje.
Če bodo to našli, bo treba kljub vsemu v to vlagati
ogromno dela in truda za uspeh.

S čim se poleg vinogradništva/vinarstva še
ukvarjate?

Če sem iskren, je vse več stvari, ki jih počnem,
vsaj delno povezanih z vinsko trto in vinom.
Vinogradništvo in vinarstvo sta moj način življenja,
to rad počnem in mislim, da je to edina pot do
uspeha. Seveda je pomemben tudi prosti čas.
Kako ste se navdušili nad vinogradništvom in Obožujem naravo, sem član Planinskega društva
Sevnica in imam rad pohodništvo, pozimi bordam,
vinarstvom?
poleti pa si najraje polnim baterije na morju.
Prvi vinograd je bil na naši kmetiji zasajen že pred
David, hvala za odgovore, želim ti veliko uspeha na
mojim rojstvom, a se dela v njem v otroštvu nisem Kakšna je vaša vizija v prihodnosti?
vseh tvojih poteh.
posebej veselil. Leta 2001 smo zasadili prvi večji
vinograd s 4000 trtami. Pozneje je bilo takih V prihodnosti nameravamo še povečati površine
Pogovarjal se je Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Skoraj na vsakem koraku se srečujemo z dejstvi,
da se je treba za nekaj odločiti. Kadar pa se
odločimo, ne vemo, ali smo storili prav, kakšne
bodo posledice in kaj bomo s tem dosegli. In če
se pozneje izkaže, da bi bila boljša druga pot,
se znamo tudi dokaj hitro sprijazniti s tem, da
je bila odločitev naša in da posledice nosimo
sami. Kadar pa so odločitve povezane z našimi
otroki, je zgodba popolnoma drugačna. Ker jih
hočemo zavarovati in jim želimo najboljše, bi
se najraje odločali namesto njih, jih usmerjali
in oblikovali. Ne vidimo pa, da potrebujejo svoj
prostor, prostor za sprejemanje, razmišljanje
in ukrepanje.

In če jim bomo to dali, bodo postali zrelejši,
močnejši, sprejemati bodo začeli posledice.
Zgodilo se bo tudi, da bodo tam, kjer mi nismo
znali ali želeli stopiti naprej, to storili prav
oni. In prišel bo čas, ko bomo začeli tudi mi
iskati njihove nasvete in pomoč ter jih začeli
posnemati. Takrat bomo ugotovili, da smo
naredili dobro. Za vse nas.
Torej sprejmimo, da so otroci različni, da
smo različni tudi mi in da se prav vsi nenehno
spreminjamo, prilagajmo in učimo. Pustimo si
sanjati in upati, širimo dobro in se podpirajmo
ter čutimo prav.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide maja 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
13. 4. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

TECI Z NAMI
OB ZAKLJUÿKU ÿISTILNIH AKCIJ
IN V POÿASITEV DNEVA ZEMLJE

13. ulièni tek za
POKAL SEVNICE
Nedelja, 22. aprila 2012

VAS VABIMO NA

SLOVESNO ZASADITEV OBÿINSKE LIPE
ki bo v

torek, 24. aprila 2011, ob 11. uri
na STUDENCU.

s štartom in ciljem pred hotelom Ajdovec v Sevnici

ŠTART:
Otroci: ob 10.00
Mladinci, èlani: ob 11.50
Mlajši deèki, deklice: ob 12.20
Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

Nastop uĀencev POŠ STUDENEC
Nagovori
Zasaditev lipe
Pogostitev
TOPLO VABLJENI!

Navijajte za Sevnico !!!
Predprijave in informacije: www.aksevnica.si

Organizator: TZOS, Obþina Sevnica, KŠTM Sevnica, KS Studenec, POŠ Studenec in ZZRS.
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Nadaljevanje gradnje
pločnikov v Tržišču
Občina Sevnica je s cestnim in gradbenim
podjetjem CGP d.d. Novo mesto podpisala
pogodbo za izvedbo projekta gradnje pločnika v
Tržišču, in sicer od tržiške bencinske postaje do
gostišča Ulčnik. Ureditev poleg izgradnje pločnika
vključuje tudi razširitev prepustov ter mostov čez
Mirno in Tržiški potok. Vključena je izgradnja javne
razsvetljave na celotnem odseku ter ureditev
prehodov za pešce pri odcepu za Mostec in
križišču za Vodale, pa tudi ureditev dveh parov
avtobusnih postajališč na lokaciji obstoječih.
Celotna pogodbena vrednost investicije znaša
318.000 evrov. Občina Sevnica je investicijo
uspešno prijavila na ukrep »Obnova in razvoj vasi«
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 in pridobila pozitiven sklep, s
katerim je zagotovljeno sofinanciranje investicije.
Dela se bodo pričela in zaključila v letošnjem letu.

Sekundarna kanalizacija v
Sevnici in Boštanju
Občina Sevnica je z gradbenim podjetjem Rafael
d.o.o. iz Sevnice podpisala pogodbo za izvedbo
projekta Sekundarna kanalizacija v Sevnici
in Boštanju. Cilj projekta je celovita ureditev
sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice
in Boštanja tako, da bo ustrezalo vsem zahtevam,
ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in
standardi. Sekundarna kanalizacija bo priključena
na primarni kolektor Čistilne naprave Sevnica.
Projekt je Občina Sevnica uspešno prijavila na Javni
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij
iz naslova prednostne usmeritve »regionalni
razvojni programi« in v letu 2011 pridobila
pozitiven sklep o sofinanciranju. Pogodbena
vrednost projekta znaša okrog 2.150.000 evrov,
vrednost sofinanciranja pa je okrog 1.492.000
evrov. Podpisu pogodbe je sledila uvedba v delo,
pogodbeni rok za dokončanje del v sklopu projekta
pa je konec letošnjega avgusta.

Podpis pogodbe za izvedbo projekta gradnje pločnika v
Tržišču s strani župana Srečka Ocvirka in predsednika
uprave CGP d.d. Novo mesto Marjana Pezdirca.

Pričetek urejanja
III. etape ceste skozi Sevnico
V marcu so se pričela dela v sklopu projekta tretje
etape ureditve državne ceste skozi Sevnico. Gre za
nadaljevanje prvih dveh etap, na katerih so se dela
izvajala od leta 2008 naprej. V okviru investicije
je načrtovana celovita obnova 500-metrskega
odseka vozišča regionalne ceste od gasilskega
doma do križišča pri Plauštajnerju.
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V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 29.
februarja potekala 11. redna seja Občinskega sveta
Občine Sevnica. Med pomembnejšimi točkami
dnevnega reda so svetniki obravnavali in potrdili
predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za most čez reko Savo pri naselju Log in
izven nivojsko križanje ceste z železnico, ki so jih
pripravile strokovne službe Občine Sevnica skupaj
z izdelovalcem prostorskega akta. Sprejeti sta
bili spremembi prostorskih aktov, ki omogočata
dograjevanje objektov na območju poslovnotrgovskega centra Sevnica ter stanovanjsko
gradnjo na območju Arta.
Občinski svetniki so sprejeli sklep o ustreznosti
zahteve za razpis referenduma za ustanovitev
Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, referendumsko
glasovanje pa bo opravljeno sočasno z naslednjimi
rednimi volitvami predsednika Republike Slovenije.
Občinski svet je bil seznanjen z informacijo o
dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do zaključka
projekta gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v občini
Sevnica, s poudarkom na pravočasnem sklepanju
služnostnih pogodb, ustrezni sanaciji cest in
kmetijskih površin po izvedbi del ter seznanjenosti
krajanov in javnosti glede izvedbe projekta. Sprejet
je bil poslovni načrt Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, pa tudi spremembe statuta tega
podjetja, ki pomenijo uskladitev s predhodno
sprejetim odlokom.
Med drugimi točkami dnevnega reda so člani
občinskega sveta obravnavali prošnjo po
izrednem financiranju Televizije Novo mesto, ki
je bila s strani vodstva naslovljena na vse občine
jugovzhodne Slovenije in je posledica velikih
stroškov prehoda na digitalizacijo ter neurejenega
financiranja televizijskih programov posebnega
pomena s strani države. Občinski svet je podprl
dodatno izredno sofinanciranje programa Vaš
kanal pod pogoji, da se dodatno financiranje izvede
v daljšem časovnem obdobju, v maksimalni višini
do predlaganega zneska in v sorazmernem deležu
glede na povečanje poročanja iz območja občine
Sevnica. Občinski svet je med drugim potrdil tudi
predlog cen za izvajanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti v krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj,
Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.

Urejanje vodovodov
v KS Tržišče

Pričetek del na Kvedrovi cesti.

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Rafael d.o.o.
Rafael Drstvenšek podpisujeta pogodbo za izvedbo
projekta Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanj.

11. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica

Vključena je tudi obnova pločnikov z javno
razsvetljavo in zaščito oziroma prestavitvijo vseh
komunalnih vodov, hkrati z vgradnjo odsekov
fekalne kanalizacije na tem delu Kvedrove ceste.
Investicijska vrednost po pogodbi znaša 385.000
evrov, sofinancerski delež Občine Sevnica pri tem
pa je 140.000 evrov. Investicijo vodi Direkcija
Republike Slovenije za ceste, dela pa bo izvajalo
podjetje Gradnje d.o.o. iz Boštanja.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja
Udovč sta podpisala pogodbo za izvedbo dela
vodovodnega omrežja v sklopu vodovodnega
sistema črpališče Tržišče–železniška postaja
Tržišče–Vrhek. Gre za okrog 3,5 kilometra
vodovodnega omrežja, s katerim bo možnost
oskrbe z vodo zagotovljena 50 gospodinjstvom na
obravnavanem območju. Gradnja dela vodovodnega
sistema, ki sovpada z aktualno izvajanim
projektom gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij, bo predvidoma
zaključena do sredine poletja. Podpisana je bila
tudi pogodba za obnovo javnega vodovoda Polje,
kjer zaradi dotrajanosti omrežja prihaja do motenj
pri oskrbi z vodo.

www.komunala-sevnica.si

Občinske strani

Čistilna naprava Sevnica
dosega svoj namen
Med številnimi aktivnostmi, ki jih je Občina
Sevnica v zadnjih letih izvajala z namenom
celovitega urejanja okolja, je tudi izpopolnjevanje
sistema odgovornega ravnanja z odpadnimi
vodami. Za čiščenje odpadnih voda iz osrednjega
poselitvenega jedra občine s kraji Sevnica, Boštanj,
Dolenji Boštanj, Radna in Log, ki so tudi najbolj
obremenjeni z odpadnimi vodami iz gospodinjstev
in industrijskih obratov, skrbi Čistilna naprava
Sevnica na Logu v upravljanju Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica.
Delovanje te osrednje sevniške čistilne naprave,
ki je dimenzionirana za 9.900 populacijskih enot
(eno enoto lahko enačimo z enim prebivalcem)
kaže dobre in z zakonodajo skladne rezultate.
To potrjujejo tudi zbrani podatki o povprečnem
učinku čiščenja za leto 2011 s strani Sektorja
za kakovost voda pri Agenciji Republike Slovenije
za okolje, ki primerjajo delovanje vseh slovenskih
čistilnih naprav v velikosti nad 2.000 populacijskih
enot. Sevniška čistilna naprava se med vsemi 93
ocenjenimi po povprečnem učinku čiščenja uvršča
v prvo tretjino.
Kot ocenjujejo v podjetju Komunala Sevnica, je dober
učinek čiščenja čistilne naprave na Logu posledica
odgovornega odnosa občine in upravljavca do
novozgrajene infrastrukture, celovitega pristopa k
odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter zagotovitve
ustreznega upravljanja z infrastrukturo. V sklopu
ustreznega upravljanja s strani upravljavca čistilne
naprave pa je potrebno izpostaviti usposobljen
kader za vodenje procesa čiščenja odpadnih voda
na čistilni napravi, aktivnosti na področju šolanja
kadrov in prenosa izkušenj med upravljavci drugih
čistilnih naprav v okolici, povezovanje z izkušenimi
strokovnjaki in upravljavci tovrstnih naprav,
predvsem pa tudi odgovoren odnos do okolja. Z
namenom ohranjanja doseženega učinka čiščenja,
skladnega z zakonodajo, se bo standard doseženih
rezultatov ohranjal tudi v bodoče.

Počastitvi dneva Zemlje
se letos pridružuje tudi
podjetje Tanin
V času prvih pomladnih dni z organiziranim
čiščenjem okolja in številnimi čistilnimi akcijami
izkazujemo svojo hvaležnost planetu Zemlja. Temu
je namenjen tudi dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22.
aprila, ob tem pa še posebej poudarimo pomen
odgovornega ravnanja z odpadki in njihovega
pravilnega ločevanja, varčevanja s pitno vodo in
drugimi oblikami energije ter varstvo ozračja,
gozdov in narave v najširšem smislu, s katero
gospodarimo trajnostno in odgovorno.
Občina Sevnica ob dnevu Zemlje v sodelovanju z
lokalnimi institucijami vsako leto pripravi zanimive
strokovne vsebine. V lanskem letu je tako na
pobudo župana Srečka Ocvirka in direktorja
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitje
Udovča, s sodelovanjem sevniške krajevne enote
Zavoda za gozdove Slovenije, potekala strokovna
ekskurzija za učence devetih razredov sevniških
osnovnih šol. Učenci so se seznanili z delovanjem
Čistilne naprave Sevnica, ob tem pa spoznali še
veliko drugih koristnih informacij o varovanju okolja,
ravnanju z odpadki, čisti pitni vodi in gozdovih, ki so
poleg vira čistega okolja po načelu trajnostnega
načina gospodarjenja tudi vir energije in številnih
surovin.

Občini Sevnica in podjetju Komunala Sevnica se bo
z aktivnostmi ob dnevu Zemlje letos pridružilo tudi
sevniško podjetje Tanin, ki ima dolgoletno tradicijo
pri predelavi lesa in pridobivanja ekstraktov ter
zaposluje 117 ljudi pretežno iz območja občine
Sevnica. S tovrstnim sodelovanjem želijo občanom
predstaviti vsebinsko raznolikost in širino svoje
proizvodnje, v kateri uporabljajo naravne surovine,
predvsem pa želijo predstaviti pristop k okoljsko
sprejemljivim oblikam proizvodnje. V ta namen
bodo 19. maja pripravili dan odprtih vrat, namenjen
vsem zainteresiranim občanom sevniške občine.

Regijsko praznovanje dneva
Civilne zaščite letos v Sevnici
S
podelitvijo
priznanj
organizacijam
in
posameznikom so svetovni dan Civilne zaščite
s slovesnostjo v sevniški kulturni dvorani 2.
marca obeležili tudi pripadniki civilne zaščite z
območja posavskih občin. Ti so s svojo strokovno
usposobljenostjo in požrtvovalnostjo trden člen
zagotavljanja varnosti ter nudenja pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah na območju Posavja.

Letošnje protokolarno vino
je modra frankinja
V Šentjanžu je 3. marca potekala družabna
prireditev z razglasitvijo Županovega vina 2012.
Izbor županovega vina vsako leto po tradiciji
pripravijo vinogradniška društva sevniške občine
pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom,
samo županovo vino pa je namenjeno promociji
občine in ima status protokolarnega vina za različne
priložnosti. Komisija je letos izbirala med vzorci
vin modre frankinje, na razpis pa so se prijavili
naslednji pridelovalci vina: Vina Kozinc, Peter
Pešec, Matija Mlakar, Silvo Janc, Stane Erman,
Stanko Jamnik, družina Simeonov, Stane Možič,
Jože Romih in Matija Seničar. Kot zmagovalno
Županovo vino 2012 je komisija izbrala vino modre
frankinje pridelovalca Vina Kozinc iz Dolnjih Impolj,
ki je na tem izboru zmagal petič.

Skupinska fotografija dobitnikov priznanj.
(Foto: Peter Jazbinšek)

Priznanja so bila podeljena pripadnikom Civilne
zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih
enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom,
skupinam, Občinam ter gospodarskim družbam,
zavodom in drugim organizacijam, ki so v preteklem
obdobju opravljali naloge zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter
sodelovali tudi pri drugih nalogah zaščite in
reševanja. Zbrane na svečanosti v Sevnici sta
nagovorila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk
in poveljnik Civilne zaščite za Posavje Jožef Kos. V
imenu dobitnikov priznanj se je zahvalila dobitnica
srebrnega znaka Civilne zaščite dr. Gabrijela
Pleško Gorenc, program pa so kulturno obogatili
učenci Glasbene šole Sevnica.

Dela

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

Županova čestitka Dragu Kozincu.

Zbrane v telovadnici šentjanške osnovne šole so
poleg gostitelja dogodka, župana Občine Sevnica
Srečka Ocvirka, nagovorili tudi predsednica
Društva vinogradnikov Šentjanž Ivica Strnad,
podpredsednik
sveta
Krajevne
skupnosti
Šentjanž Marko Repše, predsednik Zveze društev
vinogradnikov Dolenjske Jože Žura, ambasador
cvička Stane Erman in aktualna cvičkova princesa
Jasmina Podlesnik, program prireditve pa je
povezovala nekdanja cvičkova princesa Vesna
Perko.

Informacije

o projektu so dostopne na
spletni strani

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

Delovodje GVO

na terenu:

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

Vodja

projekta in koordinator

s strani

Prireditev je minila tudi v znamenju ubranega petja.

V kulturnem programu družabnega dogodka so
sodelovali Septet Fortuna iz Šentjanža ter pevci
iz Društva vinogradnikov Šentjanž, zanimivo in
poučno kratko predavanje o ujemanju hrane in
vina pa je pripravil Grega Repovž iz šentjanške
Gostilne Repovž.

Občine Sevnica:

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

Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si
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Po občini

Štiri uspešna desetletja
sevniških in boštanjskih
vinogradnikov

Računalniško opismenjevanje Skupščina Podeželske mladine
v Šentjanžu
Slovenije v Zabukovju

Kulturno-umetniško društvo Budna vas je v
sodelovanju z OŠ Milana Majcna Šentjanž pripravilo
Društvo vinogradnikov Sevnica–Boštanj je 9. delavnico računalniškega opismenjevanja, od 22.
marca v dvorani boštanjskega TVD Partizana do 24. februarja, v računalniški učilnici. To nam je
organiziralo 30. občni zbor članov, ki je bil poleg velikodušno odstopila OŠ Šentjanž.
poročanja o delu v preteklem letu in sprejemu
delovnega programa za leto 2012 namenjen tudi
praznovanju več jubilejev: 40. obletnice ustanovitve
Društva vinogradnikov Dolenjske, katerega del so
bili tudi boštanjski in sevniški vinogradniki, 30.
obletnice ustanovitve Ožjega vinogradniškega
okoliša Sevnica-Boštanj, 30. jubilejnega občnega
zbora in tudi 30. društvenega ocenjevanja vin.

Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj
uspešno vodi Franc Košak. Foto: M. K.

Slovesnosti so se udeležili številni člani društva
na čelu s predsednikom Francem Košakom ter
drugi gostje. Uradno so bili razglašeni rezultati
društvenega ocenjevanja vin, ob tej priložnosti
pa je bil izdan zbornik o bogati zgodovini delovanja
vinogradniškega društva. »Častni član« društva
je postal Rado Umek, ki je društvo kot predsednik
uspešno vodil med leti 1986 in 2000. Prireditev
so z nastopom popestrili učenci Osnovne šole
Boštanj in moška vokalna zasedba Un's Trboul,
program pa je povezovala Jelka Bec.
Uradnemu delu dogodka je sledil še družabni
del s pokušino vzorcev ocenjevanja vin, ki se je
ob prijetnem klepetu v dobri družbi nadaljeval v
večerne ure.

Štirinajst udeležencev je v svet računalnikov zelo
strokovno popeljala predavateljica profesorica
Andreja Tomažin. Pri tem ji je zelo pomagalo
osem učencev iz OŠ Šentjanž in eden iz OŠ
Radeče. V predstavitvah so udeležence seznanili
z zgodovino, sestavo in uporabnostjo računalnika
v vsakdanjem življenju. Z veseljem in zanosom
so udeleženci sledili napotkom mentorjev pri
delu z računalnikom. To je bila vzajemna pomoč
med generacijami. Na koncu delavnice sta bili
predstavitev računalniške opreme z nagradami in
podelitev zahval za udeležbo in sodelovanje.

Magda Sigmund, KUD Budna vas

»Zlata« zakonca Erpič
V teh sončnih marčevskih dnevih je posebej
prijetna slovesnost potekala v cerkvi svetega
Lenarta v Gabrijelah. Tam sta namreč Štefanija
in Janez Erpič ob svojcih, prijateljih, znancih in
sosedih praznovala visoki skupni življenjski jubilej,
in sicer 50-letnico zakona. Dočakala sta ga v
ljubezni, slogi in razumevanju. Spoznala sta se
v ceglarni v Prelesju. Tam sta si oba že v zgodnji
mladosti začela služiti kruh.

Tanja Žibert

V ŠKD Jablanica-Novi Grad
se dogaja
Desetega marca smo v sklopu ŠKD JablanicaNovi Grad organizirali praznovanje 8. marca,
dneva žena. Prireditev se je začela ob 16. uri v
lovski koči na Brezovici, zbralo se je 36 žensk,
članic ŠKD Jablanica¬-Novi Grad. Pripravili smo
krajši kulturni program in obdaritev vseh žensk s
simboličnim šopkom trobentic.
Po pozdravnem nagovoru sta bila na vrsti krajši
kulturni program in obdaritev vseh žensk s
simboličnim šopkom trobentic. Po večerji smo
pripravili družabne igre in se veliko smejali ter bili
dobre volje.
Začela se je zabava s plesom in veselo je bilo dolgo
v noč. Ker je bilo to praznovanje namenjeno le
našim ženskam, se ga moški nismo udeležili, malo
smo le pomagali pri organizaciji.
Hvala vsem, ki so kakor koli pomagali pri
organizaciji prireditve, še posebno Heleni Kuhar,
ki je organizirala in vodila celotno prireditev. Na
koncu smo se skupaj odločili, da bomo takšno
srečanje pripravili tudi prihodnje leto, saj si ob
obilici dela naše ženske res zaslužijo tudi kakšen
dan le zase.

Milan Primožič
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Podeželska mladina Zabukovje je letos prevzela
organizacijo Skupščine podeželske mladine
Slovenije, ki je potekala 3. marca v Večnamenskem
domu Zabukovje. Nikakor ni zanemarljiva resnica,
da nam je bilo to v čast, ponos in spodbudo, da
delujemo in sklepamo nove vezi z mladimi iz
slovenskega podeželja.

Našemu vabilu se je odzvalo veliko članov društev
kot tudi gostje, ki so nas pozdravili in namenili
nekaj vzpodbudnih besed. Med nami so bili
podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Marjan Golavšek, predstavnik Zadružne
zveze Slovenije Matjaž Podmiljšak, predsednik
Mladinskega sveta Slovenije Kamal Izidor Šaker,
predstavnik Strojnih krožkov Jaka Napotnik,
poslanec v državnem zboru pri Slovenski ljudski
stranki Roman Žveglič, župan občine Sevnica
Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti
Zabukovje Jože Baumkirher in prva predsednica
DPM Zabukovje Mihaela Jazbec.
Po končanem uradnem delu skupščine smo
pogostili vse goste s pijačo in jedačo ter domačimi
dobrotami, ki so jih spekle članice Aktiva kmečkih
žena Zabukovje. Naši fantje iz DPM Zabukovje pa so
nas zabavali pozno v noč ob zvokih domače glasbe.
Zahvala gre tudi vsem članom DPM Zabukovje, ki
so me podpirali in pomagali realizirati ter uspešno
izpeljati ta večer.
Slovenska pesem, sklenjen krog, objeti prek
ramen ter harmonika na sredi, so rezultat, da
je Društvo podeželske mladine Zabukovje gostilo
prijetne in preproste ljudi, ki so v Zabukovju vedno
dobrodošli.

Predsednik DPM Zabukovje, Vid Špec

OBVESTILO
Pri 20 letih sta se poročila in skupno življenjsko
pot nadaljevala v Zgornjih Mladetičah in si ustvarila
dom in družino. Smisel življenja sta posvetila svojim
trem otrokom, delu na kmetiji in v tovarni, in sicer
Štefanija v IMV Mirna, Janez pa v Metalni Krmelj.
Ves čas ju je vodila misel, da leta vse prehitro
bežijo in je bistvo življenja med drugim tudi v tem,
da drug drugemu lajšamo vsak preživeti dan.
Vsekakor pa se vsi ljudje ne zavedamo svojega
temeljnega človeškega poslanstva, zato največkrat
niti v zakonu ne zmoremo najti tistega pravega
medsebojnega razumevanja in pripravljenosti za
skupno življenje. Prav zato je še toliko lepše videti
zakonca, ki sta zmogla dovolj razsodnosti, da sta
medsebojno ljubezen in razumevanje znala ohraniti
vse življenje. Zdaj že oba dolgo uživata v zasluženi
upokojitvi. Posebno pa se veselita druženja z
otroki, vnuki in pravnukinjo.

Ana Strajnar Erpič

Upravna enota Sevnica obvešča vse graditelje
stanovanjskih hiš, gospodarskih in drugih
objektov na območju občine Sevnica, ki so
gradbena dovoljenja pridobili v letu 2001, da
lahko dvignejo projektno dokumentacijo od
02.04.2012 do 13.04.2012,
v vložišču Upravne enote Sevnica – pisarna št.
110, Glavni trg 19/a,
in sicer:

- pon., tor., čet:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
- sreda:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
- petek:
od 8.00 do 12.00
V kolikor dokumentacija ne bo prevzeta
bo uničena.
UE Sevnica

DOLŽINA PROGE:

mimo vasi Polje, cerkvice sv. Jošta, Lisca-CIL
Oglasi
8 km
vzponi 830 m
spusti
80 m

OKREPČEVALNICE:

na 2 km, 4 km, 5,5 km in na 7 km

K A T E G O R I J E :

Karneval Sevnica 2012
NAGRADE:
Člani (M):

A do 19 let (1993 in mlajši)
B 20-29let(1992-1983)
C 30-34 let (1982-1978)
D 35-39 let (1977-1973)
E 40-44let(1972-1968)
F 45-49let(1967-1963)
G 50-54 let (1962-1958)
H 55-59 let(1957-1953)
I 60 -64 let (1952 -1948)
J 65 - 69 let (1947 -1943)
K 70 let in več (1942 in starejši)

vsi tekmovalci - diploma
SOBOTA, 12. maj 2012
vsi tekmovalci - spominsko ogledalo

vsi tekmovalci - topel obrok
vsi tekmovalci - spominska majica
nagrada za absolutnega zmagovalca
nagrada za absolutno zmagovalko
pokal za prvega v kategoriji - drugi in tr
nagrada za najmlajšega in najstarejšeg
Članice (Ž):
nagrada za najštevilčnejšo ekipo ali klu
Šteje
tudi
za (1988
pokalinDolenjske
in Slovenija teče
zazazdravje
A do
24 let
mlajše)
nagrada
najbolj oddaljenega tekmov

21.

B 25-34 let(1987-1978)
C 35-44 let (1977-1968)
POHOD:
START:
Ob 9.15 z vodičem
D 45-54
let (1967-1958)
E 55 let in več (1957 in starejše)

nagrada ob vrnitvi štartne štev

ORGANIZATOR:
BERG-LAUF LISCA SEVNICA
START
Letnik 2005 in mlajši 500 m DATUM: CICIBANI-CICIBANKE
sreda, 2. maj 2012
otroških tekov
ML. PIONIRJI-ML PIONIRKE
Letnik 2001-2004 1000 m Sevnica,
KRAJ: 1 ST. PIONIRJI-ST. PIONIRKE
LetnikOrehovo
1997-2000 2000 m - takoj po končanem
glavnem teku
1993-1996 2000 m ŠTART: 2 ST. PIONIRJI-ST. PIONIRKE
10.00Letnik
na Orehovem
PROGA:
Prve
4
km
se
rahlo
vzpenja,
ŠTARTNINA: 10,00 EUR. Prijave na dan starta samo do 9.30 ure.

STARTNINA 5,00 EUR
PRIJAVE IN START TEK
KATEGORIJ JE NA LISC

sledi 1Ledina
km spust
in tel.:
nato 051-437-536,
še 3 km vzpona
KONTAKTNA OSEBA: Pavle Drobne,
51a, po
8290asfaltu
Sevnica,
mimo
vasi Polje, cerkvice sv. Jošta, Lisca-CILJ
12.45
RAZGLASITEV REZULTATOV: Ob

DOLŽINA PROGE:

8 km

vzponi 830 m

spusti 80 m

VSI TEKMOVALCI TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST!

.AJVE¿ ZA VAsO VARNOST
TELEFON     SPLET WWWGVSSI

K A T E G O R I J E :

na 2 km, 4BO
km,OB
5,5VSAKEM
km in na VREMENU!
7 km
OKREPČEVALNICE: TEKMOVANJE

Člani (M):

NAGRADE:

A do 24 let (1988 in mlajše)
B 25-34 let(1987-1978)
C 35-44 let (1977-1968)
D 45-54 let (1967-1958)
E 55 let in več (1957 in starejše)

nagrada za najbolj oddaljenega tekmovalca-ko

CVIÈKOVE IN
TRSNIÈARSTVO VINOGRADNIŠTVO vsi tekmovalci - diploma
OSTALE SORTE :
vsi tekmovalci - spominsko ogledalo
E
DUŠAN PUNGERÈAR
tekmovalci
topel obrokfrankinja
E -- spominska
SN NvsivsiKtekmovalci
majica
R
žametna
za absolutnega
zmagovalcaèrnina
T JE nagrada
za absolutno zmagovalko
L nagrada
kraljevina
Tel.: 07/81 80 141,
P
pokal za prvega v kategoriji - drugi in tretji - medalja
E
nagrada za najmlajšega
in najstarejšega
tekm. ...
GSM: 041 812 555
laški
rizling
C
Članice (Ž):
nagrada za najštevilčnejšo ekipo ali klub
A do 19 let (1993 in mlajši)
B 20-29let(1992-1983)
C 30-34 let (1982-1978)
D 35-39 let (1977-1973)
E 40-44let(1972-1968)
F 45-49let(1967-1963)
G 50-54 4,
let 8295
(1962-1958)
Malkovec
TRŽIŠÈE
H 55-59 let(1957-1953)
I 60 -64 let (1952 -1948)
J 65 - 69 let (1947 -1943)
K 70 let in več (1942 in starejši)

vrnitvi štartne številke
Lisca – odslej tudinagrada
zaobmoške
CICIBANI-CICIBANKE
ML. PIONIRJI-ML PIONIRKE
1 ST. PIONIRJI-ST. PIONIRKE
2 ST. PIONIRJI-ST. PIONIRKE

Letnik 2005 in mlajši 500 m Letnik 2001-2004 1000 m Letnik 1997-2000 2000 m Letnik 1993-1996 2000 m -

START
otroških tekov
takoj po končanem
glavnem teku

STARTNINA 5,00 EUR
PRIJAVE IN START TEKA OTROŠKIH
KATEGORIJ JE NA LISCI

Lisca se je tokrat vprašala - Kaj hočejo moški? Če se
ženske rade ravnamo po modnih trendih, pa je za
Ob 12.45 da se počutijo udobno. Nova
moške
bistveno,
RAZGLASITEV
REZULTATOV:
VSI TEKMOVALCI TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST!
kolekcija perila
Lisca
Men
je VREMENU!
mislila ravno na to –
TEKMOVANJE
BO OB
VSAKEM
perilo za moške je sodobno in udobno, izdelano iz
mehkega bombaža, v spodnjicah in majicah Lisca pa
je moški popolno urejen tako za poslovne priložnosti
kot za večerni zmenek ali športne aktivnosti s kolegi.
V najnovejšem perilu Lisca bodo tudi moški
preprosto seksi – v enostavnih sodobnih linijah in
barvah, ki so vsestransko uporabne za vsak dan.

ŠTARTNINA: 10,00 EUR. Prijave na dan starta samo do 9.30 ure.
KONTAKTNA OSEBA: Pavle Drobne, Ledina 51a, 8290 Sevnica, tel.: 051-437-536,

Tisti, ki se zgledujejo po trendih in imajo raje
nekoliko krajše hlačnice, se bodo odločili za seksi
hipster hlačke. Če ima vaš moški najraje bokserice, bo
pravi model zase našel v novi ponudbi perila Lisca,
seveda pa so na voljo tudi udobne klasične spodnjice.
Poleg hlačk bodo moški v prodajalnah Lisca lahko
izbirali spodnje majice – majico brez rokavov
trendovskega kroja za pod poslovne srajce ali športno
T-shirt majico.
Udobno Lisca Men perilo je must-have za vsakega
moškega.
Naročena objava
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Turizem, TZOS

Namig za prenik

Zmaga in pokal
v trajno last Milanu Daničiču

Na Malkovec in Slančji vrh iz Tržišča
Izlet začnemo malo pred Tržiščem pri odcepu
ceste za Vodale (226 m). Tam nadaljujemo pot po
cesti ob potoku približno 200 m. Kadar vidimo,
da na desni strani priteče v glavni potok manjši,
prečkamo glavni potok Slepnico in poiščemo
levo od potočka zaraščajočo kolovozno pot, ki se
spenja po grebenu, po 20 minutah hoje pridemo
na veliko jaso.

Foto: Urban Dimec

Nato smo se spustili do Pečovniške koče na Grmadi
(620m). Tam sta se skupini združili, so pa nas tam
tudi prijazno pogostili. Veselo smo poklepetali,
se poigrali in spočili, nato pa se skupaj spuščali v
dolino. Pot nas je pripeljala tudi mimo 200 let stare
bukve, naravnega spomenika, poimenovanega po
družini Trobiš, ki so njeni skrbniki. Na pobočju nad
drevesom je kar nekaj izvirov, voda pa je domiselno
speljana skozi deblo drevesa, ki s svojo življenjsko
energijo napaja mimoidoče in jih sprejema v okrilje
velikanske krošnje. Vrnili smo se nekoliko utrujeni,
Fotot: Judith Zgonec
a polni energije, sonce pa nas je božalo vse do
Smo že na dobri traktorski poti in po položnem doma.
grebenu nadaljujemo pot skozi gozd, od koder
pridemo ven pred zaselkom Medvedjek (naselje
Tanja Košar
Malkovec) na široko ravan s travniki in njivami.
Pot nas vodi desno proti asfaltirani cesti, ki pelje
iz Tržišča na Malkovec. Gremo proti naselju, tam
je tudi označena planinska pot. Po dobrih 100 m
bomo na grebenu naselja Malkovec. Nekaj sto
metrov naprej zavijemo na levo proti vzhodu in že
Pomlad prihaja po vseh bližnjicah na Razbor.
smo pri spomeniku NOB in pri žigu št. 5. Za to pot
Med nami se sprehaja topel pomladanski veter
bomo potrebovali 40 minut.
in kuštra naše misli, zagledane v zeleni blišč,
Nadaljujemo po markirani poti po cesti do Slančjega
srebrne dneve in nov naravni cikel. Ja, vreme nas
Vrha (488 m). Kadar pridemo do odcepa ceste za
enkrat naklonjeno boža, drugič pa muhasto obrne
Vodale, zapustimo markirano pot in zavijemo levo
hrbet. Tako kot se nam je zgodilo v februarju, ko
proti cesti do Zgornjih Vodal. Vas je na desnem
smo morali zaradi neprijaznih snežnih razmer
odcepu proti spodnjim Vodalam.
Razborski večer zadnji hip odpovedati. Morda je
V vasi se cesta konča, mi pa nadaljujemo po
bilo prav zato naše srečanje 17. marca na 69.
traktorski poti med travniki in njivami pod
Razborskem večeru še bolj doživeto. V marcu,
grebenom proti zahodu. Pridemo v gozd, nato pa
mesecu žensk in poezije, se nam je kot osrednja
spet na travnike na levi strani. Kadar smo spet v
gostja pridružila pesnica Neža Maurer. Ob njej so
gozdu, se kmalu obrnemo levo navzdol proti jarku.
nam lepote umetnosti razkrivali še: dekliški pevski
V njem sledimo gozdni cesti, nato zavijemo na
tercet Vilinke iz Boštanja, likovni ustvarjalec Ludvik
desno proti zahodu; kmalu pridemo v vas Spodnje
Kos iz Radeč in fantovski oktet Kajuh 1. gimnazije
Vodale.
v Celju.
Po cesti skozi Spodnje Vodale gremo proti jugu, na
koncu vasi bomo prišli do ceste, ki pelje iz Tržišča
do Zgornjih Vodal. Spustimo se desno po cesti
navzdol in po 700 m pridemo do izhodišča. Od
Malkovca do izhodišča bomo hodili dobri 2 uri.
Za vso pot bomo potrebovali 2 uri in 45min (9,7
km).

69. Razborski večer

Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Planinski pohod na Grmado
V soboto, 10. marca, smo se planinci mladinskega
odseka Planinskega društva Lisca Sevnica zbrali
na železniški postaji Sevnice in se z vlakom odpeljali
do Celja. Z železniške postaje smo se potem peš
napotili proti Grmadi. Ob gasilskem domu smo se
ločili in starejši planinci so se odpravili po daljši,
zahtevnejši poti, po Hudičevem grabnu, kjer so
klini in zajle, drugi pa smo pot nadaljevali po lažji
poti na Grmado. Pot navzgor nas je strmo vodila po
številnih stopnicah, obraslih z zvončki in cvetočim
pasjim zobom, po gozdnih koreninah, zaraščenih v
skale, proti vrhu je bilo treba preplezati tudi skale s
klini. Na vrhu Grmade (718 m) sta nas presenetila
velikanski križ in zvon želja. Obema smo z veseljem
zaupali svoje želje. Z vrha je bil krasen razgled na
vse strani, brez vsake meglice, predvsem na Celje.
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Kot vsakega 10. marca, na dan 40 mučenikov,
je tudi letos v gostilni Vrtovšek potekala že 51.
salamijada. Med domačimi tekmeci je bilo 109
izdelovalcev salam, letos pa so se prvič pomerili
s prijatelji iz Hrvaške, Avstrije in prvič tudi iz Italije
in njihovimi 22 vzorci. Seveda niso manjkale
delegacije iz Madžarske, Hrvaške, Slovaške,
Avstrije in Srbije. Te smo najprej pogostili v Vinski
kleti Mastnak, na gradu jih je sprejel tudi župan
Srečko Ocvirk. Pri zabavnem programu so se
obiskovalci zelo zabavali in sodelovali v naših
vsakoletnih animacijskih igrah. Seveda ni šlo tudi
brez naše zveste Godbe blanških vinogradnikov.
Mučenik leta 2012 je postal domačin Peter Ganc
iz Loga, najmlajši salamar Matej Škrbec iz Tomažje
vasi, v metu preste na salamo je slavil Franci
Bogataj iz Škofje Loke, teži salame velikanke se je
najbolj približal Janez Vavtar iz Ljubljane.

Foto: Anton Es

Milan Daničič je zmagal že tretjič in osvojil pokal
v trajno last, drugouvrščeni je bil brežiški mesar
Miloš Krošelj, član Društva salamarjev Sevnica,
tretji Alojz Nučič iz Škocjana. Na prvi salamijadi
prijateljev je že prvič zmagala ženska, in sicer
Maria Harrich iz Globasnice, drugo mesto je
zasedel Stefan Pototschnik iz Avstrije, tretjega
mesta pa se je spet veselila ženska, Dubravka
Viduč iz Samobora.
Za sevniške salamarje se sezona še ni končala.
Devetnajstega maja nas namreč spet čaka
organizacija 16. finala slovenskih salamijad. Vsi
prav lepo povabljeni.

Stane Krnc

Ljubitelji suhomesnatih
izdelkov v Šentjanžu
V veliki želji po ohranjanju tradicije salamiadev
naših krajih, se je na pobudo nekaterih članov
TD, porodila ideja, da se pri TD Šentjanž ustanovi
sekcija ljubiteljev suhomesnatih izdelkov. Člani naj
bi se zavzemali za dobro in kakovostno pridelavo

Foto: Ljubo Motore

Kar pride iz preprostega in čistega srca, se
drugega srca dotakne in tam tudi ostane. In
nedvomno bo tam ostal tudi marčevski Razborski
večer. Nalezljiva življenjska vedrina, izbrušena
modrost ter neposredna, živa pesniška moč
Neže Maurer so osvojile številne obiskovalce.
Ob melodijah glasbenih gostov pa je žarela tudi
pesnica sama, ki je še v poznih večernih urah
sproščeno klepetala z nami v spodnjih prostorih
Doma krajanov.
Prihaja pomlad, odhajajo pa Razborski večeri.
Samo do jeseni, seveda, ko se bomo srečali zadnjo
soboto v oktobru na 70. Razborskem večeru!
Iskrena hvala vsem gostom in obiskovalcem, ki
ste nam jih pomagali soustvarjati!

Breda Vidmar Mandič

salam, klobas, slanine, šubeljnov in raznih drugih
končnih mesnatih izdelkov. Prvo srečanje je bilo v
petek,16.3.2012 v gostilni Repovž. Preživeli smo
prijeten večer, kjer se je poskušalo, razpravljalo
in ugotavljalo dobre in slabe prakse. Medse smo
povabili izdelovalca in dobitnika zlatih odličij iz vse
slovenske salamiade, gospoda Milana Janežič iz
Škocjana. V jeseni, pred pričetkom sezone, bomo
imeli tudi strokovno predavanje na to temo in
delavnico s strokovnjakom.

Slavko Jazbec

Turizem, TZOS

Občni zbor Turistične zveze
občine Sevnica

Deset let
Turističnega društva Tržišče
V petek, 24. februarja, smo se člani TD Tržišče
zbrali v prijetnem okolju Vinskega dvora Deu na
Malkovcu, na svojem rednem občnem zboru. Ta je
bil prav poseben, saj smo praznovali 10. obletnico
delovanja društva.

TD Tržišče je bilo ustanovljeno 23. februarja
2002. Društvo je močno okrepilo svoja dejavnost
in številčnost članov v zadnjih letih, najprej pod
vodstvom prizadevne in vsestranske predsednice
Marte Kralj, zadnji dve leti pa ga prav tako
zavzeto in uspešno vodi Irena Lindič. Društvo je
prepoznavno po organizaciji številnih družabnih
prireditvah v KS Tržišče in pohodih, ki privabijo
obiskovalce iz celotne Slovenije. Pripravlja
tematske razstave, akcije urejanja krajev v KS
Tržišče, v sklopu društva pa delujeta tudi mešani
pevski zbor in športna sekcija. Uspešno delo je
plod požrtvovalnega prostovoljnega dela številnih
članov društva in dobrega sodelovanja z drugimi
društvi v KS, ki skupaj ustvarjajo utrip v domačem
kraju.

Devetega marca smo se člani TZOS zbrali na
rednem letnem občnem zboru. Dogodek je
potekal v prav prijetnem okolju zidaniškega
turizma družine Bregar v Kamenškem. Po analizi
uspešnega preteklega obdobja so bile tudi volitve
organov zveze za prihodnje štiriletno obdobje.
Predsednica bom še naprej Cvetka Jazbec,
podpredsedniško poslanstvo je prevzela Marta
Kralj, sekretarske posle bo še vedno vestno
opravljala Alenka Kozorog. V nadzornem odboru je
poleg dosedanjega Alojza Goloba in Mojce Jazbec
še Zdravko Remar. Vsako leto se najzaslužnejšim
na področju turizma podelijo priznanja turistične
azaleje. Tudi tokrat smo jih podelili pet. Zlate
azeleje so dobili: Nežika Novšek, Breda Drenek
Sotošek in Zidaniški turizem Bregar, srebrno
azalejo je prejela Petra Majcen, bronasto pa Miro
Povše.

Pekovski delavnici v
Koronarnem klubu Sevnica –
Kruh naš vsakdanji
Brez kruha si skoraj ne moremo predstavljati
dneva. Spremlja nas od zajtrka do večerje,
ob povsem običajnih in tudi prazničnih dneh.
Že od pradavnine je pomenil blaginjo, pa tudi
pomanjkanje in bedo. Kruh pomeni praznik
in predmet spoštovanja. Tudi v Koronarnem
klubu Sevnica smo pod vodstvom mentorice
na svoji delavnici zavihali rokave, se naučili in
zamesili hlebčke iz raznih mešanic moke (pirine,
polnozrnate, koruzne, ajdove, ržene, tudi bele) in
jim dodali še razne druge naravne primesi. Pod
budnim očesom mentorice smo tako zamesili kar
sedem različnih vrst testa. Iz njih smo poleg kruha
oblikovali tudi druge like iz testa, znanje nam bo
koristilo ob bližajočih se velikonočnih praznikih.
Naredili smo tudi avokadov namaz in solato iz
gomolja zelene. Vsi so bili ob tem zelo navdušeni.
Kmalu je po prostoru zadišalo po svežem kruhu.
Tej nebeški dišavi se nihče ni mogel upreti, še tako
izbirčni nos ne.

Vsem iskrene čestitke.

Cvetka Jazbec

Mažorete Društva TRG Sevnica
in Godba Sevnica
navdušili v Španiji

Vsi v skupini smo z veseljem in nestrpnostjo čakali
na svoj izdelek, ki smo se mu posvetili od začetka
do konca. Na koncu smo si bili edini, da si želimo še
takih delavnic, saj je bilo navdušenje tako veliko, da
ga je vredno upoštevati, zato bodo take delavnice
še na programu.

Rezi Zakšek

Mažorete društva Trg Sevnica so se 14. marca
z Godbo Sevnica odpravile na šestdnevno turnejo
do španskega obmorskega mesta Castello,
kamor so bile povabljene na festival Festes de la
Magdalena. Ob spremljavi sevniške godbe so se
predstavile pred več kot 500.000 glavo množico
obiskovalcev. Posnetke poskočnih in svetovno
znanih ritmov Golice so predvajali na španski
televiziji, Godba Sevnica pa je posnetek zaigrala
tudi za enega najbolj znanih španskih radijev.

Trgovski center Boštanj

Po pregledu poročil za preteklo leto in predstavitvi
načrtov za 2012 je upravni odbor društva ob 10.
obletnici delovanja podelil zahvale prizadevnim
članom društva, krajem, ki so dosegli uspeh
na državnem tekmovanju Moja dežela, lepa in
gostoljubna, zunanjim sodelavcem, društvom in
organizacijam, ki podpirajo delo društva. Delovanje
društva je opazno tudi v občini, zato je ob tem
jubileju Janez Kukec, podžupan občine Sevnica,
društvu predal listino občine Sevnica.
Po uradnem delu občnega zbora je bilo na vrsti
druženje ob glasbi in razrezu torte z desetimi
svečkami.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

DOŽIVLJAJ

Sevniškim mažoretam in godbenikom so na
festivalu delali družbo tudi glasbene in plesne
skupine iz Japonske, Ukrajine, Švice, Anglije in
Španije. Ob prihodu domov jih je sprejel župan
Srečko Ocvirk. Mlajše mažorete, pa so v tem
času pridno trenirale in se pripravljale na državno
prvenstvo, ki jih čaka vse mažoretne skupine v
maju.

Simona Koritnik

Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

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

dozivljaj@kstm.si
www.dozivljaj.si
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Odprtje razstave likovnih del
VII. likovne kolonije
Krmelj 2011
na gradu Sevnica

Poklon umetnosti in ljubezni

			

Foto: Rok Petančič

Na gradu Sevnica so 22. februarja odprli razstavo
likovnih del VII. likovne kolonije Krmelj 2011. Na
koloniji maja 2011 ustvarjalo 16 ljubiteljskih
likovnikov pod mentorstvom likovnega pedagoga
Toneta Zgonca. Ustvarjalci likovnih del prihajajo
z različnih koncev Slovenije, vsakdo pa je po svoje
povezan s Krmeljem.

Rdečo nit programa odprtja je doživeto tkal Rado
Kostrevc, nastopili so Vokalna skupina Lira iz
Krmelja ter recitatorki Renata Mlinarič in Ksenija
Vene. Prisluhnili smo nagovorom vsestranskega
umetnika Rudija Stoparja, podžupana občine
Sevnica Jožefa Žnidariča in Slavice Mirt,
predsednice KS Krmelj.
Likovno kolonijo, njene ustvarjalce in nastala dela
je predstavila njena koordinatorica Ana Hočevar,
vodja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj.
Nastopajočim, avtorjem razstave in podpornikom
je v zahvalo prijazno podelila rdeč nageljček v
spomin na ta dogodek, ki smo ga zaključili z
ogledom likovnih del in pogostitvijo z brezmesnimi
dobrotami to pepelnično sredo v galeriji na gradu.
Razstava bo na ogled do vključno 9. aprila 2012.
Čas odprtja gradu je objavljen na:
www.grad-sevnica.com, lahko pa se za ogled
dogovorite na telefonski številki 051/680 289.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kulturna prireditev Poklon umetnosti in ljubezni, Grad Sevnica, 1. marec 2012
Organizacija: Društvo K.N.O.F. in Smilja Radi

Teden
BREZPLAČNEGA
PRVEGA VPISA
v Knjižnici Sevnica
od 16. do 21. aprila 2012.

Literarno-glasbeni večer
DU Sevnica
Društvo upokojencev Sevnica je 6. marca izpeljalo
literarno-glasbeni večer v Knjižnici Sevnica.
Poklonilo ga je praznikom v marcu. Sodelovanje
je bilo medgeneracijsko – nastopili so literarne

ustvarjalke Večerne zarje in petošolci Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom Petre
Jesih. Predsednica društva jih je poimenovala
jutranja zarja. Upokojenke in učenci so predstavili
svoja dela. V večeru je imela poseben čar prelepa
glasba, na sintetizatorju jo je izvedla Slavka Grilc.
Zelo lepo in toplo je videti in doživeti dobro in
spoštljivo medgeneracijsko sodelovanje: stara
mama, stari očka, mama, oči, otrok, vnuk …

Marijana Kralj

www.grad-sevnica.com
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Animiran program ogleda Gradu Sevnica za otroke

Animiran ogled
Ajdovskega gradca za otroke

Za najmlajše pa imamo pripravljen prav poseben
program, s katerim želimo otrokom v igri
predstaviti življenje na Gradu Sevnica v času 17.
stoletja, ko je še živel baron Moscon in njegovo
spremstvo.

POTEK OGLEDA:

Otroke s spremstvom sprejme v atriju gradu
grajski skrbnik, ki jim predstavi atrij gradu in
prostore, kaj je v njih bilo in samo življenje tedaj
na gradu.

Grajske lutkovne delavnice
»Tudi lutka ima srce«:

a) Izdelava lutke (predšolski otroci izdelujejo
prstne, žlične, ploske in ostale manj zahtevne
lutke primerne njihovi starosti, šolski otroci pa
izdelujejo ročne lutke (guignol lutka) v velikosti 30
- 40 cm). Lutke bodo vsebinsko vezane na grajsko
življenje in bodo imele svoja imena in vlogo glede
na grajske legende: kralj, princeska, grof, grofica,
vitezi, vrtnar itd. Trajanje: 45 minut.
b) Zgodba o lutkah in lutkarstvu (kratke osnove,
animacija, vloga in uporabnost lutk itd.) in učenje
animacije z izdelanimi lutkami. Trajanje: 15 minut.
c) Igranje kratkih prizorov iz grajskega življenja
na lutkovnem odru po dramatiziranih legendah
Nato skupaj odidemo v drugo nadstropje v baročni iz sevniškega gradu ob pomoči šepetalca s
salon. V spalni sobani nas pričaka še v postelji v pripravljenimi teksti in pravkar izdelanimi lutkami,
nočni halji s čepico na glavi in spalno masko na očeh ki jim s tem vdihnemo življenje. Trajanje: 30 min
sam baron Moscon in njegova hišna pomočnica, ki
se na vse načine trudi, da ga prebudi. Ko se baron
prebudi, pozdravi otroke in jim prične pripovedovati
razne zgodbe: o lovu na lisice in medvede in razne
zabavne pripetljaje.
Iz baročnega salona skupaj odidemo v šolski muzej,
kjer si otroci lahko ogledajo sto let star razred in
kjer jim grajski skrbnik, ko se posedejo v stare
klopi, opiše šolske dneve njihovih dedkov in babic.

Ob ogledu Ajdovskega gradca za otroke do
desetega leta smo skušali vključiti nekaj najbolj
znanih literarnih del iz Slovenske otroške
književnosti, kot so Muca copatarica pisateljice
Ele Peroci (izšel je že enajsti ponatis knjige in izhaja
že več kot petdeset let) in lik Krjavlja iz Desetega
brata, pisatelja Josipa Jurčiča. Za mladostnike
po 10. letu starosti Muco copatarico izpustimo
in damo poudarek liku Krjavlja, arheološkim
izkopaninam, načinu življenja…
POTEK OGLEDA
OTROKE:

AJDOVSKEGA

GRADCA

ZA

Vodič sprejme otroke na avtobusu v Sevnici in
skupaj odidemo do Ajdovskega gradca. Otroci si
v šoli preberejo oziroma obnovijo zgodbe o likih, ki
jih predstavljamo pri ogledu. Vodnik na avtobusu
še enkrat predstavi zgodbo o Muci copatarici vse
do vsebine iz knjige, ko se otroci iz vasi odpravijo
iskat v gozd hiško Muce copatarice. Pri Micini hiški
jih sprejme igralka, oblečena v muco in jih pozdravi
z mačjimi besedami. Sledi pogovor z otroki o
pospravljanju copat oziroma zgodba iz knjige.
Od hiše Muce copatarice se odpravimo do
izkopanin, kjer si ogledamo dejansko stanje
prvotnega Ajdovskega gradca. Po ogledu
dejanskega stanja naselbine na tabli sledi za
otroke primerna razlaga o nastanku naselbine,
delu in življenju ljudi, propad naselbine in odkritje
Ajdovskega gradca pred dvesto leti.

Ob zaključku prejmejo otroci v vrečki izdelano lutko,
dramske tekste, lahko tudi potrdilo o opravljeni
lutkovni delavnici.

Piknik v grajskem parku
Kuhanje grajskega zeliščnega napitka z
grajsko kaščarko
Nastop grajskega
animacijo in baloni

čarodeja

Nika

z

Nastop Primoža Trubarja s pridigo
Po končanem ogledu šolskega muzeja se
pridružimo v veliki jedilnici baronu Mosconu in
njegovemu osebju pri zajtrku. Otroci lahko barona
sprašujejo razna vprašanja, govori jim pripovedke
in če kakšno skupaj zapojejo, jim ponudi domače
kekse. Po baronovem zajtrku si ogledamo še
grajsko lutkovno gledališče, kjer otrokom z
animacijo predstavimo različne tipe lutk, srečamo
pa tudi samega kralja Lutkana iz dežele Lutkanije.
Ves program je vzgojno in humorno obarvan,
tako da otroci uživajo v gledanju in poslušanju in
prav gotovo jim bo le-ta ostal v lepem in trajnem
spominu.
Trajanje programa je približno eno uro.
Za naše najmlajše pa lahko k animiranem ogledu
gradu izberete tudi med pestro izbiro dodatne
ponudbe dejavnosti:

Ob predstavitvi naselbine bomo predstavljamo
tudi nekaj arheološkega orodja za izkopavanje
podobnih najdišč. Nekje v bližini pa v kup zemlje
zakopljemo nekaj denarja in razbite posode, kar
otroci z arheološkim orodjem odkrijejo.

Nato se usedemo ob naselbini na travnik in sledi
malica, nakar iz gozda pride Krjavelj s svojo kozo
a) Likovna delavnica v grajskem parku (slikanje Dimko in pove nekaj zgodb iz svojega življenja, kako
je potoval po svetu in na dvoje presekal hudiča.
gradu …).
b) Izdelava gradu iz kartonastih škatel, manjših Ko Krjavelj s svojo kozo Dimko odide nazaj v
škatlic, papirja… (tudi zastavic in okraskov ne bo gozd, počasi odidemo do avtobusa in nazaj proti
Sevnici.
manjkalo!)
c) Izdelovanje ščitov in mečev iz debelejšega
kartona, sledi barvanje in okrasitev izdelkov.
d) Izdelovanje kron, ki jih pobarvamo in okrasimo s
pisanimi kamenčki; ogrinjalca izrežemo iz blaga.
e) Iz kartona in letvice si otroci izdelajo konje;
konjevo glavo na palici si pobarvajo in okrasijo z
volneno grivo.
f) Izdelovanje nakita iz žice in steklenih kamenčkov
(za malo starejše otroke)

Ustvarjalne delavnice za otroke:

Cena osnovnega animiranega ogleda je 6 EUR /
otroka za min. 20 otrok. Ceno dodatne ponudbe
določimo glede na število otrok in obseg.
Srednjeveške grajske igre:
O podrobnostih se dogovorimo po telefonu 051
1. sprejem z zgodovino gradu in razdelitev v 680 289 ali po e-pošti gsevnica@gmail.com.
Upamo, da boste otrokom omogočili prijetno
skupine
2. sledijo igre: lokostrelstvo, met klade, tek v doživetje, ki jim bo ostal v trajnem spominu!
vrečah, iskanje baronovih cekinov, ostale igre v
dogovoru z naročnikom.
Trajanje: 2 uri oz. po želji naročnika.
Nosilec programa: KŠTM Sevnica,
Lokacija: grajski park in grajsko dvorišče.
Glavni trg 19, 8290 Sevnica – www.kstm.si
Najboljši dobijo nagrade in plaketo »Mali vitez«!

www.grad-sevnica.com

Cena osnovnega animiranega ogleda je 6 EUR /
otroka za min. 20 otrok.
O podrobnostih se dogovorimo po telefonu
051 680 289 ali po e-pošti gsevnica@gmail.com.
Upamo, da boste otrokom omogočili prijetno
doživetje, ki jim bo ostal v trajnem spominu!

www.ajdovski-gradec.com
Nosilec programa: KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica – www.kstm.si
April 12
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Otroška ustvarjalnica
v MC Sevnica

V mesecu aprilu
vabljeni v MC Sevnica:

V ponedeljek, 5. marca, smo v MC Sevnica
izvedli prvo letošnjo ustvarjalnico za otroke
in jo poimenovali »Mamici za praznik«. Mali
ustvarjalci so mamicam za dan žena iz različnim
materialov izdelovali nakit in tako ustvarili paleto
najrazličnejših, unikatnih izdelkov.
Ob koncu razposajenega in ustvarjalnega
popoldneva smo se vsi strinjali, tako otroci kot
njihovi starši in mentorji, da se kmalu – upamo, da
še v večjem številu – ponovno srečamo.

Predavanje Mateje Šubelj:
SPLOŠNA PREHRANA- TEŽAVE IN REŠITVE,
v petek, 13.04.2012, ob 18.00 uri
(predavanje o uravnoteženem prehranjevanju)
Na tokratnem predavanju nam bo Mateja Šubelj
povedala kaj več o pomenu uravnoteženega
prehranjevanja in svetovala o prehrani za zdravo
življenje, energijo in vitalnost.Vstop je prost!
Organizator KŠTM Sevnica,
info: Mojca Švigelj 051-680-290!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MC Sevnica
gostil Jožeta Majesa
Rek, da za vsako bolezen ena rožica raste,
poznamo, vendar, katera rožica, kako jo pripraviti,
za katero bolezen, pa nam je v petek, 9. marca,
pojasnil in predstavil priznani zeliščar Jože Majes.
Najprej smo izvedeli zanimive značilnosti nekaterih
zdravilnih rastlin, čemu so namenjene in kako jih
uporabljati. Na koncu je svetoval posameznikom
in odgovarjal na vprašanja poslušalcev.

Glasbena šola Sevnica
Učenci Glasbene šole Sevnica odlični
na 41. tekmovanju mladih glasbenikov
Republike Slovenije

Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
– TEMSIG, ki vsako leto poteka v mesecu marcu,
je osrednje slovensko tekmovanje za naše mlade
glasbenike. Uvrstitev na to tekmovanje je pogojena
z doseženim zlatim priznanjem na regijskem
tekmovanju. Za Dolenjsko regijo je tekmovanje
letos potekalo februarja na Glasbeni šoli Sevnica.
Sedem tekmovalcev s sevniške glasbene šole se je
po prejetih zlatih priznanjih in prvih mestih v svojih
Predavanje Roka Černelča:
disciplinah uvrstilo na državno tekmovanje, ki je
OČISTIMO TELO TUDI OD ZNOTRAJ- TELO NAM marca potekalo v Brežicah, Črnomlju, Krškem,
BO HVALEŽNO, petek, 20.4.2012, ob 18.00
Novem mestu, Mariboru in Ljubljani. Tekmovalne
Teme katere so zajete v predavanju: razstrupljanje discipline letošnjega tekmovanja so bile: violina,
telesa, hidroterapija črevesja, delovanje našega viola, violončelo, kontrabas, kitara, harfa, orgle,
prebavnega trakta, funkcija, naloge in delovanje citre, komorne skupine s pihali in solfeggio.
črevesja, življenje in smrt se začneta v trebuhu, Učenci Glasbene šole Sevnica so na državnem
zgodovina čiščenja črevesja.
tekmovanju dosegli odlične uspehe:
Katera vrsta prehrane je najbolj primerna za
človeka, pomen krvne skupine, vetrovi, napenjanje, ANJA DRSTVENŠEK – citre, kategorija I. c
zaprtje, diareja, higiena črevesja odlična SREBRNA PLAKETA, II. nagrada (1. mesto v
preventiva, ter še veliko zanimivih informacij s kategoriji, zlata plaketa ni bila podeljena)
področja preventive, veliko rezerve imamo tudi
Mentorica: Tinka Vukič
pri nas samih in našem načinom življenja. Po TINKARA JENE – harfa, kategorija I. a
predavanju odgovori na vprašanja in diskusija. ZLATA PLAKETA
Cena predavanja 3 EUR na osebo.
Mentorica: Ana Železnik
Organizator KŠTM Sevnica, TINKARA JENE – violončelo, kategorija I. a
info: Mojca Švigelj 051-680-290! BRONASTA PLAKETA

Mentorica: Tanja Kadivnik, Korepetitor: Saša Božič
MITJA KURNIK – kitara, kategorija I. a
SREBRNA PLAKETA
Mentor: Zoran Košir
ANA MOČNIK – violina, kategorija I. a
ZLATA PLAKETA, II. nagrada
Mentorica: Mateja Ratajc, Korepetitor: Saša Božič
GAJA NEPUŽLAN – viola, kategorija I. c
ZLATA PLAKETA (100 točk), I. nagrada
ČETRTKOVA DRUŽENJA - Vstop je prost!
Mentorica: Mateja Ratajc, Korepetitor: Saša Božič
Vabimo vas/te, na četrtkova druženja ob igranju ANJA ŽVEGLIČ – citre, kategorija I. a
družabnih iger in sicer:
SREBRNA PLAKETA
05.04.2012, ob 16.00 uri: MONOPOLY
Mentorica: Tinka Vukič
12.04.2012, ob 16.00 uri: ENKA
Violistka Gaja Nepužlan je prejela tudi posebna
19.04.2012, ob 16.00 uri: LAŽNIVEC
priznanja žirije: za doseženih 100 točk, za
Organizator KŠTM Sevnica, najboljšo izvedbo obvezne skladbe v disciplini in
info: Mojca Švigelj 051-680-290! priznanje najbolj obetavnemu tekmovalcu v najnižji
kategoriji.
Glasbena šola Sevnica je ena manjših slovenskih
glasbenih šol, delo naših učencev in učiteljev pa
izjemno, predano in kvalitetno.
Iskrene čestitke učencem, mentorjem in
Kuhanje je kot simfonija, za katero potrebuješ korepetitorki. Več o uvrstitvah naših učencev na
znanje, spretnost, kanček domišljije in dober okus. spletni strani www.temsig.si.
Vse to so dokazali trije učenci OŠ Boštanj (Katja
Otroška ustvarjalnica: VELIKA NOČ,
v ponedeljek, 02.04.2012, ob 15.30 uri
Vabljeni otroci in njihovi starši k oblikovanju
najrazličnejših velikonočnih izdelkov, ki bodo
prilagojeni starosti udeležencev. Vstop je prost!
Organizator KŠTM Sevnica,
info: Mojca Švigelj 051-680-290!

Do zadnjega kotička poln MC Sevnica je potrdil,
da se čedalje več ljudi vrača k naravi in zateka k
tovrstnim načinom zdravljenja in preprečevanja
bolezni.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Večer poezij v MC Sevnica
Na pobudo mladih obiskovalcev mladinskega
centra, smo v petek, 16. marca, pripravili
večer poezij, kjer smo recitirali pesmi Simona
Gregorčiča, Alojza Gradnika in Franceta Prešerna.

Uspeh boštanjskih kuharjev

Učenca Glasbene šole Sevnica izjemno
uspešna na 9. mednarodnem tekmovanju
»Davorin Jenko« v Beogradu

Mednarodnega tekmovanja »Davorin Jenko« v
Beogradu, ki je za trobilne inštrumente potekalo
od 2. do 4. marca 2012, sta se udeležila tudi
učenca Glasbene šole Sevnica, hornistka Leja
Ivandič in Matej Štih na evfoniju. Leja je v disciplini
rog, kategorija A, prejela II. nagrado, Matej pa v
disciplini tuba, kategorija A, osvojil I. nagrado in
postal laureat v svoji skupini.

Škoda, Sanja Zupančič, Evgen Kozole) v četrtek, 1.
3. 2012, ko so se udeležili regijskega tekmovanja
Zlata kuhalnica na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Novem mestu. Z ekipami dolenjske regije
Vsakdo izmed prisotnih si je izbral delo, ki ga so se pomerili v kuhanju in serviranju štajerske
je prebral in o katerem smo ob koncu analizirali kisle juhe ter pohorske omlete. Delo jim je odlično Lea in Matej sta iz razreda Franca Lipovška, njuna
razumevanje vsebine. Prijeten večer je z nežnimi uspelo. Osvojili so srebrno priznanje in uvrstitev korepetitorka je Saša Božič. Za izjemen uspeh
na državno tekmovanje.
zvoki klaviature popestril Alen Pešec.
vsem štirim iskrene čestitke.
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Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mentorici Majda Kugonič in Marija Bedek
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Stara šola,
prostor lokalne izmenjave

22. Otroški občinski parlament Vzgojne metode –
občin Sevnica in Radeče
tako in drugače…

Težko pričakovana pomlad je že prišla, z vsemi
svojimi živahnimi barvami, pojočimi pticami in
ostalimi dobrotami, ki jih ponuja narava. Nov
začetek pomeni nov pričetek za opravila kot so
urejanje hiše, vrta in svojih rož. Kaj pa, če bi letos
pogledali še na podstrešje, kjer se zagotovo skriva
kakšna stvar, ki je ne potrebujete več.
Kraj za te stvari je STARA ŠOLA. Kraj, kjer stvari,
ki jih vi ne potrebujete več, dobijo drugo življenje in
postanejo znova uporabne.
Ampak, kaj pravzaprav je STARA ŠOLA? V prvi
vrsti je prostor, ki združuje ljudi, ki so pripravljeni
spremeniti naš način potrošnje, na način centra
ponovne uporabe. Še uporabni predmeti bodo
očiščeni ali popravljeni in prodani po vsem dostopni
ceni. STARA ŠOLA je dobra priložnost tudi za tiste,
ki sami ustvarjate, saj projekt podpira lokalne
rokodelce in obrtnike na način ponudbe njihovih
izdelkov in skupne predstavitve rokodelske
identitete Posavja. Prispeva k trajnostnem razvoju
in ohranjanju tradicionalnih načinov izdelave
različnih ročnih del. STARA ŠOLA je tudi kraj, kjer
se znanja o starih obrteh širijo preko delavnic
ročnih spretnosti, ki jih vodijo rokodelci sami.

V Radečah je februarja potekal 22. otroški občinski
parlament.
Srečali smo se parlamentarci in mentorji osnovnih
šol iz občin Sevnica in Radeče: OŠ Ane Gale, OŠ
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Marjana
Nemca Radeče, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ
Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče. Povabilu so
se odzvali tudi ravnatelji in predstavniki občin.
Na srečanju smo najprej predstavili dejavnosti,
ki so jih učenci razvijali in raziskovali na temo
Junaki našega časa – kdo so in zakaj. Po zanimivih
predstavitvah so se mladi parlamentarci razdelili
v šest skupin. V prijetnem delovnem vzdušju so
s pomočjo različnih zgodb odkrivali vrednote, ki
odlikujejo junake v različnih situacijah. Te vrednote
so na različne načine predstavili v zaključnem
delu srečanja; izdelovali so lutke, dramatizirali,
pisali pesmi ali ustvarjali plakate. Ugotovili
so, da se vrednote, kot so pogum, poštenje,
sočutje, potrpežljivost, vztrajnost, spoštljivost,
samozavest,
prijateljstvo,
spoštovanje,
sodelovanje, zanesljivost in iskrenost skrivajo v
vsakem izmed nas. In zato smo junaki prav vsi,
vsak na svoj način.
Na koncu so parlamentarci izbrali temo za
otroški parlament 2013. Prav tako so izbrali
predstavnika, ki bo njihove interese zastopal na
regijskem parlamentu v Krškem. To je učenec OŠ
Marjana Nemca Radeče, Jurij Martinčič.
Naše srečanje smo zaključili z druženjem in
prijetnim klepetom na pogostitvi.

Mentorici šolske skupnosti na
OŠ Marjana Nemca Radeče,
Neža Božič in Maja Gornjak

Stara mama stoji v vrsti pred blagajno v
samopostrežbi. Za njo v vrsti stoji mlajša ženska
z nagajivim devet do deset letnim mulcem. Mulec
ves čas poriva svoj voziček tako, da le-ta tolče
staro mamo po nogah. Naenkrat se ona obrne in
reče mulcu, da naj neha. To njemu niti na misel
ne pride in tako stara mama nagovori njegovo
mamo.
- »Ali mu ne morete reči, da naj me neha tolči z
vozičkom po nogah?«
Mamica odgovori:
- »Ne. Moja metoda vzgoje mu dovoljuje svobodo in
on dela kaj mu je volja vse dokler v njegovo zavest
ne pride spoznanje, da to kar počne ni v redu..
Takšna metoda je zelo uspešna pri vzgoji otrok.«
V vrsti, za to mlajšo žensko, stoji mladenič,
pazljivo posluša in opazuje dogajanje pred seboj,
v rokah pa drži steklenico ribezove marmelade.
Ko je mlajša ženska končala z obrazložitvijo svoje
metode vzgajanja otroka, odpre pokrov steklenice
in mirno strese njeno vsebino na glavo te ženske.
Vsa rdeča v obraz se ženska obrne, on ji pa mirno
reče:
- »Veste, gospa, tudi jaz sem vzgajan po tej metodi.
In poglejte kakšen je rezultat.«
Stara mama se vesela obrne k blagajničarki in ji
reče:
- »Prosim, če meni zaračunate tisto steklenico z
marmelado.«

Povzela: Alenka Kozorog

petek, 6.4., ob 18.00

SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 87min

sobota, 7.4., ob 19.00
romantièna drama // 100 min

nedelja, 8.4., ob 17.00

SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 87min

Trgovina se nahaja v Boštanju v stari šoli ob
cerkvi. V petek, 27. aprila boste imeli priložnost,
da obiščete vaš novi center ponovne uporabe.
STARA ŠOLA ni namenjena ustvarjanju profita.
Je prostor izmenjave, kjer lahko delite stvari, ki
jih več ne potrebujete, prenašate svoje znanje in
spretnosti, se kaj novega naučite in kaj lepega
ustvarite. Vsi ste povabljeni, da se vključite in
podprete idejo ponovne uporabe.
Čakali bomo na vas in vaše rabljene predmete
že od ponedeljka, 9.4. do sobote, 14.4.2012, od
10. do 17. ure. Oblačila, pohištvo, igre, tehnika,
orodja, knjige so dobrodošle! Podarite svoje
stare predmete namesto, da jih vržete v smeti in
prispevajte k lokalni izmenjavi.

www.kstm.si
petek, 13.4., ob 19.00
kriminalka // akcija // 115 min

sobota, 14.4., ob 18.00
komedija // družinska // 124 min

petek, 20.4., ob 19.00
akicija // romantièni // komedija // 98 min

sobota, 21.4., ob 19.00

Zavod KNOF

www.knof.si













SLOVENSKI FILM // komedija // 94 min

petek, 27.4., ob 18.00
akcija // družinski //pustolovšèina // 94 min

sobota, 28.4., ob 19.00
grozljivka // 84 min
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Koledar prireditev

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Blanca

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

dvorana GD na Studencu

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

Knjižnica Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

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

ponedeljek, 2. 4.,
ob 15.30

Blagoslov motorjev
10.00: Godba “BLANŠKI VINOGRADNIKI” z mažoretkami zaželi
dobrodošlico,
11.00: pozdrav motoristom,
11.30: blagoslov motorjev,
12.00: bo zaigral ansambel Potep,
od 12.30: dalje nas bo zabavala skupina Mc ADAM,
14.00: pričetek panoramske vožnje na relaciji
Blanca – Rožno – Poklek – Gračka Gora – Čanje – Blanca.
Ponovitev gledališke igre: Dario Fo: Pleskarji nimajo spominov
v izvedbi KD Studenec
Drago Pirman:
Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih
Otroška ustvarjalnica:
Velika noč

ponedeljek, 2. 4.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

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

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 4/12

Športni dom Sevnica

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

Razgovor z županom občine Sevnica Srečkom Ocvirkom

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 3. 4.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

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

torek, 3. 4.,
ob 18.00

Predavanje: dr. Andrej Fištravec:
Kako in zakaj iz družbene krize; o teoriji "U"

dvorana
TVD Partizana Boštanj

Org.: Biološkodinamično društvo Ajda Posavje;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2012

dvorana
TVD Partizana Boštanj

Org.: OI JSKD Sevnica; Info.: Katja, 07/8160-970, 041/328-166, oi.sevnica@jskd.si

Velikonočna delavnica za otroke

Knjižnica Sevnica

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

sreda, 4. 4.,
ob 19.00

Radogost večer Gost: slikar Jože Svetina – Zavodnje, Šoštanj
Recital: Literarna sekcija Beseda (pesmi Toneta Pavčka).

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

četrtek, 5. 4.,
ob 17.00

Pevski večer PZ DU občine Sevnica

dvorana
TVD Partizana Boštanj

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

Knjižnica Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 1. 4.,
od 10.00 dalje

nedelja, 1. 4.,
ob 18.00
od ponedeljka, 2.4.
do sobote, 7. 4.

ponedeljek, 2. 4.,
ob 17.00
torek, 3. 4.,
ob 9.00

sreda, 4. 4.,
ob 17.00
sreda, 4. 4.,
ob 17.00

četrtek, 5. 4.,
ob 18.00
petek, 6. 4.,
ob 18.00

Potopisno predavanje:
Nuša Poglajen: Izrael
Kino Sevnica: Alvin in veverički 3
sinhronizirani, animirani, družinski film

sobota, 7. 4.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 7. 4.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Umetnik
romantična drama

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 8. 4.,
ob 17.00

Kino Sevnica: Alvin in veverički 3
sinhronizirani, animirani, družinski film

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 9. 4.,
ob 13.00

Tradicionalni velikonočni pohod

zbiranje pri Gasilskem
domu PGD Blanca

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

od 11. 4. do 10.5.

Razstava fotografij:
Društvo ljubiteljev fotografije Krško: »Čutim Posavje«

Knjižnica Sevnica

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

sreda, 11. 4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
oddelek za cicibane

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

sreda, 11. 4.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 4/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 12. 4.,
ob 19.00

Fotografska razstava
arhitekta Marijana Lapajneta

Grad Sevnica,
nova galerija

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

četrtek, 12. 4.,
ob 20.00

Gledališka predstava - komedija: Našli so se
v izvedbi KD Franc Požun Zabukovje
Predavanje: Mateja Šubelj: Splošna prehrana
- težave in rešitve (predavanje o uravnoteženem prehranjevanju)
Kino Sevnica: Varna hiša
kriminalka, akcija
Projekcija dokumentarnega filma »Celuloza«
avtorjev Maje Žiberna in Tomaža Pavkoviča

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KD Franc Požun Zabukovje;
Info.: Janez Podlesnik, 041/463-464

Mladinski center Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: Tomaž Pavkovič in Maja Žiberna;
Info: Tomaž, 041/210-472

petek, 13. 4.,
ob 18.00
petek, 13. 4.,
ob 19.00
petek, 13. 4.,
ob 20.00
sobota, 14. 4.,
ob 5.00

Planinski izlet v Čičerijo

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

sobota, 14. 4.,
ob 11.00

Spretnostna vožnja z motornim kolesom

parkirišče pred Siliko na
Radni v Boštanju

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

dvorana TVD Partizana
Boštanj

Org.: Prosvetno društvo Vrhovo;
Info.: Katja Sever

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica

Športni dom Sevnica

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

sobota, 14. 4.,
ob 18.00
sobota, 14. 4.,
ob 19.00
sobota, 14. 4.,
ob 19.30
nedelja, 15. 4.,
ob 9.00
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Kino Sevnica: Kupili smo živalski vrt
družinska komedija
Hrup za odrom, gledališka predstava
v izvedbi mladinske skupine Prosvetnega društva Vrhovo
Rokomet: 1B DRL:
RK Sevnica : RK Velika Nedelja
Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 4/12

Koledar prireditev

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 16. 4.,
ob 17.00

Predavanje iz osnov biodinamike:
Nega sadnega drevja, gensko spremenjeni organizmi in tržnica

sedež Društva za
biološkodinamično
gospodarjenje Ajda
Posavje, Žigrski vrh 8a

Org.: Biološkodinamično društvo Ajda Posavje;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

ponedeljek, 16. 4.,
ob 18.00

Feri Lainšček in Knjižnica Sevnica:
Pričetek projekta Posavci beremo skupaj
Strokovno predavanje: Andrej Hauptman in Marko Polanc:
Vse o kolesarstvu
Predavanje: Irma Ogorevc (Planet zdravja):
Kako vpliva hrana na naše zdravje in kaj dejansko je zdrava hrana?
Krvodajalska akcija v Sevnici
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Slikarska razstava
Lidije Špiljak
Krvodajalska akcija v Sevnici
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Regijsko srečanje lutkovnih skupin
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine 2012

Knjižnica Sevnica

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

Športni dom Sevnica,
sejna soba

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica,
KŠTM Sevnica; Info.: kdsevnica@gmail.com

Knjižnica Sevnica

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

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

Grad Sevnica, Mosconova
galerija

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 041/319556, sevnica.ozrk@ozrks.si

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: OI JSKD Sevnica; Info.: Katja, 07/8160-970, 041/328-166, oi.sevnica@jskd.si

torek, 17. 4.,
ob 18.00
sreda, 18. 4.,
ob 18.00
četrtek, 19. 4.,
8.00 – 15.00
četrtek, 19. 4.,
ob 19.00
petek, 20. 4.,
7.00 – 13.00
petek, 20. 4.,
ob 9.00
petek, 20. 4.,
ob 16.00

Tečaj CPP

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

sobota, 21. 4.,
ob 19.00

Predavanje: Rok Černelč:
Očistimo telo tudi od znotraj- telo nam bo hvaležno
Kino Sevnica: To je vojna!
akcija, romantična komedija
Proslava v spomin na Malkovške dogodke 1941-1945
in Dneva upora proti okupatorju
Kino Sevnica: Kruha in iger
slovenski film; komedija

sobota, 21. 4.

Postavitev mlaja

Jablanica (Vitovec)

Org.: ŠKD Jablanica;
Info.: Milan Primožič

nedelja, 22. 4.,
ob 8.00

13. ulični tek za pokal Sevnice
Otroci: ob 10.00 Mladinci,
člani:ob 11.50 Mlajši dečki, deklice: ob 12.20

Sevnica

Org.: AK Sevnica, ŠZ Sevnica, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 23. 4.

Jurjevanje na Lukovcu

Lukovec

ponedeljek, 23. 4.

Jurjevanje na Šmarčni

Šmarčna

Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Alenka Kozorog
Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna;
Info.: Aleš Felicijan

ponedeljek, 23. 4.

Jurjevanje v Boštanju

Boštanj,
Dolenji Boštanj

Org.: Pevske skupine iz Boštanja

ponedeljek, 23. 4.

Tradicionalno prepevanje Loške Jurijeve pesmi

od hiše do hiše na Logu

Org.: KŠD Log;
Info.: Silvo Novšak, Brane Knez

Svečana zasaditev občinske lipe ob svetovnem dnevu Zemlje

Studenec

Org.: TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica,
KS Studenec, POŠ Studenec in ZZRS

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

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

sreda, 25. 4.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica, oddelek
za cicibane

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

petek, 27. 4.,
ob 8.00

Tradicionalni pohod po poteh KS Loka

zbiranje: pred Trubarjevim
hramom v Loki pri
Zidanem Mostu

Org.: TD Loka

petek, 27. 4.,
ob 16.00

Otvoritev nove trgovine s starimi stvarmi

stara šola v Boštanju

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 20. 4.,
ob 18.00
petek, 20. 4.,
ob 19.00
sobota, 21. 4.,
ob 10.00

torek, 24. 4.,
ob 11.00
torek, 24. 4.,
ob 17.00

Mladinski center Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Malkovec nad Tržiščem
pri vinski kleti Deu

Org.: Združenje borcev za vrednote NOB, OO
Sevnica; Info.: Maksimiljan Popelar

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 28. 4.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Potovanje v središče zemlje 2: Skrivnosti otok
akcija, družinski, pustolovščina
Kino Sevnica: Hudič v nas
grozljivka

ponedeljek, 30. 4.,
ob 19.00

Kresovanje v Boštanju
Igral bo ansambel Potep.

Dolenji Boštanj (pri
Mercatorju)

Org.: Mladi iz Boštanja; Info.: Uroš Karlič:
041/758-686, mladibostanj@gmail.com,
www.drustvo-mladibostanj.si

Kresovanje na Vitovcu

Jablanica (Vitovec)

Org.: ŠKD Jablanica;
Info.: Milan Primožič

Kresovanje na Logu

pred Večnamenskim
domom na Logu

Org.: KŠD Log;
Info.: Gregor Blatnik, Andrej Pavkovič

Kresovanje na Lukovcu

pri cerkvi sv. Magdalene

Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Alenka Kozorog

torek, 1. 5.

Pohod na Lisco
in tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci

Lisca

Org.: PD Lisca Sevnica

torek, 1. 5.,
ob 9.00

19. pohod na Kamenško

zbirno mesto pri turistični
info tabli Krmelj

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

sreda, 2.5.,
ob 8.00

21. jubilejni gorski tek na Lisco
Proga v dolžini 8,3 km za rekreativne in profesionalne tekače.

Orehovo - Lisca

Org.: Berg-lauf Lisca Sevnica,
Info.: Pavle Drobne, 051-437-536

petek, 27. 4.,
ob 18.00

ponedeljek, 30. 4.,
ob 19.00
ponedeljek, 30. 4.,
ob 20.00
ponedeljek, 30. 4.,
ob 20.00

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 16. 4. na:

petra.biderman@kstm.si // grajske.novice@kstm.si
April 12

15

Oglasi

0HVWROHSLKURÖ

Potrebnih je le malo besed, da povemo, kar je zares pomembno. Lahko
bi preprosto rekli le hvala lepa zato,
da lahko to delamo.
ĞůĞŶĂWŝŬĂ ima poseben dar, da ljudi
opogumlja, naj sledijo preprostemu
poslanstvu, in sicer ljubezni do zeleŶĞŐĂ͘EĂƓŝǌĂƉŽƐůĞŶŝŝŵĂũŽƚŽŽĚůŝēŶŽ
poslanstvo, da pomagajo ljudem
ƐƉƌĞŵŝŶũĂƟƐŝǀŝŶŽǀǌĞůĞŶŽ͘
Prinašajo cvetje in zeleno v sleherni
dom. Ozalšajo še tako lepe trenutke
ŝŶŶĂƐƉůŽŚǌĚŽƟŬŽŵƵƐƚǀĂƌũĂũŽ
ǎŝǀůũĞŶũĞǀǌĞůĞŶĞŵ͘

ͻBegonia Dragon Wing
ͻIpomea Terace lime
ͻColeus Kong
ͻCalibrachoa cabaret
ͻIn Alysum

Cataharnthus ali Vinca –
ƐĞƌŝũĂdŝƚĂŶ͘dĂēƵĚŽǀŝƚĂ
ƌĂƐƚůŝŶĂƉƌĞŵĂŐĂƉƌĂǀ
ǀƐĂŬŽǀƌŽēŝŶŽ͘
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3ULYRÑɑLWH
svojim
rastlinam
nekaj oddiha!

Dober lonec, kakovostna zemlja
ƚĞƌĚŽďƌĂĚƌƵǎďĂŽƐƚĂůŝŚƌĂƐƚůŝŶƐŽ
garancija uspeha.

Potrebnega je ogromno strokovnega znanja, dela
ŝŶŽĚŐŽǀŽƌŶŽƐƟ͕ĚĂƌĂǌƵŵĞŵŽŶĂƌĂǀŽŝŶǌĞůĞŶũĞ͘

ƵũŶŽĐǀĞƚŽēĂƉĞůĂƌŐŽŶŝũĂtŚŝƚĞ
Splash - predstavnica pelargonij iz
ƐŬƵƉŝŶĞƉĞůĂƌŐŽŶŝũŽēŝƉŽůĞƚũĂ͘
^ƚƌĂŶŬĂŵůĂŚŬŽŽĚůŝēŶŽŝŶƉƌĂǀŝůŶŽ
svetujemo, ker tudi sami vedno
znova preizkušamo rastline.

Brezhiben cvet velikocvetnega
tagetesa Taishan

Skrb za rastline v vrtnem centru
Medlog - Celje

April 12
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Organizirali smo
predstavitev novih
pelargonij
v Mozirskem gaju.

Angelonia Serena in
Vinca Titan povsem
ĞŶĂŬŽŽĚůŝēŶŽƵƐƉĞǀĂƚĂ
ŶĂǀƌŽēŝŶŝ͘

EĂǀƌŽēŝŶŽŝǌƌĂǌŝƚŽ
odporna kombinacija,
posajena v Arboretumu
Begonija Dragon Wing
in Dichondra Silver Fals

ɐHQH
preizkusimo,
ne vemo!
ĂƐĂĚŝƚǀĞƌĂƐƚůŝŶĞůĞŶĞWŝŬĞ
ǀƌďŽƌĞƚƵŵƵ͕ŬũĞƌƐŵŽƌĂƐƚůŝŶĞ
ƉƌĞĚǀƐĞŵƉƌĞŝǌŬƵƓĂůŝ͕ŬĂŬŽƐŽ
ŽĚƉŽƌŶĞŶĂǀƌŽēŝŶŽŝŶƐƵƓŽ͘
Druga kombinacija Begonia Baby
Wing White in Angelonia Serena

WƌĞŝǌŬƵƓŶũĂǀĞůŝŬŽĐǀĞƚŶĞŐĂ
tagetesa Taishan
Naš agronom (Aleš Kot, ing. agr.)
ocenjuje rast rastline na odprtem.
WƌĞƐĞŶĞēĂŶĂƐŽĚƉŽƌŶŽƐƚƉƌŽƟ
suši, izredna velikost cveta in
odpornost na bolezni.
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ĂƐĂĚŝƚǀĞDŽǌŝƌƐŬŝŐĂũ
Zasaditev dvojnih vodenk Fiesta in
ǀŝƐĞēŝŚ͕ŶĂƐŽŶĐĞŽĚƉŽƌŶŝŚǀŽĚĞŶŬ
^ƵŶƉĂƟĞŶƐ

dƵĚŝƉĞƚƵŶŝũĞƐŽŝǌƌĞĚŶŽůĞƉĞŶĂǀƌŽēŝŶŝ͕
ēĞƐŽƉƌĂǀŝůŶŽŽƐŬƌďŽǀĂŶĞ͘

EĂƓŝƉŽŶƵĚďŝƐŵŽĚŽĚĂůŝǌĞůŽďŽŐĂƚŽƉĂůĞƚŽƐĂĚŝŬ
ǌĞůĞŶũĂǀĞ͘WƌĞĚǀƐĞŵƐŵŽƉŽǌŽƌŶŝ͕ĚĂƐŽƌĂƐƚůŝŶĞ
ŽĚƉŽƌŶĞŶĂďŽůĞǌŶŝŝŶŽŚƌĂŶũĂũŽŽĚůŝēĞŶŽŬƵƐ͘
KĚůŝēŶĞŐĂŽŬƵƐĂŝŶŝǌƌĞĚŶŽ
ŽĚƉŽƌĞŶƉĂƌĂĚŝǎŶŝŬŶĂ
ďŽůĞǌŶŝǀƟƉƵ
ēĞƓŶũĞǀĞĐʹWĞƉĞ͘

WƌǀŝēŚŝďƌŝĚƉĂƌĂĚŝǎŶŝŬĂǀ
ƟƉƵǀŽůŽǀƐŬŽƐƌĐĞʹ&ůĞƵƌĞƚĞ͘

:ĞĚŝůŶĞďƵēŬĞ͕ŬŝƌŽĚŝũŽĐĞůŽůĞƚŽŝŶƐŽǌĞůŽ
ŽĚƉŽƌŶĞŶĂƉĞƉĞůĂƐƚŽƉůĞƐĞŶʹKŶĞĂůů

Orešje 23, 8290 Sevnica

Bazilika daje jedem vedno
ǌĞůŽƐǀĞǎŽŬƵƐ͕ƉƌŝŶĂƐ
v lastni proizvodnji in
ponudbi skozi celo leto.

April 12
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Šolski zvonec

Gledališki dan na Blanci

Na Blanci gradili prijateljstvo Ogledali smo si
medijsko hišo Pop tv

Po otroško igrivi in svobodni, po odraslo resni in
veliki je pet gledaliških skupin z domišljijo potrkalo
na čisto vsako srce v Kulturni dvorani na Blanci,
kjer se je 13. marca odvijalo Območno srečanje
otroških gledaliških skupin Občine Sevnica. Otroci
so v predstavah postali del odra, del pravljic ter
junakov v njih.

V petek, 2. marca, se je na Blanci odvijala
dobrodelna prireditev »Gradimo prijateljstvo«
v organizaciji Vrtca OŠ in Osnovne šole Blanca.
Leta 2009 nam je uspelo prvič odpreti vrata
vrtcu. Stroški odprtja so bili veliki, denarja za
primerna zunanja igrala s certifikati pa ni bilo
dovolj. Dandanes pa so otroška igrišča potrebna
kot varen okvir za splet igre. Dobro igrišče je želja
vsakega otroka in vsakega od staršev, pa tudi
vsakega vzgojitelja, učitelja, ravnatelja. Vsako
novo igralo prinese novo motivacijo. Zato smo se
odločili organizirati dobrodelno prireditev in zbrani
denar nameniti za nakup igrala.
Veliko ljudi se je odzvalo in nam pomagalo. V prvi
vrsti vsi nastopajoči. Svoj del so prispevali tudi
otroci iz vrtca in 1. triade ter otroški pevski zbor
Osnovne šole Blanca, Boštjan Povše z ozvočenjem
ter vsi donatorji.

Srečanje so soustvarile Gledališka skupina Sonček
iz OŠ Blanca s predstavo Zajčkova hišica, pod
mentorstvom Darinke Štojs; Gledališka skupina
Naše malo gledališče iz OŠ Tržišče, pod vodstvom
Alenke Gobec s predstavo Zrcalce; Gledališka
skupina Klopotec iz OŠ Milana Majcna iz Šentjanža
pod mentorstvom Helen Hribar s predstavo
Devet slonov; predstavo Juri Muri v Afriki je
odigrala Gledališka skupina Knapec iz OŠ Krmelj,
pod mentorstvom Nataše Možic; srečanje pa je
zaključila še ena gledališka skupina iz OŠ Blanca
s predstavo Mojca Pokrajculja pod vodstvom
Stanke Kozole.
Otroci so nam s pomočjo svojih mentoric dokazali,
da gledališka vzgoja, šolski gledališki projekti in
gledališke metode že vnaprej spodbujajo dejstvo,
da nam je smisel za igro položen že v zibelko.
Za dobro gledališko vzdušje pa so skrbeli tudi
obiskovalci predstav iz Šentjanža, Krmelja, Tržišča
in Blance.
Srečanje je spremljal igralec in režiser Gregor
Geč. Izbrane skupine iz območnega srečanja se
bodo predstavile na regijskem srečanju, ki bo 20.
aprila 2012 v Sevnici.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Obisk v VDC Radeče
Dekleta iz posebnega programa smo se z
učiteljicama Ireno in Tino v četrtek odpeljale v
Radeče. Šle smo na obisk v Varstveno delovni
center. Tam so pripravili prireditev ob dnevu
žena. Nastopili so učenci Glasbene šole Radeče
in varovanci VDC-ja. Vsi obiskovalci smo dobili
darilca. Imeli so tudi srečelov. Ob zaključku so nas
še pogostili s kavico, sokom in pecivom. Dopoldne
je minilo kakor blisk.

Upamo, da se ponovno srečamo prihodnje leto.

Urša, Barbara in Klara, PP OŠ Ane Gale Sevnica
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Starši otrok so nam priskočili na pomoč z domačim
pecivom in sokom ter branjem veznega teksta
med prireditvijo. Pomagali pa so nam tudi vsi
obiskovalci prireditve z vstopnino in prostovoljnimi
prispevki. Skupaj smo zbrali 1.774 EUR.
Vsem še enkrat najlepša hvala.
Polni prijetnih vtisov in v pričakovanju, da dobimo
novo igralo, ugotavljamo, da so ljudje še vedno
pripravljeni priskočiti na pomoč in tako graditi
lepšo prihodnost za naše najmlajše.
						
Valerija Mirt

S Comeniusom na Madžarsko
V sredo, 29. februarja, smo se nekateri učenci iz
7. razreda OŠ Tržišče skupaj z učiteljico Natašo
in učiteljema za glasbo in angleščino odpravili
na Madžarsko. Šli smo na predzadnji sestanek
našega tima v kraj Törökszentmiklos, kjer smo
obiskali učence tamkajšnje šole Matije Korvina.
Vožnja je bila dolga, zato smo si čas krajšali s
petjem in šalami. Ustavili smo se tudi ob Blatnem
jezeru.
Po dolgi vožnji smo prispeli v šolo, kjer so nas

Učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije in
novinarskega krožka smo se z vlakom odpravili v
Ljubljano in nato peš do POP TV. Menil sem, da
ima medijska hiša bolj moderen videz.
Povedali so nam, da 30 sekund oglasa na TV stane
3.000 EUR in da zaposleni živijo samo od tega
denarja, poleg tega pa morajo vzdrževati službene
avtomobile, kupovati televizijske nadaljevanke in
še mnogo drugega.

V tej televizijski hiši je zaposlenih okrog 700
ljudi. Moram vam povedati, da je v resnici precej
drugače, kot vidimo na televiziji. Oddaji 24 ur in
Svet na Kanalu A spremljajo tri profesionalne
kamere, ki se izmenjujejo. Oddaji potekata v
živo, zato novinarja ne smeta delati napak. Poleg
kamere je tudi projekcija besedila, ki ga novinarja
bereta. Seveda imata tudi liste. Na oblačilu, ki ga
določijo v studiu, imata voditelja pripet mikrofon.
Pred snemanjem oddaje gresta novinarja v
»masko«, kjer ju naličijo in primerno oblečejo. Vsi
studii so v popolni temi in svetlobo naredijo le z
umetnimi lučmi. Te visijo s stropa poleg varnostnih
kamer, rezervnih mikrofonov in protipožarnih
senzorjev. Mogoče ne veste, kaj je zelena soba? V
njej snemajo oddajo Preverjeno. Scena nastane
šele kasneje z računalniško obdelavo. V bistvu
kamera snema samo voditeljico v zeleni sobi in
ničesar drugega.
Obisk POP TV mi je bil izredno všeč in vesel sem,
ker sem v živo videl določene stvari, ki jih vsak dan
gledam po televiziji.

Aleš Krohne, 7. a OŠ Sava Kladnika Sevnica

Obisk otrok iz
Vrtca Ciciban Sevnica na
Veterinarski postaji Sevnica

Ob spremembi letnega časa otroci spoznavajo
spremembe v naravi. Opazujejo rastline in živali
in s tem pridobivajo izkušnje z živimi bitji. Naloga
vzgojiteljev v vrtcu pa je, da pri otroku razvijemo
sprejele naše »nove družine«. Naslednji dan smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in
imeli v šoli pouk skupaj z madžarskimi učenci. Pouk nežive narave.
je potekal v angleščini. Popoldne smo preživeli z Pri tej nalogi so nam pomagali tudi veterinarji iz
družinami. V petek smo v šoli zaigrali slovenske Veterinarske postaje Sevnica. Prijazno so nas
pesmi in popoldan je bila prireditev v glasbeni sprejeli v svojih novih prostorih, kjer skrbijo za
šoli. Zapeli smo pesmi iz vseh držav, ki smo se zdravje različnih živali. Veterinarka Mojca je
jih naučili. Zvečer je večina učencev z družinami otrokom oddelkov Zvezdic, Metuljev in Polžev
prišlo v cerkev poslušat nastop orgel in zbora. nazorno prikazala, kako oskrbijo bolno žival.
Zadnji dan smo si vsi skupaj ogledali Budimpešto Videli so rentgen, ultrazvok za živali, čisto pravo
in šli v restavracijo, kjer smo jedli tradicionalne operacijsko sobo in tudi, kako kužkom negujejo
madžarske jedi. Zvečer smo šli še na kratek zobe, kožuščke …
sprehod po Budimpešti in naslednji dan nazaj Z novimi spoznanji smo ob slovesu ugotovili, da
domov. Vsi smo se imeli zelo lepo in to potovanje bi kar nekaj malih nadobudnežev opravljalo poklic
veterinarja, ko bodo »ta veliki«.
nam bo vsem ostalo v lepem spominu.

Andreja Turk, 7. razred, OŠ Tržišče

Strokovne delavke oddelka Rdeča kapica

Grajska skrinja

GLOSA

Rastišče Rumenega sleča v Boštanju

Slep je, kdor se s petjem ukvarja
Kranjec moj mu osle kaže
pevcu vedno sreča laže
on živi, umrje brez d'narja.

Pa začnimo pri oblasti,
kdaj nehala nam bo krasti
so propadle vse fabrike,
ki so nekdaj b'le velike,
tud reform ni speljala
zato mandata ni končala
slep je, kdor ji še verjame.

Ko se trojček je rojeval
so obljubljali veljaki,
več bo dela, več blaginje
ukvarjal' so se sami s sabo
delavci so šli v pozabo,
zdaj na cesti so brez d'narja,
vlada laže, vlada krade…
Slep je, kdor ji še verjame.

So okradli nas tajkuni
z vladnim žegnom vsi so isti
desni al' pa komunisti
na moralo so imuni,
pa čeprav se narod buni
vsakega oblast prevzame
slep je, kdor ji še verjame.
Foto: Judith Zgonec

Stezica mimo pokopališča v Boštanju, nad farno
cerkvijo, nas pelje v gozd nad vasjo. Gozd se
imenuje Gauge, ker so tam v srednjem veku
menda obešali ljudi. Pred drugo svetovno vojno so
naredili nemško pokopališče im menda takrat tja
prinesli tudi rumeni sleč – Rhododendron luteum,
redko botanično vrsto opojnega vonja. Grmički
dišeče azaleje so se razbohotili po gozdu, konec
aprila in na začetku maja, kadar cveti, pa privabi
številne občudovalce in sprehajalce iz bližnje in
daljne okolice.
Značilen vonj redke rastline pri nas med cvetenjem
veter prinese do Boštanja.

Jezikovni kotiček ~
» Kdaj u-, kdaj v-? «
Srečal sem dobrega znanca S. Sch. Prijazno sva
se pozdravila. Potem je pa stresel kar iz rokava:
»Pri pisanju mi delata preglavice začetna u- in v-.
Ne vem, kdaj naj pišem ugnezditi ali ugnezditi,
vdelati ali udelati, vloviti ali uloviti… Daj no v
jezikovnem kotičku …«.
Ker želi verjetno še kdo – ne samo S. Sch. –
vedeti, katera beseda se začenja z u- in katera z
v-, naštejmo nekaj primerov za tako ali drugačno
pisavo.
Ubadati se z delom / vbadati = delati vbode –
ubijati si glavo (lepše: beliti si glavo) / vbijati komu
kaj v glavo – udelati pot, cesto, kožo / vdelati
diamant v prstan – udreti se, led se udre, solze
se uderó po licih / vdreti, voda je vdrla v klet,
sovražnik vdere v deželo – vedno pa pišemo le
ugnezditi se (lastovke se ugnezdijo pod streho,
bolezen se ugnezdi v telesu), pisava vgnezditi je
napačna!
Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Od maja 2006 so ob vhodu v gozd z rastiščem
postavljene informativne table, ki obiskovalce
opozarjajo, da gre za zaščiteno rastišče rumenega
sleča.
Rastlina uspeva v zakisanih, mešanih gozdovih,
v Sloveniji v gozdu nad Boštanjem in v Brusnicah
pri Novem mestu. Sicer pa je grm pogost na
strnjenem ozemlju v vzhodni Evropi, po gorah
južno in vzhodno od Črnega morja, ob Kavkazu in
na Taurusu v Mali Aziji.
Rastlina je upodobljena tudi v boštanjskem grbu.

Vir: www.ks-bostanj.si

Pomlad
Sončni žarek les ogreje,
veter piha že topleje.
Drevesa odvrgla belo so odejo,
iztegnila k vetru vsako vejo.
Teloh v gozdu že cveti,
ko še zvonček ob potoku spi.
V trav˙ci se trobentica smeji
zaspano še vijolico zbudi.
»Pomlad prišla je prek gora,«
poje soncu trobentica
in mali zvonček-bogatin:
»Odšel je sneg z bregov,dolin.«
Prvi topel sončni žarek
ogrel je mačice in jarek.
Tudi lapuh že tam cveti
želi sonce oponašati.
Pomlad odela je Zemljo´
v dišečo,pisano odejico.
Veselo soncu pojejo vse ptice,
ko vidijo vesele te cvetlice.

Tanja Košar

Vsi se klanjajo paroli
več imeti, boljš živeti...
Za dosego tega cilja,
drugi tretjega podmaže,
da na sodstvu ni blamaže
si kupujejo gradove,
v domovini in tujini
tajkun laže, tajkun krade,
slep je, kdor ga še spoštuje.

So za rajo mlini sodni
ko so lopovi svobodni,
kje poštenje je, pravica,
kruta ta je zdaj resnica
skorumpirano je sodstvo naše,
sodnik laže, sodnik krade…
Slep je, kdor mu še zaupa.

Jaz pa vprašam vas tajkune
kaj vas žene v te tolmune
kaj poreče vam mladina
z delom rada bi služila
dobro spali dolg' ne boste,
starost vam bo prišla v goste
morda se vam bo vest zbudila,
ko Matilda razpre krila!

Zdaj nam vladal bo petorček
da povleče nas iz krize
zategnili bomo pase
jedli ričet brez klobase,
že naprej se veselili,
da smo krizo prebrodili
slep ni, kdor v to verjame,
spet nam upanje ostane!

Anica Gačnik
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Po treh porazih zopet zmaga
Članska ekipa RK Sevnica je po treh porazih zopet
zmagala. Sevničani so nenadejano izgubili doma
z Dolom in v gosteh pri Železnikih. Obramba je
še vedno najboljša v 1.B državni ligi, vendar pa
so se pokazale težave v napadu, kjer Sevničani
zelo težko prihajajo do strelov. V zadnji domači
tekmi so gostili RK Grča Kočevje in zmagali z
rezultatom 23:20, polčas 14:9. Igra v prvem
polčasu je spominjala na igre v jesenskem delu;
odlična obramba z vratarjem Sikoškom na čelu, v
napadu pa kar sedem igralcev, ki so dosegli vsaj
en zadetek. Drugi polčas pa je pokazal, da kriza
igre v napadu še ni mimo, saj so domači zopet zelo
težko prihajali do strelov, tudi ko so imeli igralca
več. Vendar pa so gostje igrali zelo slabo, tako da
zmaga ni bila pod vprašajem. Omeniti velja, da se
je po 15 letih v matični klub vrnil Plazar, ki je že
pokazal, da je ekipa z njim še močnejša. Sevničani
so na drugem mestu, ki še vedno vodi v 1.A državno
ligo in naredili bodo vse, da se ta cilj tudi izpolni.

V RK Sevnica pa smo zelo ponosni na naše igralce
letnik 1997 in 1998, ki so se na tekmovanju v
Gorišnici uvrstili na zaključni turnir štirih ekip v
tekmovanju osnovnih šol v rokometu. Ekipo so
vodili Brane Teraš in Igor Povše iz OŠ Sevnica ter
Kuhar Martin iz RK Sevnica. Po lanskem prvem
mestu OŠ Boštanj je to že druga zaporedna
uvrstitev igralcev RK Svnica na zaključni turnir
osnovnih šol. To je nov dokaz, da se v RK Sevnica
zelo dobro dela z mladimi.

Državna prvaka v ju jitsu :
Alja Kolman in Tjaž Prah
iz Ippona - Sevnica

KBZS - Državno prvenstvo v
kickboksu - 2. turnir
1 zlata, 2 srebrni in 1 bronasta medalja

V soboto, 10. marca, sta Ju-jitsu zveza Slovenije
in domači klub DBV Katana organizirala državno
prvenstvo v prikazovanju ji-jitsu tehnik za otroke
do 14 let. Na tekmovanju je sodelovalo 159
tekmovalk in tekmovalcev iz 12 klubov oz. društev,
med njimi 8 članov DBV IPPON iz SEVNICE. Člani
DBV IPPONA so na tekmovanju osvojili 5 medalj.

Državna prvaka sta postala med dekleti Alja
KOLMAN in med dečki Tjaž PRAH, vsi njuni
sotekmovalci pa so tudi dosegli odlične rezultate.
Rezultati DBV IPPON Sevnica:
1. mesto: Alja Kolman
1. mesto Tjaž Prah
2. mesto: Mai Popelar
3. mesto: Živa Stegne
3. mesto: Narsej Stegenšek
4. mesto: Nika Dolinšek
4. mesto Jakob Sladič
5. mesto: Zala Okorn

V soboto, 10. marca, je Power kick klub Murska
Sobota v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije
organiziral 2. turnir državnega prvenstva v
kickboksu, katerega so se udeležili tudi člani
Kluba borilnih veščin Sevnica. Na turnirju DP
so bili izjemno uspešni, saj so osvojili kar štiri
medalje; eno zlato, dve srebrni in eno bronasto.
Med mladinci je bil najuspešnejši debitant Rene
Juhart, ki je osvojil 1. mesto do 84 kg, njegov
kolega Zlatko Pučko pa je klonil šele v finalu do 63
kg in osvojil srebro. Tretji mladinec Žan Hižman
se je uspešno boril in na koncu osvojil bronasto
medaljo do 74 kg. Med člani je lanskoletni državni
podprvak Mitja Čokl do 84 kg najprej premagal
dva nasprotnika in se po dveh bojih uvrstil v finale.
V finalu je vodil vse do 40. sekunde pred koncem
dvoboja, ko si je v eni izmed akcij tako poškodoval
koleno, da enostavno ni mogel več nadaljevati
borbe. Z grenkim priokusom se je Mitja moral
zadovoljiti »le« z 2. mestom. Upamo le lahko, da
se Mitja ni huje poškodoval in da nas bo s svojimi
borbami skupaj s svojimi klubskimi kolegi ponovno
navduševal že na naslednjih tekmovanjih.

Miran Grubenšek

Uspehi družine Glojnarič

KICK LIGHT BORBE:
1. RENE JUHART, KBV Sevnica, – 84 kg mladinci
2. MITJA ČOKL, KBV Sevnica, - 84 kg člani
Za nami je uspešen konec tedna, ki pa se je začel v 2.ZLATKO PUČKO, KBV Sevnica, – 63 kg mladinci
petek v Brežicah, kjer je na podelitvi športnik leta 3. ŽAN HIŽMAN, KBV Sevnica, – 74 kg mladinci
v občini Brežice Nika Glojnarič dobila priznanje za
športne dosežke v letu 2011 (državna prvakinja
Jurij Orač
na 60 m in državna prvakinja v mnogoboju).
V nedeljo, 11. marca, je bilo v Škofljici atletsko
Tekmovalci DBV Ippon-a iz Sevnice so se 26. tekmovanje v mnogoboju. Zabeležili smo lepe
februarja udeležili državnega prvenstva v ju jitsu uspehe in nekaj osebnih rekordov.
borbah, ki ga je organiziral ŠD SIBOR v Ribnici.

RK Sevnica

Miloš Žveglič državni prvak v
ju jitsu, Anžetu Brvarju bron

Fitnes Studio
Delovni čas:

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure
V kategoriji U10 je zmagal Anže Glojnarič in dosegel
tudi osebni rekord v skoku v daljino (370 cm). V
kategoriji U12 deklice je Leja Glojnarič zasedla 3.
mesto, v kategoriji U14 deklice pa Nika Glojnarič
Na tekmovanju, kjer je sodelovalo 16 slovenskih 2. mesto.
klubov in društev, sta v ju jitsu borbah tekmovalca
iz Sevnice dosegla izjemen uspeh. Miloš ŽVEGLIČ
Iztok Glojnarič
je postal državni prvak med mladinci do 56 kg,
sotekmovalcu Anžetu BRVARJU pa je po izjemni
borbi v finalu pripadlo 2. mesto v kategoriji dečkov
+ 64 kg.

www.sportna-zveza-sevnica.si

Miran Grubenšek
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TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure
SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure
Vse informacije na tel. št.
041-548-011 (Estera Savić Bizjak).

Šport in rekreacija

Končana ligaška tekmovanja
za pokal Slovenije
V soboto, 11., in nedeljo, 12. marca, je v Ljubljani
potekalo sklepno dejanje letošnjega ligaškega
tekmovanja za strelski pokal Slovenije. V disciplini
zračna pištola se je končalo z uvrstitvijo članske in
mladinske ekipe SD Marok na drugo mesto, vsake
v svoji kategoriji.

Judo - področno prvenstvo
osnovnih šol
28 mlajših članov Judo kluba Olimpija-Krmelj,
ki prihajajo iz OŠ Trebnje, Mokronog, Šentjanž,
Krmelj in Tržišče, so nastopili na področnem
državnem prvenstvu osnovnih šol v Celju. Skupaj
smo osvojili 9 prvih,7 drugih, 5 tretjih in 4 peta
mesta.

Pri mladinkah je Anuša Kovačič zasedla 2. mesto, Za OŠ Trebnje so tekmovali :
Tinkara Vrhovec, Eva Kraševec, 1. mesto
Tajda Marc 4. in Nika Pirc 7. mesto, pri mladincih
Janja Brlj in Ana Kravcar, 2. mesto
pa Rok Mrvič 7. mesto.
Gašper Zakrajšek, Lovro Keržan in Urh Keržan,
5. mesto
Timotej Črešnar, 7. mesto
Za OŠ Mokronog :
Barbara Kocjan, Nick Strah Tratar, Nicki Norčič,
Jernej Lukek, 1. mesto
Lana Gregorčič in Urban Oštir, 2. mesto
Rok Rajer in Timi Gregorčič, 3. mesto
Za OŠ Šentjanž :
Rok Mikec, 1. mesto
Iztok Povše, 2. mesto
Luka Lazar, 3. mesto
Peter Mikec, 4. mesto
Aleš Bec, 7. mesto
V 1.A ligi je Klemen Juvan zasedel 11. mesto, Blaž Za OŠ Tržišče:
Domen Kunej in Timotej Špelič, 1 .mesto
Kunšek 14., Danilo Petrin 27. (brez treh nastopov)
Timotej Perko, 3. mesto
in Mojca Kolman 28. mesto (ravno tako brez treh
Za OŠ Krmelj:
nastopov).
Domen Petre, 2 .mesto
Rok Vrbovšek, 3 .mesto
Mirko Ognjenovič
Val Vidmar, 5.mesto

Robert in Sara
atleta leta 2011

Čestitamo in se lepo zahvaljujemo osnovnim
šolam, ki so učencem in učenkam omogočile
nastop na tem tekmovanju.

Inna Toropejeva
V petek, 16. marca, je potekal občni zbor AK
Sevnica, ki ga je vodil predsednik kluba Sine
Karlovšek. Člani AK Sevnica so soglasno potrdili
poročila vodstva kluba.

Preizkus hoje

Funkcionalna vadba
(Poskrbi za boljšo telesno pripravljenost in s tem
tudi za boljša zdravje in počutje.)
Velikokrat opazimo, da se čedalje več ljudi različnih
generaciji zaveda pomena redne telovadbe in se
vključuje v strokovno vodene športne aktivnosti.
V mali dvorani pri OŠ Krmelj imamo programe
funkcionalne vadbe z osebnim trenerjem. Ta je

primerna za moške in ženske, rekreativce in
športnike, mladino in seniorje. Je osredotočena
na trening celotnega telesa, ne le na posamezno
mišico. Z intervali različnih aerobnih vsebin
razvijamo in vzdržujemo tudi kondicijo srčnožilnega sistema. Pri tem se ne obremenjujemo
z učenjem določenih korakov, kar potrebujemo
pri aerobiki. S funkcionalno vadbo boste tudi v
vsakdanjih okoliščinah poznali svoje zmožnosti.
Organizirana vadba poteka:
– ob ponedeljkih in četrtkih ob 10. uri –
za seniorke,
– ob ponedeljkih in petkih ob 20. uri – za ženske,
– ob torkih in četrtkih ob 20. uri –
za mladino in moške.
Mogoče je rezervirati tudi individualni urnik:
– vsak dan od 8. do 14. ure,
konec tedna od 8. do 22. ure.
Informacije in rezervacije: Inna Toropejeva, GSM
041/545 292, e-mail:judoklub.krmelj@siol.net

Inna Toropejeva

www.fitnes-sevnica.com
Junak Slovenije 2011
Matjaž Koritnik, referent za šport na KŠTM
Sevnica seje uvrstil na drugo mesto Žurnalove
akcije Junak Slovenije 2011.

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

• Sobota, 21.04.2012, ob 8. uri,
• Sobota, 12.05.2012, ob 8. uri.

Proglasili so atleta in atletinjo za leto 2011, to
sta Sara Karlovšek in Robert Lendaro. Oba se
ponašata z več naslovi državnih prvakov, nastopila
sta tudi za reprezentanco Slovenije in v mednarodni
konkurenci Sloveniji pritekla zlati kolajni. Priznanje
za naslov državnega prvaka so poleg Roberta in
Sare prejeli še: Miha Povšič, Klara Zakšek, Karin
Ferlin, Karin Gošek in Vanja Lendaro.

Vir: AK Sevnica

Na sprejemu pri predsedniku Republike Slovenije
g. Danilu Turku je prejel priznanje za izkazano
junaštvo in uvrstitev med finaliste izbora.
Čestitamo in smo ponosni na sodelavca.

KŠTM Sevnica

grajske.novice@kstm.si
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Utrip življenja
POLICIJA SVETUJE

Odločitev je moja
Prvi primer

Po napornem delu sem se na poti domov z avtom
ustavil pri prijatelju. Ta je bil pri svoji kleti. Ker se že
nekaj časa nisva videla, sva pokramljala in vstopila
v njegovo lepo urejeno klet, saj je tudi odličen kletar.
Najino naključno srečanje se je med pogovorom
zavleklo nekoliko dlje, kot sem predvideval, pri tem
pa se nisem mogel upreti njegovemu odličnemu
vinu in sva ga oba popila nekaj kozarcev preveč.
Ugotovil sem, da moram domov, ker se je dan
prevešal v noč. Čeprav nekoliko majavih nog, sem
sedel v vozilo in se z njim odpeljal proti domu.
Med vožnjo se mi je nenadoma izza levega ovinka
nasproti po moji strani ceste pripeljal drug avto.
Poskušal sem zavirati in preprečiti nesrečo,
vendar mi ni uspelo. Prišli so reševalci, policisti
in gasilci. Morali so razrezati moj avto, da so
me lahko potegnili iz njega. Naslednji dan mi je
žena v bolnišnici povedala, da sem pijan povzročil
prometno nesrečo in imam hujše poškodbe
zaradi zlomov na rokah in nogah. V drugem avtu
se je nasproti pripeljala mlajša družina, v avtu je
bil dvoletni otrok, ki ni bil v otroškem sedežu in
je prav tako precej poškodovan, kako hudo je, ni
vedela. Žena in otroci so me poskušali bodriti pri
mojem grenkem spoznanju, da sem pijan povzročil
veliko gorja in škode. Razmišljal sem o tem, kako
bom odplačal posojilo za avto, kako si bom kupil
novega, kaj bo z otrokom v drugem avtu in še in
še. Svetla točka so bile zdravnikove besede, da
glede mojega okrevanja kaže dobro in da resnejših
posledic zaradi zlomov na telesu ne bom imel.

Drugi primer

Po napornem delu sem se na poti domov z avtom
ustavil pri prijatelju. Ta je bil pri svoji kleti. Ker
se že nekaj časa nisva videla, sva pokramljala in
vstopila v njegovo lepo urejeno klet, saj je tudi
odličen kletar. Najino naključno srečanje se je
med pogovorom zavleklo nekoliko dlje, kot sem
predvideval, pri tem pa se nisem mogel upreti
njegovemu odličnemu vinu in sva ga oba popila
nekaj kozarcev preveč. Ugotovil sem, da moram
domov, ker se je dan prevešal v noč. Ko sem prišel
do avta, sem po telefonu poklical ženo, da je prišla
pome, pripeljal pa jo je sin. Ko me je žena zagledala,
me je čudno pogledala in nato smehljaje dejala, naj
sedem poleg nje na sovoznikov sedež, da me bo
odpeljala domov, ker sem očitno precej utrujen.
Dejala je še, da se bova jutri pogovorila in da bom
imel glavobol. Govorila je še nekaj, vendar se ne
spomnim, kaj, ker sem v avtu zaspal. V mislih pa
sem pripravljal načrt, kako bom odpeljal ženo z
novim avtom na izlet in tako omilil hišni prepir.

da se nam je pridružil KNAPEC in nas seznanil s
tem, kaj je bila njegova vloga med rudarji, poskrbel
je, da so se obiskovalci posladkali. Pri peki sta
mu pomagali Jožica Knez in Mojca Klenovšek.
Glasbena skupina KNAP'N' BEND nam je zaigrala
in zapela Adijo knapi. Iz zgodovinske raziskovalne
naloge O rudarstvu, ki so jo ustvarili učenci pod
vodstvom prof. Rada Kostrevca, smo pridobili nekaj
fotografij. Za to se iskreno zahvaljujem ravnateljici
prof. Gusti Mirt za čudovito predstavitev. Ženska
pevska skupina Lokvanj je na lastno pobudo želela
popestriti mojo predstavitev. Hvala jim.
Hvala vsem, ki so prispevali fotografije Krmelja.
Za prikaz sta jih pripravila člana mladinske sekcije
Andraž Zupančič in Klement Jerič. Lepote našega
bajerja nam je s filmom pričaral Stane Slapšak.
Program je iskrivo povezovala predsednica UTŽO
Marija Jazbec in se vsem zahvalila s cvetjem.

Najbolj me je presenetila in razveselila Berta, da
so se nam pridružili župan, moji prijatelji, nekdanji
sodelavci, s katerimi sem delal na različnih
področjih.
Dušan Močnik je zapisal: »Bravo za današnji
program v Sevnici, lahko smo ponosni, da smo
Krmeljčani!«
Vsem in vsakemu posebej hvala!
						
Milan Levstek

Dan žena v Domu
upokojencev Sevnica
Dan žena, 8. marec, je mednarodni praznik žensk.
Je dan, kadar praznuje »nežnejši spol«, vse ženske,
mame, sestre. Po splošnem vtisu praznik zadnja
leta izgublja svojo vrednost, marsikdo se tudi
sprašuje o njegovem pravem pomenu. Pa vendar
je lepo in prav, da se na ta dan spomnimo vseh
žensk, jim podarimo lepo besedo, lep pogled, še
lepše pa jim je podariti prelep cvet.
Tudi v Domu upokojencev Sevnica vsako leto
praznujemo marčne praznike: dan žena, 40
mučenikov in materinski dan s skromno obdaritvijo
ali kulturno prireditvijo z imenom Pozdrav
pomladi.

Na hitro v slanem kropu pokuhaj koprive in jih
sesekljaj. Na olju rahlo prepraži česen, dodaj
koprive, zalij z juho ali vodo in pokuhaj 20 min.
Dodaj na drobne kocke narezan krompir, začini
s muškatom, soljo in poprom, ter kuhaj dokler
krmpir ni mehak. Juhi dodamo smetano, jo
piriramo in postrežemo.

250 gr ajdove kaše,
250 gr prosene kaše,
čebula,
majaron,
lovor,
sol,
poper,
maščoba
Na olju popraži čebulo, dodaj oprani kaši, nalij
toliko kropa, da je kaša pokrita, soli, popraj,dodaj
lovor in majaron, ter pokrito kuhaj do mehkega.
Kuhano zabelimo s suhimi prepraženimi ocvirki
in potresemo z ribanim sirom.

1/4l belega vina,
sok dveh pomaranč,
150 gr sladkorja,
1 vanilin,
3 jajca,
1 zav vaniljevega pudinga,
1 stepena smetana,
malo sezonskega sadja narezanega na drobne
koščke
Razžvrkljamo puding, vanilin, sladkor, jajca,
vino, in pomarančni sok, stepamo nad soparo,
da se dobro speni in zgosti... nato postavimo v
mrzlo vodo in še stepamo, da se ohladi. Prividno
primešamo stepeno smetano in narezano sadje.
Razdelimo po kozarcih in dobro ohladimo.

Sirova zlivanka

Moja predstavitev
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500 gr mladih kopriv,
500 gr krompirja,
3 stroki česna,
2 žlici ojla,
muškatni orešček,
1 dcl sladke smetane,
sol in
poper...

Mrzla vinska krema

Jože Sladič

Ker je bila naloga zahtevna in odgovorna, sem k
sodelovanju povabil sošolko Berto Logar, ki ima
dovolj znanja, izkušenj in idej, vsakega dela pa se
vedno loti profesionalno in z veliko odgovornostjo.
Sestavila sva scenarij in ga nadgrajevala.
Predstavila je naš kraj Krmelj in mojo vlogo pri
razvoju. Pritegnila je OŠ Krmelj. Ta je poskrbela,

Koprivna juha

Oženjena kaša

Vozim pametno in preudarno, spoštujem sebe
in druge na cesti, kar dokažem tudi tako, da se
pametno odločam, kdaj se bom vozil in kdaj ne.

U3 Sevnica me je kot dolgoletnega slušatelja in
letošnjega jubilanta v svojem letnem programu
predavanj prosila, naj predstavim svojo življenjsko
pot.

Recepti

Letos nas je obiskalo vodstvo cvetličarne Zelena
pika. Vsaki stanovalki našega doma so podarili
cvet, da bi se jim uresničile skrite želje. Da
posamezniku polepšaš dan, je treba narediti zelo
malo! Že en cvet in lepa želja lahko ogrejeta dušo
in srce. V imenu Doma upokojencev Sevnica se jim
zahvaljujemo za izkazano pozornost in lepo gesto.
Na koncu še misel: »Karkoli ženske naredijo,
morajo to narediti najmanj dvakrat bolje od
moških, da se potem zdijo polovico toliko dobre
kot moški. Na srečo pa to zlahka opravijo!«

Darja Borin

12 dag masla,
3-4 jajca,
12 dag sladkorja,
500gr skute,
0,75 l mleka,
sol, 500 gr moke,
1/2 skodelice kisle smetane,
sladkor za posipanje
Maslo, rumenjake in sladkor penasto zmešamo.
Skuto pretlačimo, ji prilijemo mleko in postopoa
zmešamo z moko, primešamo še umešana
jaca in dodamo trd sneg iz beljakov. Vlijemo
v pekač in spečemo pri 180 stopinjah. Ko je
zlivanka pečena jo premažemo s kislo smetano
in posujemo s sladkorjem, ter damo še malo v
pečico. Postrežemo toplo.

Recepta pripravila: Cvetka Jazbec

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

Najboljši
glasbeni miks
za vso Slovenijo
April 12
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Razvedrilo

VICOTEKA
Doktor je operacija uspela ?
Prijatelj, jaz sem Sveti Peter.
»Iranec, Romun in Kitajec sedijo v
avtu. Kdo vozi?«
»Policist vendar!«
Kako sta adam in eva dobila ime?
Moški se ves osamljen sprehaja po
raju in nekaj panično išče.
Bog to opazi in mu na pot pošlje
žensko.
Ko jo moškizagleda,vzklikne:
»Evo«
Tudi ona njega in vsa navdušena
vzklikne: »A dam?«
In tako sta Adam in Eva dobila ime.

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Kdor ne tvega, ne napreduje.
Še celo želva mora tvegati in pomoliti glavo iz
oklepa, če želi iti naprej.«
Uspehi so na strani pogumnih.

Uganke za brihtne glavce
Mačke in Miši
Če 5 mačk ulovi 5 miši v 5 minutah, koliko
mačk potrebujemo, da ulovijo 100 miši v 100
minutah?
Katera manjka?
Katera črka manjka naslednjemu nizu izbranih
črk?
KČMNNI

Rešitev marčevske križanke je: MICINA HIŠA.

Rešitvi ugank za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebani so bili:

Rešitev: Vseh skupaj je 3: 1 ženska, 1 moški in predstojnik.
Rešitev: 68: Števil, ki jih lahko na glavo postaviš je precej. V tem primeru gre za

1.
2.
3.
4.

Marijana Levstik, Mrtovec 9b, 8294 Boštanj
Tončka Mirt, Lukovec 14a, 8294 Boštanj
Simon Šantej, Razbor 19a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Jelka Krošelj, Log 89, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec APRIL:
1. nagrada: bokserice Lisca Men, ki jih podarja Lisca d.d.,
Prešernova 4, 8290 Sevnica,
2. nagrada: bokserice Lisca Men, ki jih podarja Lisca d.d.,
Prešernova 4, 8290 Sevnica,
3. nagrada: bokserice Lisca Men, ki jih podarja Lisca d.d.,
Prešernova 4, 8290 Sevnica.

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

26

April 12

število 68. Če postaviš na glavo, dobiš 89. Razlika med obema je 21.
Izžrebanca:
1. Gordana Šeško, Krulejeva 19, 8290 Sevnica,
2. Rok Belinc, Krajna brda 21,8283 Blanca

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kaj je na fotografiji in kje se nahaja?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kapelica na Lazah pri Krnčevih, zdaj Šinkovec.
Izžrebanca:
1. Judith Zgonec, Dolenji Boštanj 144, 8294 Boštanj
2. Majda Sirk, Dilenji Boštanj 46, 8294 Boštanj

Oglasi

VCT FRIC & RAMOVŠ

VCT FRIC & RAMOVŠ

Silva Fric s.p.

Strešne kritine

AKCIJE

2

od 5,84 €/m
do 15 %
popusta

veè kot
43 %
popusta
Strešna okna

na doloèene modele

30
let

Izolacija

45 %
popusta
èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov

www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net

velja do 8.10.2011

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Ribniki 38
8290 Sevnica
Tel.:07 81 62 360

na unifit
035
odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih
in mašèobnih
lovilcev ter greznic
kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)
sanacija kanalizacije brez izkopa

NOVO
Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

041 630 454

tudi ob nedeljah in praznikih

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,
vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino
April 12
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

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

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

nekaj popolnoma domaèega.

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

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

