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Intervju
Na popoldanskem sprehodu po središču Ljubljane je mojo pozornost vzbudil napis na izložbi: Jerca Šantej. Sevničanka, ki je nisem poznala, čeprav me
je v otroštvu vsakodnevna pot vodila mimo njenega doma. S temi mislimi sem pred sedmimi leti vstopila v galerijo v Ljubljani in si radovedno ogledala
njeno ustvarjalno delo. Presenetile so me njene slike in ponosna sem bila, da imamo v Sevnici takšno umetnico. Jerca živi v Sevnici in daje svojemu kraju
energijo, uresničuje svoje zamisli ter širi prepoznavnost Sevnice in Slovenije po svetu.

JERCA ŠANTEJ
kjer že uspeva (Andolškov projekt), oz. omogočili
razvoj novih sadovnjakov.
Ta simbol bi lahko uporabili kot najslajšo in okusno
turistično ponudbo kraja; na rondojih, novoletni
okrasitvi, v obliki izdelkov – malih in velikih, kot
pestra ponudba domačih ustvarjalcev, darilo
prijateljem, sodelavcem …S temi projekti bi lahko
tudi potrdili in nadaljevali zapis, kot je zapisano
v stoletnih bukvah: »posebna specialiteta, ki
je drugod ni mogoče najti … Lichtenwalder
washsapfel«.

Jerca na začetku ustvarjanja skupinske slike na koloniji Arspekta

Kritičarka Tatjana Pregl Kobe je zapisala:
»… Likovna zanesenost, risarska skicoznost
in barvna eksplozivnost, občutek za gradnjo
kompozicije, velika sproščenost in življenjska
širina so osnovni izrazni elementi slikarke Jerce
Šantej …
…Pri njenem likovnem ustvarjanju je konstrukcijski
postopek tako pomemben kot poetični svet, ki se
oblikuje – svet iskanja in veselja do življenja, hkrati
pa je njen ustvarjalni izraz zelo pester in bogat.
Za vsa njena izredno razgibana likovna dela je
značilno, da jih napaja z optimizmom, vera v dobro
in lepo.
Intenzivni barvni izbruhi na slikarsko platno so kot
magma, ki neustavljivo vre iz vulkana slikarkine
notranjosti, in kot neizčrpna energija, ki se
pretaka skozi senčne in sončne strani življenja …«
Kot sem že prej omenila, sem te najprej
spoznala kot umetnico, šele nato osebno. Imela
si že več kot 30 samostojnih, sodelovala v več
kot 15 skupinskih razstavah, od slovenskega
kulturnega
prostora,
do
ameriškega,
japonskega in v večini evropskih državah. Si
tudi prejemnica več umetniških priznanj in
nagrad (največji: l'académie á Kobé (Japon)
in SunYat-sen International Art Hall, Taipei,
(Taiwan). Kakšni so tvoji nadaljnji načrti?
Zdaj pripravljam projekt Miti in legende skozi
Windowse 20 10. Odkar sem se vrnila iz
ZDA, čutim, da moram pokazati, da še imamo
vrednote in temelje kakovostnega življenja. To so
za nas skoraj že miti in legende, vendar z očmi
tega trenutka. Zato Windowsi – zdaj izjemno
pomembna beseda s pomenom, ki je bliže
vesoljcem kot preprostemu človeku.
Za razstavo sem uporabila stara okna kot okvir
za slike in poglavitni material. Bistvo je, da se
stare stvari uporabijo, saj se bomo v odpadkih
zadušili. V reklamah vedno vidimo možnost
nakupa novega pohištva, opreme, nikoli pa, kako
oplemenititi staro in to uporabiti naprej.
Si pobudnica in ohranjevalka starih praznikov,
običajev, tradicije iz tistih časov, kot pravimo,
ki so minili. Vemo, da si pripravila zelo zanimivo
proslavo ob nekdanjem prazniku republike,
imela branje recitalov na Prešernov dan in
vsako leto za pusta pripravljaš presenečenje.
Orisujem vrednote, ki smo jih živeli mi, tudi naši
dedje, pradedje ... Lahko smo jim verjeli, toda, ali
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jih bomo še laže pozabili za ceno, saj veste velikih
korporacij, nakupovalnih centrov itd. Zato imam
občutek in dolžnost, da vse spomnim na nekatere
včasih zelo preproste stvari, kot je smeh, npr. za
pusta, ki je prav tako neka tradicija in običaj, ki ga
bo kmalu spodrinil Šparov rožnati Valentin.
Zato pust in Lichtenwaldska klinika. Vsi jo poznate,
če ne – vam je lahko žal. Sprejemamo tudi prijave
za vse kandidate dobre volje!
Sevniška tradicija je sevniška voščenka. Tudi
vanjo si že vložila nekaj svoje energije.
»Seunška ušenka« je še vedno moj najslajši
projekt. Moj stric je bil svetnik za jabolka, ustvaril
je dve avtohtoni sorti. V želji po ohranjanju in
zaščiti jabolka sem prisluhnila žalostni zgodbi
Andolška, ki je imel nasad sevniške voščenke.
Jabolka niso ustrezala značilnostim, ki sta jih
določili država in Evropa, zato je moral celoten
sadovnjak posekati.
Pred leti sem zastavila projekt, ki je bil zelo
obširen, veselim pa se, da se je en del že uresničil.
Zaradi spleta dogodkov je Sonja Bobek Simončič
prisluhnila željam in njena prijava projekta na
Turistično zvezo Slovenije v okviru projekta
Turizem in vrtec je omogočila skupno sodelovanje
skupine Rožice iz Vrtca Ciciban Sevnica s svojima
vzgojiteljicama Sonjo in Branko in umetnikov
z območja občine Sevnica. Vse izdelke smo
predstavili na skupni razstavi na gradu.
Še vedno pa upam na izpolnitev obljube, da bodo
letos zasadili to našo ušenko in spodbudili razvoj,

Kaj pa delo z mladimi? Sodelovala si že z
društvi in posamezniki.
Vsako leto sodelujem z društvom MUKS PTZ
pri pripravi Atrium nighta. Skupaj oblikujemo
scenografijo, kar je unikatna poslikava scenskih
elementov. Lani sem posameznike na delavnici
Avantura barv, v Mladinskem centru Sevnica,
učila pomena barv in temeljev slikanja. Avanturo
bomo letos nadaljevali, tokrat v objemu narave,
ker je okolica še dodatno navdihujoča in daje
možnost novih pogledov in prelivanja barv.
Čedalje več mladih prihaja na zdaj že tradicionalno
Arspekto, na grad Sevnica. Tudi tam s kolegi
mladim umetnikom posredujemo svoja znanja in
jim širimo umetniško ustvarjalnost. Sodelovala
sem tudi že s prej omenjenim Vrtcem Ciciban
Sevnica, Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in
podružnično šolo na Studencu. Kar nekaj razstav
se je zvrstilo tudi že v moji galeriji, t.i. Štali.
Slišala sem, da ustanavljaš svoj zavod. Kako
si ga zastavila?
Ustanavljam zasebni zavod za spodbujanje
ustvarjalnosti in upam, da bom vsaj toliko
uspešna pri ohranjanju tradicije, da bom ohranila
vsaj en običaj, vse enako misleče pa vabim tudi k
sodelovanju.
Za konec: Kaj si želiš?
Časa, v katerem živimo, ne moremo spreminjati.
Vedno so bile dobre in slabe strani in od vsakega
posameznika je odvisno, za katero se odloči.
Smiselna je izbira, ki ti nekaj pomeni, ti nekaj da
in ti to tudi vrača. Verjamem v pozitivno misel,
energijo in ljudi, vendar vas vse lepo prosim: ne
pozabite, kdo ste in od kod prihajate!

Jerca v družbi slovenskega veleposlanika v Madridu Petra Reberca in kralja Claudeja Philippeja

Petra Biderman
Foto: Arhiv Jerce Šantej

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
April je mesec, v katerem se bo zvrstilo veliko svetovnih praznikov. Na poseben način bomo lahko
praznovali dan brez avtomobila, dan plesa, knjige, veterinarjev, dan zdravja in druge. Posebne
pozornosti bo deležen dan Zemlje. Ob tem dnevu bodo številne organizacije pripravile različne
projekte in dogodke, s katerimi želijo ozaveščati ljudi o problemih in razmerah, ki ogrožajo naš
prelepi planet. Želijo opozoriti, da z izkoriščanjem naravnih virov planet onesnažujemo. Ozračje se
segreva, čedalje več je vremenskih sprememb in naravnih katastrof.
Pozabljamo pa, da moramo Zemlji, če ji kaj vzamemo, nekaj tudi vrniti. Ob svetovnem dnevu Zemlje
se ustavite in razmislite, kam gremo in kaj počnemo. Naj se začne ta dan v naši glavi in našem srcu.
Nato naj postane dan Zemlje vsak dan. Vsak dan gradimo spoštovanje, ljubezen, ne pozabljajmo na
človeške vrednote in živimo v harmoniji z naravo. To bo naše največje darilo Zemlji in nam samim.
In kot je že pred leti zapisal angleški pesnik John Donne: »Nikdar ne hodi spraševat, komu zvoni,
zvoni tebi.«							
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja KŠTM
Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, št. 0910002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet zavoda KŠTM
Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij Grajske novice je vpisan
v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod zaporedno
številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa gospodinjstva
v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, Marjeta
Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost
za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja
prispevkov v smislu novinarske stroke. Oglasna sporočila niso
lektorirana. Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik. Pridružujemo
si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in
fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Boštjan Svečak, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka izide maja 2010, prispevke in reklamne oglase
pošljite najpozneje do 12.4.2010. Prispevki naj bodo v elektronski
obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Občinske strani
pridobivanja potrebne projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse leto
so potekali usklajevalni sestanki z ravnateljico
Osnovne šole Tržišče, predsednikom Krajevne
skupnosti Tržišče in občino Sevnica. Februarja
letos je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki
dovoljuje odstranitev objekta »spodnje« šole in
gradnjo nove Osnovne šole Tržišče. V letošnjem
proračunu so namenjena sredstva za revizijo
projekta ter pridobitev projekta za izvedbo. V
primeru razpisa za sofinanciranje investicij na
področju šolstva ministrstva za šolstvo in šport
se bo občina Sevnica prijavila in tako poskušala
pridobiti finančna sredstva za gradnjo objekta.

Foto: arhiv Občine Sevnica

Potek del v Krmelju
V Krmelju potekajo dela pri dveh projektih na
cestnem omrežju. V sklepni fazi je urejanje
križišča pri Barbari, ki je zdaj že dobilo obliko
rondoja. Pod vozišče vgrajujejo odseke bodočega
omrežja fekalne kanalizacije, ki bodo funkcionalno
povezani v celoto, ko bo mogoče graditi celoten
sistem, skupaj s čistilno napravo. S polno paro
potekajo tudi dela na spodnjem pododseku
lokalne ceste med Hinjcami in Krmeljem. Gradijo
oporne zidove za pločnik in urejajo vozišče, v
nadaljevanju sledi tudi vgradnja kanala fekalne
kanalizacije. Ker je odsek strnjeno poseljen in so
stanovanjski objekti v neposredni bližini ceste, je
gradnja zahtevna in vključuje številna terenska
prilagajanja razmeram in potrebam mejašev.
Zaradi teh del bo na cesti še močno oviran
promet. Župan si je ogledal potek del v Krmelju in
s predsednico krajevne skupnosti tudi obravnaval
pobudo za dodatna dela na fekalni kanalizaciji v
Krmelju, za katera za zdaj ni možnosti.

Foto: arhiv Občine Sevnica
Urejanje križišča v Krmelju

Gradbeno dovoljenje za novo
Osnovno šolo Tržišče
Leta 2008 je bil na javnem natečaju za izbiranje
strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo
novega objekta Osnovne šole Tržišče, ki ga
je razpisala Občina Sevnica v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
izbran izdelovalec projektne dokumentacije
Arhe, d. o. o. Z njim je bila sklenjena pogodba
za izdelavo dokumentacije v vrednosti
266.000 EUR. Lani je bila občina Sevnica v fazi
4
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Idejna zasnova nove Osnovne šole Tržišče

Projekt Pasavček
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
pod okriljem Direkcije Republike Slovenije za
ceste vsako leto vodi razne preventivne akcije za
izboljšanje varnosti v cestnem prometu.
Tako od januarja do aprila letos potekajo
aktivnosti v sklopu projekta Pasavček. V projekt
so vključeni vrtci in osnovne šole prve triade po
vsej Sloveniji. V občini Sevnica je letos v projekt
vključenih večina osnovnih šol skupaj z vrtci.
Poglavitni namen projekta je dosledna uporaba
varnostnih pasov na vseh sedežih v vozilih. Otroci,
ki sodelujejo v projektu Pasavček, bodo aktivno
spodbujali vse udeležence v prometu, da si vedno
pripnejo pas. V ta namen bodo prejeli ustrezno
gradivo in nagrade za najaktivnejše. Občinski svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
aktivno vključuje v akcije za izboljšanje prometne
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Obisk Vrtca v Krmelju
Otroci in vzgojiteljice Vrtca pri Osnovni šoli Krmelj
so se v jesenskih dneh lotili projekta Kakšen
vrtec si želimo. V vseh oddelkih so, prilagojeno
starosti otrok, zbirali ideje, risali načrte in gradili
makete domišljijskega vrtca. Zamisel se je
porodila, ker je občina Sevnica glede na velik vpis
otrok in razdrobljenost oddelkov vrtca v Krmelju
pristopila k gradnji novega vrtca pri Osnovni šoli
Krmelj. V njem bodo dobili prostor štirje novi
oddelki, dva za prvo in dva za drugo starostno
obdobje. Občina Sevnica bo letos namenila
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.
Zbiranje dokumentacije za izdajo gradbenega
dovoljenja novega »domišljijskega vrtca« pa
so končali v Vrtcu pri Osnovni šoli Krmelj. Svoj
projekt so predstavili tudi županu Srečku Ocvirku,
ko jih je obiskal.

www.obcina-sevnica.si

Podpis pogodbe za izdelavo
projektne dokumentacije za
dozidavo Vrtca Krmelj
Podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne
dokumentacije za dozidavo vrtca s štirimi oddelki
v Krmelju, in sicer z najugodnejšim ponudnikom
Savaprojektom
iz
Krškega.
Pogodbena
vrednost del znaša 23.844,00 EUR, projektna
dokumentacija pa bo predvidoma dokončana do
septembra. Konec leta 2010 bo občina Sevnica
prijavila investicijo na peti Javni razpis regionalnih
spodbud, kjer pričakujemo 80 % financiranje
države. Predviden začetek del bo maja 2011,
konec pa do začetka šolskega leta 2011/2012.
Objekt bo zasnovan kot nizko energetska
stavba, to pomeni, da bodo upoštevali Pravilnik o
učinkoviti rabi energije.

Potek del na cesti Lončarjev
Dol–Podvrh in urejanje
regionalne ceste skozi
Sevnico od Hotela Ajdovec do
Gasilskega doma
Intenzivno potekajo dela na odseku lokalne ceste
od Lončarjevega Dola proti Podvrhu, kjer širijo

Foto: arhiv Občine Sevnica
Cesta Lončarjev Dol-Podvrh

dva mostova in urejajo zaledno odvodnjavanje ter
sanirajo vozišče na odsekih na območju Marof.
Razmere na gradbišču, glede na zahtevnost
terena in konstrukcije mostov, zahtevajo precej
sprotnega prilagajanja za zadovoljive rešitve
v sklopu razpoložljivih sredstev. Od hotela
Ajdovec do Gasilskega doma poteka ureditev
regionalne ceste skozi Sevnico. Začela se je tudi
gradnja krožnega križišča pri Petrolu. Vse je
usklajeno s prometnimi ureditvami, ki spadajo h
gradnji trgovskega centra Spar. Operativno bo
najprej treba prestaviti in zavarovati tangirane
komunalne vode. Gradnja krožnega križišča
naj bi trajala približno dva meseca. Vse voznike
obveščamo, naj bodo pozorni na spremembe
prometne ureditve zaradi gradbišča, premike
mehanizacije in delavcev ter pešce in kolesarje.
Vir: Občina Sevnica

Foto: arhiv Občine Sevnica
Gradnja krožnega križišča pri Petrolu

Občinske strani

Jožefa Novšak je dočakala častitljivih 90 let
Najstarejša vaščanka Lukovca, Jožefa Novšak, po domače Albertova Pepka,
je v krogu svoje družine, sorodnikov in prijateljev praznovala 90. rojstni dan.
Gospa Pepka je pri svojih letih zelo prijetna, prijazna, razgledana in zanimiva
sogovornica. Kljub ne vedno lahkemu življenju je ostala vedra, pozitivna
in vedno nasmejana ženska. Srečna je v krogu svoje družine, ponosna je
na svoja otroka – sina Alberta in hčer Danico, ki jo razveseljujeta s svojo
družino.
Praznovanje je bilo zelo lepo, še prav prisrčna so bila voščila njenih vnukov
in pravnukov.
Vaščani Lukovca smo ponosni, da je naša najstarejša vaščanka še vedno
tako čila in vesela ter da se še vedno navdušuje nad uspehi in pridobitvami
domačega kraja. Želimo ji še veliko zdravja.

SLOVESNO ZASADITEV LIPE
V četrtek, 22.4. 2010, OB 11. URI
NA LOVRENCU

Alenka Kozorog

VABLJENI!

Valentinova delavnica z
osnovnošolci

Pri sosednji mizi so izdelovali srčke iz rdeče
valovite lepenke. Viktorija je šivala srčke iz
rdečega žameta. Pod spretnimi prsti naše Nežike,
Mije in Anice pa so nastajali srčki tudi iz ličkanja.
Druženje z mladimi je potekalo v zelo prijetnem
ozračju in je kar prehitro minilo. Na koncu so
nam učenci razdelili zelo prisrčna darila, ki so jih
že prej izdelali samo za nas. Dve učenki sta se
nam zahvalili vsaka s svojo pesmico, mi pa smo ju
nagradili z bučnim aplavzom. Ta dan je bil za nas
lepo doživetje, upam pa, da bo naše skupno delo
tudi mladim ostalo v lepem spominu.

Nič ni lepšega kot preživeti urico v družbi
najmlajših. Mi smo imeli tako srečanje v sredo, 10.
februarja, z učenci 1. razreda OŠ Sava Kladnika iz
Sevnice. Kljub oblačnemu in sneženemu vremenu
so nam pričarali sončno urico, ko so v spremstvu
dveh učiteljic prižvrgoleli v našo dvorano, kjer naj
bi že po vnaprejšnjem dogovoru skupaj ustvarili
razna ročna dela na temo valentinovo.
Delali naj bi srčke in rožice, ki bi jih za valentinovo
Kozmus Marija,
stanovalka Trubarjevega doma
podarili našim najdražjim. Na mizi, za katero
upokojencev v Loki
sem bila tudi sama, sta bili že postavljeni vazi
suhega cvetja, kar je delo naše stanovalke Lizike. Na občnem zboru Gasilske
Pripravljen je bil tudi krep papir in največ deklic se
je ustavljalo ob naši mizi z željo, da bi se tudi one zveze Krško tudi sevniška
naučile te umetnosti. Zanimivo je bilo opazovati gasilca
njihove radovedne obrazke in spretne ročice, ki so
skrbno zlagale lističe, jih povezovale in nazadnje le
Prvi petek marca je Gasilska zveza (GZ) Krško
izoblikovale rožico. To bo lep spomin!
organizirala občni zbor, na katerem so se

zbrali predsedniki, poveljniki in predstavniki
prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod
okriljem GZ Krško. Najprej so si na skupščini
ogledali fotografske in videoposnetke 15.
kongresa GZS, ki je bil v Krškem, za tem pa so
bila na vrsti poročila delovanja v preteklem letu.
Člani 25 prostovoljnih gasilskih društev so bili
seznanjeni z vsemi pomembnimi informacijami z
operativnega, organizacijskega in izobraževalnega
področja, preteklega obdobja delovanja in
programom dela za letos. Med zbranimi so bili
še član upravnega odbora GZS Mihael Boranič
in predsednica GZ Šmarje ob Jelšah Pavla Kidrič,
pa tudi sevniška predstavnika gasilstva – njihove
vrste sta zastopala poveljnik GZ Sevnica Gašper
Janežič in podpoveljnik Boštjan Zemljak. Ob tej
priložnosti je Gašper Janežič v imenu sevniške
gasilske organizacije čestital vodstvu in članom
GZ Krško za uspešno delo ter izrazil zadovoljstvo
ob produktivnem skupnem delovanju.
Doroteja Jazbec
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Pustovanje v Trubarjevem
domu upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu

Tudi v domu upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu smo imeli veselo pustovanje. Veliko
stanovalcev se je s pomočjo zaposlenih našemilo.
Tudi zaposleni smo se jim pridružili. Kar težko
smo jih spoznali!
Dojenčki z velikimi stekleničkami, gusarji, miške,
rožice, Sneguljčica s princem, sedmimi palčki in
čarovnico so nam pričarali pravo pustno ozračje.
Čeprav so noge že manj poskočne, smo se
potrudili in zaplesali ob zvokih Braneta s prijatelji.
Poskrbeli pa smo tudi, da usta niso bila suha in
da so bili želodčki polni.
Mojca Krošel

Plešemo predvsem plese iz naših krajev, to je Prejemniki priznanj
osrednje Štajerske. V druženju in gibanju uživamo
in radi plešemo, kamor nas povabijo.
Vaje imamo navadno enkrat na teden, pred
nastopi tudi večkrat, da dobro utrdimo
posamezne plesne korake. Hvaležni smo Bredi
Drenek Sotošek, ki nam brezplačno dovoli vaditi v
prostorih Galerije Ana in nam je tako prihranjena
vsakokratna vožnja na Razbor.
Lani smo imeli veliko nastopov, pa tudi letos smo
že odprli sezono z nastopom v Loki, na Razborju
in v Sevnici. Pripravljamo nov splet plesov, s
katerim se bomo 10. aprila udeležili območnega
tekmovanja v Brežicah.
Vedno pa si najdemo čas tudi za izredne Encijan. Za tem je predsednik PGD Sevnica,
Štefan Teraž, nagovoril vse zbrane, med katerimi
prireditve, kjer bi nas radi videli.
Marjana Štojs so bili tudi župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk,
namestnik generalnega direktorja Uprave RS za
Peti tradicionalni Valentinov zaščito in reševanje (URSZR), Branko Dervodel,
vodja brežiške izpostave URSZR, Zdenka Močnik,
pohod družine Janc številna sosednja in pobratena društva ter
predstavniki organizacij, ki redno sodelujejo z
V nedeljo, 14. februarja, je družina Janc iz Arta gasilci. Iz poročil predsednika in poveljnika ter
organizirala petič zapovrstjo tradicionalni blagajnika je bilo razvidno, da je bilo preteklo
Valentinov pohod. Letos so člani družine povabili leto izjemno aktivno in uspešno – skupno so
v goste tudi svoje prijatelje, tako da se je pohoda imeli 72 intervencij. Najpomembnejše sklepe
udeležilo 60 pohodnikov, nekateri tudi v maskah. občnega zbora so sprejeli na področju dopolnitve
statuta, temeljnega dokumenta PGD Sevnica, in
sicer z vidika potapljaške specialnosti. Hkrati so
tudi razrešili dosedanjo vodjo žena, pripravlja se
predlog članice, ki bo prevzela vodstveni položaj.
Sprejet je bil program dela, v sklopu katerega so
načrti potrebnih opravil in izobraževanj ter nabave
opreme, na koncu pa so podelili tudi različna
priznanja, odlikovanja in pohvale. Vsekakor je
sevniško gasilstvo s prostovoljnimi posamezniki
in poklicnim jedrom pomemben del celovitega
sistema reševanja, ki deluje v kolektivnem duhu
dobre volje in zavzetosti.
Doroteja Jazbec

Folklora v Sevnici
Folklorna skupina DU Razbor, ki jo drugo leto
vodi strokovna voditeljica Majda Hriberšek, je v
tem času že lepo napredovala. Nekaj članov se je
zamenjalo, prihajajo pa vedno znova novi plesalci,
ljubitelji plesa naših prednikov. Predsednik
folklorne skupine Franc Dobovšek ima za vsakega
prijazno besedo dobrodošlice, da se lažje vključijo
med nas.
V skupini pleše 21 plesalcev in igrajo trije
muzikantje. Lahko bi rekla, da smo začeli v
»prvem razredu«, saj smo se skoraj vsi prvič
srečali s to zvrstjo plesa. Imamo srečo, da je
naša Majda tako potrpežljiva, ker smo tipični
prvošolci, saj potrebujemo veliko utrjevanja.

Vsi povabljeni so se ob 10. uri zbrali na domačiji
Janc na Artu. Tam so nas pričakali s krofi, čajem,
kuhanim vinom in aperitivom. Pot nas je vodila čez
Veliki Trn do zidanice Janoša Janca in tam smo
se okrepčali z jedačo in pijačo, nadaljevali pa vse
do Ardra. Tam nas je pričakal vinogradnik Roman
Janc. Pogostili smo se z bogračem. Po odličnem
obedu so vse, ki so rojeni februarja, presenetili s
cvetom. Med nami je bil tudi najstarejši pohodnik,
France Janc, ki ja na ta dan praznoval 81. rojstni
dan. Pohod se je končal tam, kjer se je začel in
kamor se vsi Jančevi zelo radi vračajo. Na Artu,
kjer so Jančevi doma.

V DU Sevnica smo 8. in 10.
marca praznovali v družbi
ansambla Korak

Osmi marec in 40 mučenikov praznujejo ljudje
že več let. To sta prva spomladanska praznika,
namenjena prebujanju narave. Kličeta, veselite
se ljudje in življenje bo lepše.
Da pa ne bi to praznovanje zamrlo, smo ga zelo
prisrčno in veselo praznovali tudi stanovalci
v Domu upokojencev Sevnica. Zbrali smo se
v lepo okrašeni jedilnici in nestrpno čakali na
Vesna Bevc presenečenje, ki ga je napovedala gospa Franja,
vodja doma.
Občni zbor PGD Sevnica naša
Točno ob 16. uri so se prikazali lepi, mladi fantje
s simpatično deklico. Prinašali so težke kovčke in
Kot številna druga prostovoljna gasilska društva druge potrebne pripomočke. Presenečenje je bilo
je tudi sevniško gasilstvo poskrbelo za redni letni popolno, ko so jo urezali po svoje. Zapela je tudi
občni zbor, ki je bil v PGD Sevnica že 131. po vrsti. prijetna pevka Suzana. Ob živahnih zvokih smo
jih spremljali z navdušenim ploskanjem, zraven
glasno zapeli in tudi zaplesali.
V naša srca so prinesli nepozabno veselje in radi
se jih bomo spominjali, obljubili pa so nam, da se
bodo med nas še radi vračali.
Vsa zahvala ansamblu Korak, ki že nekaj let
razveseljuje ljudi s svojo glasbo, nam pa so
polepšali popoldne. Želimo jim še veliko uspeha in
naj se še kdaj vrnejo med nas.
Delovno predsedstvo

Za uvod so s pesmijo poskrbeli starejši člani
gasilci in člani planinskega pevskega zbora
6
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Terezija Gabrič,
DU Sevnica
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Debitelova dnevna gesla, vam bo vsako jutro ob 7.07
zaupal Sašo Papp. Več informacij in pravilnik nagradne
igre najdete na www.radiocenter.si
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Turizem, TZOS

Občni zbor Turistične zveze
občine Sevnica
V kulturno mladinskem domu na Lukovcu je
bil v petek, 5. marca, redni letni občni zbor
Turistične zveze občine Sevnica. Vse je pozdravila
predsednica Cvetka Jazbec in se delegatom
društev zahvalila za dobro sodelovanje v
preteklem letu.
Vodstvo zveze je predstavilo poročilo o delu in
finančno poročilo za leto 2009. Nadzorni odbor
je podal poročilo o pregledu poslovanja zveze, ki
je vsebovalo zelo pozitivno oceno dela organov
zveze.
Zveza si prizadeva za sodelovanje pri vseh akcijah,
ki so kakor koli usmerjene v razvoj in pospeševanje
turizma s pomočjo društev. V ta namen organizira
razna predavanja, tečaje in natečaje, svoje
aktivnosti pa usmerja tudi v skrb za ohranjanje
etnološke dediščine. Poseben poudarek namenja
delu z mladimi in spodbujanju razvoja turistične
misli v šolah. To uresničuje z vsakoletnim
natečajem za osnovne šole z razpisom tem
za raziskovalne naloge, kjer učenci spoznavajo
svoje domače okolje. Zveza se zaveda tudi, da je
eden temeljnih pogojev za razvoj turizma lepo in
urejeno okolje, zato redno organizira ocenjevanje
za najlepše urejene kraje, šole in vrtce v sklopu
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. V
programu zveze so tudi sodelovanje z Zavodom
za gozdove Slovenije, planinci, obveščanje in
informiranje v zvezi s turističnimi projekti ter
povezovanje vseh dejavnikov, ki so potrebni za
razvoj turizma.
Na občnem zboru so bila podeljena tudi priznanja
Azeleja za delovanje na turističnem področju.
Priznanja so prejeli:
- Društvo Zagon Tržišče,
- Gostilna Majcen iz Tržišča,
- Podružnična osnovna šola Loka
pri Zidanem Mostu,
- Ciril Udovč iz Boštanja,
- Marta Kralj iz Turističnega društva Tržišče.
Občnega zbora so se udeležili tudi gosti, in sicer
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, podžupanja
Breda Drenek Sotošek in direktorica KŠTM
Sevnica, Mojca Pernovšek.
Nagovorili so navzoče in jim izrekli zahvalo ter
pohvalo za dobro delovanje na turističnem
področju.
Po končanem uradnem delu so vse pogostili
gostitelji zbora – člani Kulturno-športnega
društva Lukovec.
Alenka Kozorog
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Namig za kratek izlet
ob sončnem nedeljskem
popoldnevu
Današnji človek je zasičen s prehitrim ritmom
življenja. Primanjkuje nam časa, sproščenosti in
umirjenosti. Tokrat vam ponujamo namig za kraj,
kjer se čas lahko ustavi za hip ali dva. Mogočno
razpoloženje narave se naseli v duši v katerem
koli letnem času, ali je sam ali v družbi.

Avto pustite v Tržišču in pojdite peš za kažipotom
Malkovec, nadaljujte pot do vasi Slančji Vrh. Kraj
leži ob cesti Tržišče–Telče, na nadmorski višini
483 m, v krajevni skupnosti Tržišče. Lani je to vas
posavska ocenjevalna komisija ocenila za drugi
najlepši kraj v Posavju. Razmeroma majhno vas
krasi na sredi podružnična cerkev Sv. Urha, ki ima
pravokotno ladjo. Menda je stala tam že v 13. stol.
S sprehodom skozi vas se vam bo pogled ustavljal
na ostarelih domačijah s kozolci, kaščami,
vodnjaki, gartelci. Srečali se boste s prijaznimi
domačini, ki vse radi povabijo, da k njim prisedete
in prisluhnete zanimivim zgodbam.
Od tam pojdite proti Zgornjim Vodalam, kjer boste
presenečeni nad lepo obdelanimi strminami z
vinsko trto. V Marendolu vam svetujemo, da se
za hip ustavite na kmetiji Celestina. Kozarček
cvička vam bo dal korajžo in vam pričaral nasmeh
in dobro voljo.
Na poti, ki jo boste nadaljevali po slemenu, boste
uživali ob pogledih na Slovenijo, kar naenkrat pa
boste spet v Tržišču.
Cvetka Jazbec

Čistilne akcije v občini Sevnica
Kot vsako leto tudi letos potekajo čistilne akcije
v naši občini, da bi uredili in očistili okolje, to pa bi
pripomoglo k bivanju v lepšem in urejenem okolju.
Letos se je čistilnim akcijam pridružilo društvo
Ekologi brez meja s sloganom Očistimo Slovenijo
v enem dnevu. Zelo pohvalno je vsako sodelovanje
ali nadgradnja akcij v občinah Slovenije. Letos naj
bi očistili Slovenijo bolj organizirano in v celoti,
hkrati pa popisali in sanirali tudi zelo številna divja
odlagališča po naši deželi.
Za občino Sevnica je koordinator in izvajalec
čistilnih akcij tudi letos Turistična zveza občine
Sevnica. Pri projektu čiščenja nas gmotno in
moralno podpirata, pa tudi aktivno sodelujeta
Občina Sevnica in Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica.
Pri akcijah aktivno sodelujejo vsa društva v
občini (planinci, gasilci, ribiči, lovci, vinogradniki,
upokojenci …), pa tudi vse šole in vrtci.
Potek akcije
-	TZOS obvesti vsa turistična društva, krajevne

skupnosti, osnovne šole in vrtce o poteku
čistilnih akcij,
-	področni koordinatorji in izvajalci akcij so
predstavniki turističnih društev, ki se v svojem
kraju s preostalimi društvi dogovorijo za čas
akcije,
-	kjer v kraju ni turističnega društva, prevzame
koordinacijo in izpeljavo predstavnik krajevne
skupnosti,
-	TZOS poskrbi za izdelavo obvestilnih letakov, na
katerih so navedeni datum, lokacija, ura začetka
akcije in stik koordinatorja za posamezno
področje,
- TZOS pripravi obrazce za popise,
-	TZOS poskrbi in razdeli vreče in rokavice za
pobiranje odpadkov koordinatorjem akcij,
posebej pa še manjše vreče šolam in vrtcem,
-	koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov
čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov,
število udeležencev, popis črnih odlagališč),
-	TZOS sporoči datume čistilnih akcij podjetju
Komunala Sevnica glede odvoza odpadkov.
Stiki koordinatorjev v občini Sevnica
-	Turistična zveza občine Sevnica (Cvetka Jazbec
031 825 053, Alenka 051 680 288),
- Občina Sevnica (Bojan Kostevc 051 348 039)
-	Turistično društvo Tržišče
(Marta Kralj 051 313 161)
-	Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
(Jože Racman 040 831 360)
-	Kulturno-športno društvo Lukovec
(Alenka Kozorog 031 771 810)
-	Kulturno-športno društvo Telče
(Zvonka Mrgole 041 240 407)
-	Športno-kulturno društvo Mladi Boštanj
(Tomaž Lisec, 041 568 893)
- Društvo Preska (Anka Lisec 031 570 634)
-	Društvo Zagon Tržišče
(Stanko Lazar 041 685 786)
-	Turistično društvo Šentjanž
(Petra Majcen 041 392 567)
-	KŠTD Blaž Jurko Razbor
(Matej Imperl 041 254 217)
-	Društvo Trg Sevnica
(Breda Drenek Sotošek 041 642 157)
- KS Sevnica (Drago Slukan 051 316 081)
- KS Boštanj (Jože Udovč 041 725 402)
- KS Blanca (Jože Zupanc 031 301 219)
- KS Loka (Strajnar Franci 041 766 769)
- KS Primož (Silvo Vintar 041 657 557)
- KS Tržišče (Janez Kukec 041 781 835)
- KS Krmelj (Mirt Slavica 041 897 515)
- KS Šentjanž (Ivan Orešnik 031 256 560)
- KS Zabukovje (Janez Podlesnik 031 637 443)
- KS Studenec (Janoš Janc 031 312 651)
Razne informacije, navodila in obrazce lahko
dobite na spletnih straneh:
www.ocistimo.si,
www.obcina.sevnica.si,
www.turizem-sevnica.si, www.kstm.si, za vse
dodatne informacije in vprašanja vam je na voljo
predsednica TZOS, Cvetka Jazbec 031 825 053.
Udeležimo se akcij v čim večjem številu in
poskrbimo, da bosta narava in okolje lepa in čista.
Vsakdo od nas lahko prispeva delček svojega dela
in pozitivne energije, da bo akcija kar najbolje
uspela.
Alenka Kozorog
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Zimsko veselje na vasi
Zima je čas, ki lahko ponuja obilo veselja in
zabave, pa tudi preglavic. S težavami se bolj ali
manj uspešno spopadamo, redko pa si nekateri
privoščimo čas za sprostitev in zabavo na
zasneženih površinah.
Letošnja zima je spet takšna, kot se jih
spominjamo tisti srednjih let in tudi nekoliko
starejše generacije.
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Zato smo želeli doživetje zimskih radosti obuditi
tudi krajani Telč. Zima nas je na debelo zasula z
belo odejo in v sklopu KŠD Telče smo se odločili,
da bomo organizirali vaški športni dan za mlade
in stare.

7
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Na športno nedeljsko popoldne smo povabili
krajane, prijatelje in vse ljubitelje zimskih radosti.
Na zasneženo strmino je prišlo okrog 30
udeležencev, starih od pet do 75 let, ki so se
preizkusili z raznimi zimskimi pripomočki – sanmi,
smučmi, vrečami, krožniki, bordi in še marsičem.
Res je bilo prijetno drseti po belih poljanah in kar
prehitro je minilo popoldne. Čeprav utrujeni, smo
dobre volje zapustili sankališče z dogovorom, da
se bomo še vrnili.

9

Zvonka Mrgole

1: Pobiranje vzorcev na zbirno mesto Gostilno
Vrtovšek
2: Označevanje salam
3: Proglasitev: Salamiada župana

4: zbor mučenikov
5: Nastop KD Blanški vinogradniki
6: Gostje iz sosednjih držav
7: Pred proglasitvijo Top 10: Franci Sotošek
(predsednik strokovne komisije), Miloš Krošelj
(rezalec), Stane Krnc (predsednik Društva
salamarjev Sevnica)
8: Podelitev Top 10: 1. mesto: Stane Krnc
(Sevnica), 2. mesto: Andrej Počrvina (Otočec),
3. mesto: Boštjan Špiler (Novo mesto)
9: Karli Rožman, salamarska legenda
FOTO: JOŽE TERAŽ
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Zabukovje ob dnevu žena

Območno srečanje lutkovnih
skupin občine Sevnica

Marec je mesec, v katerem praznujemo
predvsem ženske, svoj dan pa imajo seveda tudi
moški. Pri nas v Zabukovju je najbolj v navadi
praznovanje materinskega dneva. Ker pa že
tradicionalno skoraj vsaka naša vas posebej
pripravi prireditev ob materinskem dnevu, se je
Kulturno društvo Franca Požuna Zabukovje že
lani odločilo pripraviti praznovanje ob dnevu žena.
Pa smo ga letos tudi.

Organizator Območnega srečanja otroških
lutkovnih skupin občine Sevnica, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sevnica,
je v četrtek, 18. februarja, v kulturni dvorani Dom
svobode Krmelj gostilo pet lutkovnih skupin.

V zanimiv svet lutk so nas popeljali MLADI
LUTKARJI iz OŠ Sava Kladnika Sevnica z mentorico
Terezijo Kunšek s predstavo Pod medvedovim
dežnikom, lutkovna skupina PIKAPOLONICE
z mentorico Andrejo Umek iz OŠ Tržišče s
predstavo Zelena jopica, lutkovna skupina
OSTRŽEK pod mentorstvom Nade Lindič iz OŠ
Milana Majcna Šentjanž s predstavo Ciciban in
čebela, lutkovna skupina Mojce Tomažin - KNAPCI
iz OŠ Krmelj s predstavo Ne bom, kot zadnje

pa so se nam predstavile Marionete iz Vrtca
Ciciban Sevnica s predstavo Zajček išče mamico
pod mentorstvom Snježane Pungerčič. Srečanje
je spremljala selektorica lutkovnih skupin Ajda
Rooss, ki je na koncu ocenila delo otrok in njihovih
mentorjev. Najboljše lutkarje čaka 22. aprila v
Trebnjem regijsko srečanje otroških lutkovnih
skupin, zato vabljeni, da se svetu lutk pridružite
tudi vi.

Ob 14. uri smo se zbrali v Kulturnem domu Loka,
od koder smo v sprevodu krenili do Račice. S
harmoniko nas je spremljal Andraž Roštohar.
Po vrnitvi v KD so se mlade maškare okrepčale
s sladkarijami Barona, krofi Aktiva žena Loka in
čajem Loških zeliščarjev. Za tem so bili na vrsti
likovne delavnice, v katerih smo ustvarjali pustne
maske, in ples. Skupaj smo dokazali, da se v Loki
še vedno lahko zbere veliko lepih maškar.
Annemarie Culetto

Vokalna skupina Fortuna

Prvič se nam je predstavila ob prazniku Krajevne
skupnosti Šentjanž, ampak takrat so bila le
dekleta iz Šentjanža. Tudi na krajevni proslavi
ob 8. februarju smo jih predstavili kot dekleta, ki
jih poznamo, saj so doma iz Šentjanža, želja po
učenosti pa jih je za nekaj let speljala iz rodnega
kraja.
V zadnjih dneh februarja, ko so na skupščini
Katja Pibernik, Vesna Bevc - JSKD OI Sevnica Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž
s svojim petjem popestrila program, so že
Maškare preganjale zimo v nastopila kot Vokalna skupina Fortuna. In kdo
sestavlja to vokalno skupino? Mlada dekleta
Loki pri Zidanem Mostu
Janja Pelko, Katja Repše, Sabina Strnad, Megi
Sotlar, ki skupino tudi vodi, Denisa Gorenjc, Saša
V nedeljo, 14. februarja, sva v sklopu Kulturnega Tominc in Maja Repovž, ki se trudijo, da bi pesem
društva Loka pri Zidanem Mostu mladi v šentjanški pokrajini še živela in razveseljevala
prostovoljki Viktorija Tratar in Annemarie Culetto krajane.
Kar tako naprej, ponosni smo na vas! Srečno,
organizirali pustno rajanje.
dekleta!
Majda P. Repovž
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Obiskovalce sta najprej pozdravila predsednica
kulturnega društva Mihaela Jazbec in
podpredsednik Sveta Krajevne skupnosti
Zabukovje Jože Baumkirher.
Za tem je bil na vrsti kulturni program. Pripravili
smo dve predstavi. Najprej so bili na vrsti otroci,
pravzaprav dekleta. Tjaša, Patricija, Maja, Eva
in Monika so nam v predstavi Mamica je odšla
prikazale, kaj na primer se lahko zgodi, če
mamica nenadoma odide neznano kam. Marjeta,
Alja in Janko so zavrteli kolo časa kar precej let
nazaj in videli smo, na kakšno zakonsko težavo
sta naletela Katra in Blaž ter kako sta se je lotila.
Vse to v šaloigri Fajfca tobaka in skodelica kave.
Po obeh predstavah se je začelo veselo druženje
s pogostitvijo. Nekaj za pod zob je prispevalo
kulturno društvo, za sladko-slano pecivo in
kruh so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena
Zabukovje, za poskočne ritme, ob katerih smo se
vrteli do pol druge ure zjutraj, so bili odgovorni
Bratje z Ledine.
V imenu Kulturnega društva Franca Požuna
Zabukovje se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli
pomagali, obiskovalcem pa za prijeten večer. Njim
in vsem bralcem želim razkošno in opojno pomlad,
čim več nasmehov, lepih besed in prijaznih ljudi
ter da bi se kmalu spet srečali v Zabukovju.
Renata Podlesnik Pajk

Kultura

Fotografska razstava
Piramida - drevo
Fotografska razstava Piramida - drevo bo vsebinski
zaključek precej širšega projekta, ki se je odvijal na
prostem od oktobra 2007 do marca 2009.
Gre za prostorsko znamenje vrh hriba nad Bičem v KS
Veliki Gaber in je bilo neposredno vidno in dosegljivo z
avtoceste Ljubljana- Novo mesto.
Piramida je v svoji neločljivi povezavi z drevesom,
ki jo obdaja, odgovor na »močan« kraj hriba z
dominatnim drevesom vrh njega. Gre za vizualno
izredno izpostavljen kraj, saj leži nad dolino po kateri
teče avtocesta in je viden daleč po pokrajini. Druga
specifičnost prostora je lega hruške na temenu hriba,
vsekakor izrazit, govoreč kraj, ki nagovarja in zahteva
odgovor.
Piramida je odgovor, je dovršitev prostora v njegovem
nasprotju. Proti naravnemu znamenju smo odgovorili
z abstraktnim in na enem mestu združili naravo in
kulturo, živo bitje in togo skeletno konstrukcijo, dva
diametralno popolnoma različna arhetipa, drevo in
piramido, ki pa drug drugega ne izključujeta, temveč
dopolnjujeta. Piramida je nadgradnja in presežek
obstoječega, tako fizičnega kot socialnega prostora
in je njegova dodana vrednost. Z leseno montažno
konstrukcijo smo označili konkreten prostor za čas
enega leta (do konca l. 2008), ko drevo preide vse
letne cikle rasti.
Od njegove postavitve je postal kraj zaznamovan z
različnimi formalnimi in neformalnimi srečanji:
- otvoritvena prireditev
- fotografska razstava iz Svetlobe v barvo
-	srečanje ljudskih pevcev iz Slovenije in zamejstva
- državni praznik s kresovanjem
- kiparska razstava Božične zgodbe pod piramido
Fotografska razstava Piramida - drevo, katere
odprtje bo v četrtek, 8. aprila 2010, ob 19. uri
v Galeriji Grad Sevnica bo dokumentiran prikaz
razmerja med piramido in drevesom, med kulturo in
naravo. Fotografije bodo prikazovale ta odnos skozi
vse letne čase, skozi vse cikle rasti in tako na enem
mestu in času nazorno prikazale zgoščeno pripoved o
spreminjanju in minljivosti.
Vzporedno bomo predvajali tudi kratkometražni film z
zgoraj opisano vsebino. Hkrati bo razstava možnost,
kjer bomo posredovali izbrane kritike ljudi, ki so kraj
s piramido obiskali in v knjigi vtisov pustili svoj pečat.
Razstava tako ne bo le avtorska (tudi avtorji fotografij
so različni), temveč populistična. To je tudi osnovno
vodilo mojega dela, saj so se ljudje vključevali v projekt
že ob pripravah in postavljanju konstrukcije.
Piramidi se je čas že iztekel, zato bo razstava
pomemben in nujen mejnik in obeležje nekega dela.
Pomembna bo zaradi svoje dokumentarne in poetične
izpovedi. Razstava bo nujen premik od konkretnega
k abstraktnemu, iz zunanjega prostora na galerijski
parket, kjer bomo zaznamovali prostorsko znamenje
v drugem mediju in njegovo sporočilnost posredovali
širši lokalni javnosti.
Damjan Popelar, arhitekt
avtor razstave

Premiera gledališke igre Medved
»O velikem postu, tretjo nedeljo, sem se peljal
v Malickoje zaradi epidemije … Pegasti tifus …
V kočah ljudje drug čez drugega … Umazanija,
smrad, dim, na tleh teleta in prašiči, skupaj z
bolniki …«
To je 19. stoletje na ruskem podeželju, kot ga z
besedami vaškega zdravnika v drami Striček
Vanja, slika Anton Pavlovič Čehov, eden največjih
ruskih pisateljev in največkrat uprizarjanih
dramatikov 20. stoletja. V takšnih razmerah ta
»umetnik življenja«, kot ga opisuje Lev Tolstoj,
povezuje osebe, ob tem pa svoje like in gledalce
izziva z vprašanji o pomenu lastnega početja in
bivanja.
Po izobrazbi zdravnik, po značaju pa velik humanist
in ljubitelj podeželja, je v svojem kratkem, a
izjemno ustvarjalnem življenju, napisal več kot
200 enodejank, ki jih imenuje prizori iz vaškega
življenja; vendar so več kot le to.
Gre za univerzalne zgodbe, ki jim je Rusija 19.
stoletja le okvir za platno, na katerega doktor
Čehov neusmiljeno in podrobno slika zgradbo
človeške duše. Te humorne diagnoze so nam
še zdaj preveč preblizu, da bi se jim lahko le
nasmejali in se ne ustavili ob sporočilnosti, ki
presega široko rusko obzorje in burno stoletje, ki
nas zdaj loči od avtorjeve resničnosti.
Čehov gradi svoje enodejanke predvsem na
nasprotjih med moškim in ženskim svetom. Za
njegov moški svet je značilno, da glavna mesta
na lestvici vrednot zasedajo bogastvo, ugled in
čast. V ženskem svetu po Čehovu so temeljne
vrednote drugačne, to so zvestoba, ljubezen in
iskrenost. Skupna značilnost obeh svetov pa je
povezanost. Čeprav se trudijo biti samozadostni,
neprestano iščejo drug drugega. Soodvisnost
moških in ženskih principov pa zanesljivo vodi
v zaplete. Čehovi liki se zapletajo z lastnimi
izjavami in se z vsakim poskusom pojasnjevanja
še bolj izgubljajo v nepotrebnih podrobnostih.
S trmastim vztrajanjem na načelih poskušajo
odpravljati svoje težave, pa si s tem nakopljejo le
nove in nove, ki jih včasih, popolnoma življenjsko in
sodobno, privedejo skoraj v absurd.

S šalo Medved avtorja Antona Pavloviča Čehova v
prevodu Mileta Klopčiča in režiji Jožeta Mahneta
so se nam v soboto, 6. sušca, v polni dvorani
Alberta Felicijana na gradu Sevnica predstavili
člani ljubiteljske igralske skupine Un’trije.
V vlogi mlade vdove se je predstavila Urška
Renko, v vlogi neusmiljenega izterjevalca dolgov
Emil Stopar, v vlogi strežnika Sašo Obolnar in v
vlogi kočijaža Herman Kočevar.
Zgodba enodejanke je preprosta, z zanimivim in
živahnim dialogom, ki poteka med mlado vdovo
in upnikom njenega pokojnega moža. Razžaljena
vdova pozove brezčutnega »terjavca« na dvoboj,
čeprav še ni nikoli streljala s pištolo. Gospoda
Medveda odločna vdova tako očara, da jo zasnubi
...
Po odigrani predstavi in bučnem aplavzu
obiskovalcev je bilo na vrsti prijetno druženje s
pogostitvijo v grajskem stolpu.
Predstava je nastala zaradi vztrajnosti
sevniškega gledališkega navdušenca Emila
Stoparja, ki meni, da igralska dejavnost v Sevnici
ne more temeljiti le na nekaj odigranih spektaklih.
Vsi si želimo, da bi zaživel t. i. grajski mini teater, ki
si ga Sevnica gotovo zasluži. Vljudno vabljeni vsi,
ki bi se želeli preizkusiti v igralskih vlogah, prijetno
bo in zabavno. Pokličite tel. št. 041 658 118 (Emil)
ali pišite na el. pošto: grad.sevnica@kstm.si.
Prireditev sta omogočila: Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in občina
Sevnica.
Rok Petančič

Sebastjan Popelar in Občina Šentrupert Vas in Vaše prijatelje ter znance
vljudno vabita na otvoritev slikarske razstave
VROČE TEME, ZAVITE V MEGLE MIRNSKE DOLINE,
ki bo v petek, 16. aprila 2010, ob 19. uri, pod Simončičevim toplarjem na Bistrici pri Šentrupertu.
Ob kulturnem programu bo zbrane nagovoril župan občine Šentrupert, g. Rupert Gole,
v razstavo pa nas bo vpeljala misel prof. dr. Marka Marina.
V primeru slabega vremena bo otvoritev v kulturnem domu v Šentrupertu.
Sicer bo razstava pod kozolcem na ogled nepretrgoma do nedelje, 18.4.2010, do 16. ure.
Za tem se seli v kulturni dom v Šentrupertu, kjer bo na ogled do torka, 27. 4. 2010. Ogled bo možen po
dogovoru, na telefonski številki 041 992 600 (Sebastjan Popelar).
Z veseljem se bom prilagodil, zato vljudno vabljeni!
Sebastjan Popelar
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Sevniški krvodajalci na odličnem 4. mestu v državi!
Po podatkih, ki izhajajo iz poročila strokovnega
sveta za krvodajalstvo RKS in Zavoda za
transfuzijsko medicino, naša občina po deležu
krvodajalcev med vsemi prebivalci zaseda
izvrstno četrto mesto. Več krvodajalcev imajo le
v Velenju, Postojni in Idriji.
Tako lahko še enkrat znova ugotovimo, koliko
dobrih, humanih in nesebičnih ljudi je v naši občini.
Imamo izjemno velik delež krvodajalcev med
aktivnim prebivalstvom, v starosti od 20 do 65
let, in sicer kar 14,9 % kar je izjemno glede na
delež v Sloveniji, ki je 9 % ali za primerjavo tudi v
Posavju, kjer je 8,9 %.

12

V spodnji tabeli lahko vidimo, kje smo glede
krvodajalstva v Posavju in Sloveniji.
Lani smo v Sevnici organizirali dve dvodnevni in
eno tridnevno krvodajalsko akcijo, vse so bile zelo
dobro obiskane. Aprila je prišlo na odvzem 369
krvodajalcev, avgusta 422, izjemno dober pa je
bil predvsem obisk akcije decembra, ko je prišlo v
dveh dneh kar 450 ljudi, kar je 13,4 % več kot lani
decembra. Lani se je med krvodajalce na novo
vpisalo kar 124 ljudi.
Dragi krvodajalci, hvala vam, ker ste marsikateri
življenjski zgodbi omogočili, da se nadaljuje!
Hkrati vas prijazno vabimo tudi na akcije v tem

letu, ki bodo: 19. in 20. aprila v Sevnici, 18. avgusta
v Krmelju, 19. in 20. avgusta v Sevnici in še 20.
in 21. decembra v Sevnici ter 22. decembra v
Krmelju. Decembra je bil dober odziv na to, da
smo odvzem malo premaknili v popoldanske
ure, zato bo tako tudi letos. Prosimo vas, da ste
pozorni na ure, navedene v javnih objavah.
Mojca Pinterič Krajnc,
sekretarka OZ Rdečega križa Sevnica

Št. krvodajalcev v
starosti od 18 do
65 let

Št. prijavljenih
krvodajalcev v letu
2009

Odstotek krvod. /
preb. v 2009

Odstotek krvod./
aktivno preb. od
20 do 65 leta v
letu 2009

Razlika 09/08

Razlika 09/08 v %

SEVNICA

11.277

1679

9,10

14,90

229

115,79

KRŠKO

16.987

1139

4,10

6,70

107

110,37

BREŽICE

14.420

754

3,20

5,20

169

128,89

SLOVENIJA

1.244.859

111.670

5,70

9,00

8044

106,35
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Starši, počvekajte!

Naj se ljubezen nadaljuje

Leto dni in pol poteka v Sevnici pod okriljem
Zavoda KŠTM Sevnica Šola za starše, ki jo je
voditeljica Sonja Bobek Simončič na pobudo
staršev poimenovala Starševski čvek.

ŠKD Mladi Boštanj aktiven
tudi pozimi
Srečanja so se začela v Mladinskem centru
Sevnica, pozneje pa so se pomaknila v Vrtec
Ciciban Sevnica, enoto Kekec. Začeli so s splošnimi
temami, zdaj so le te konkretnejše in v njih se
zrcali to, kar smo spoznavali v prvem delu. Na
izbrano tematiko vsakega srečanja se izoblikuje
skupni klepet, izmenjava izkušenj, debate, vse pa
je podkrepljeno tudi s pravo mero teorije. Starši
spoznavajo nekaj novega, nasvete in mnenja pa si
izmenjujejo tudi med seboj.
Ali se vašemu otroku copatki pospravijo kar sami?
Jih pospravi Muca Copatarica ali otrok postaja
samostojen in velik in jih pospravi sam? Vabljeni,
da se nam pridružite vsak tretji torek v mesecu.
KŠTM Sevnica

Dobrodelni koncert
V četrtek, 25. februarja, je skupina Liquf (Krmelj,
Šentjanž) skupaj z gosti v ljubljanskem lokalu Roxly
priredila velik dobrodelni koncert, namenjen vsem
prizadetim v katastrofalnem potresu v Haitiju.

Povabilu se je velikodušno odzvalo tudi precej
poznanih imen s slovenske glasbene scene, med
drugimi tudi: Zlatko, Trkaj, Samuel Lucas, Miha
Guštin Gušti, program pa je povezovala vedno
energična Manja Plešnar. Skupina Liquf je v dve
uri in pol dolgem programu predstavila vse svoje
avtorske skladbe, priredbe pa so odigrali skupaj
z gosti. Na koncu se je od vstopnine nabralo
skupaj 300 evrov, ki jih je Liquf podaril Lions clubu
Slovenije. Ti bodo denar dostavili v prave roke. To
je le kaplja v morje vsej pomoči, ki jo potrebujejo
na Haitiju, a pomembna je lepa gesta.
Zabava se je nadaljevala pozno v noč, Liquf pa
je tako opozoril nase tudi v ljubljanski regiji, kjer
poteka kar mini koncertna turneja, saj so imeli v
mesecu dni štiri koncerte!
Franci Bastardi

Več kot 20 članov ŠKD Mladi Boštanj se je
26. februarja najprej seznanilo s poročilom
predsednika Gašperja Dolničarja in blagajnika
Marka Lisca, nato pa je bila na vrsti razprava
predvsem o letošnjih načrtih. Predvidene
aktivnosti: tradicionalno kresovanje (30. aprila
2010, naselje pod Dolenjim Boštanjem, pri
Mercatorju); vse leto bodo potekale etnološke
delavnice (delo v vinogradu in trgatev, košnja in
pospravljanje sena, pomoč pri delu na kmetiji) in
adrenalinski dnevi (bovling, paintball, smučanje,
velikonočni pohod, rekreacija za mlade); v tem
času že poteka zimsko-pomladanski del plesnega
tečaja, jeseni bo nadaljevanje; organizirana bosta
tudi kostanjev piknik, pomoč pri obnovi TVD
Partizana v Boštanju; razmišljamo tudi o pohodu
na Triglav, gledališki predstavi in drugem.
V soboto, 6. marca, se je 38 članov in prijateljev
društva z različnih delov občine Sevnica odpravilo
na smučanje; smer Kanin-Sella Nevea. Strah o
megli, vetru in hudi zimi se je razblinil, ko se je
ob 7.00 iz radia slišalo: »Kanin: sončno, jasno,
brez vetra, (le) -15 stopinj, naprave obratujejo.«
Napoved je bila točna, zato je ves dan minil v
zelo ugodni smuki na smučišču, ki velja za enega
najtežjih v Sloveniji, letošnja novost pa je, da so
povezali dve smučišči in tako izboljšali ponudbo.
Brez padcev ni šlo, a so bile modrice le prehodne.
Pot proti domu se je podaljšala zaradi kulinaričnih
dobrot našega rojaka Rudija v Kranjski Gori, za
varno pot pa so poskrbeli pri Avtoprevozu Prah.
Vabljeni, da se nam pridružite na prihodnjih
smučarskih izzivih.

V občini Sevnica se je končala enomesečna
dobrodelna akcija, kjer smo zbirali šolske
potrebščine za otroke iz naše občine. Na
lokacijah v enotah Vrtca Ciciban Sevnica, OŠ Ane
Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, gradu
Sevnica in Mladinskem centru Sevnica smo
zbrali 30 šolskih torb, 100 zvezkov, 30 peresnic,
dva paketa papirja, veliko pisal in beležk, nekaj
pripomočkov za učenje in nekaj plišastih igrač.
V kratkem kulturnem programu, ki ga je pripravila
OŠ Sava Kladnika Sevnica, je zbrane potrebščine
Ana, predstavnica šolskega parlamenta, predala
predsednici Območne organizacije Rdečega Križa
Ivici Lindič. Potrebščine bodo razdelili otrokom, ki
jih potrebujejo.

Organizatorji akcije smo z izpeljavo zelo zadovoljni,
predvsem pa se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor
koli pripomogli, da bodo zbrani predmeti priklicali
nasmeh na obraz mladih nadebudnežev. Vabimo
vas, da se nam pridružite tudi prihodnje leto.
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Tomaž Lisec, Marko Lisec
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 1.4., 17.00

Velikonočna delavnica za otroke: Zajček in jajček

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 2.4.

2. april: Mednarodni dan knjig mladinskih knjig: Anica Perme:
Pripovedovanje pravljic otrokom iz vrtca.

Knjižnica Sevnica

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

petek, 2.4.,
12.00 -17.00

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

Gostišče Ulčnik Majcen
Frida Tržišče

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

sobota, 3.4., od 8.00
dalje

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 3.4., 16.00

OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU:
Delavnica za čistilno akcijo – delamo kante

MC Sevnica

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

nedelja, 4.4., 14.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Tradicionalno srečanje starejših krajanov

Studenec

Info.: Rdeči križ Studenec,
Ivačič Slavica, 031/291-673

ponedeljek, 5.4.,
13.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Velikonočni
pohod

Izpred GD Blanca

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

ponedeljek, 5.4.,
17.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

torek, 6.4., 9. 00

Razgovor z županom Občine Sevnica, Srečkom Ocvirkom in
kulturni program

Kulturna dvorana
Sevnica

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

torek, 6.4., 19.00

Večer za film - vsak prvi in zadnji torek v mesecu: Into the Wild
(Sean Penn). Vstop prost!

MC Sevnica

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

četrtek, 8.4., 17.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Območno
srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov – Poj z menoj

Kulturna dvorana
Sevnica

Info.: ZKD in JSKD OI Sevnica,
Katja Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166

četrtek, 8.4., 19.00

Odprtje razstave: Fotografska razstava Piramida – drevo
avtorja Damjana Popelarja. Vstop prost!

Galerija Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 8.4., 19.00

Odprtje razstave s kulturnim programom: Univerza za tretje
življenjsko obdobje predstavlja svoje delo

Knjižnica Sevnica

Org.: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica Info.: 07/81-40-304

petek, 9.4., 19.00

Gledališka predstava: Medved

Kulturno mladinski dom Org.: KŠD Lukovec
Lukovec
Info.: Alenka, 031/771-810

petek, 9.4., 20.00

Filmski večer

SMC Sevnica

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

sobota, 10.4.,

Don Bosko fest – festival animatorjev

Ljubljana

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

sobota, 10.4., 19.00

Gledališka igra: Igralska sekcija KUD France Prešeren Blanca:
Pridi gola na večerjo

dvorana Gasilskega
doma na Studencu

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

sobota, 10.4., 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica - RD Moškanjci –
Gorišnica

Športna dvorana
Sevnica

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

torek, 13.4., 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice
Sevnica)

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

sreda, 14.4., 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

sreda, 14.4., 17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK
Milan Majcen Sevnica za april 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu )

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

sreda, 14.4., 18.00

Predavanje: Tadej Pretner: Svobodna volja

Knjižnica Sevnica

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

petek, 16.4., 18.00

Delavnica soleopatije in čudežnih učinkih sonca

Mladinski center
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 16.4., 19.00

Turnir v pikadu

SMC Sevnica

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

sobota, 17.4., 10.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Proslava na Malkovcu

Malkovec nad Tržiščem

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica,
Občina Sevnica, KO ZB za vrednote NOB
Tržišče, KŠTM Sevnica
Info.: Maks Popelar, 031/476-847

sobota, 17.4., 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RD Alples Železniki - RK
Sevnica

Železniki

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

nedelja, 18.4., 9.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu )

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

nedelja, 18.4., 14.00

Srečanje starejših krajanov

dvorana Gasilskega
doma na Studencu

Org. KORK Studenec
Info.: Slavica Ivačič, 031/291-673

nedelja, 18.4., 17.00

Filmski maraton, fantazijski filmi: Dragons world, a fantasy
made real (dokumentarni film), Eragon (Stefen Fangmeier);
Neskončna zgodba (eden prvih Sci-fi filmov)

MC Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F. ; Študentski klub
Sevnica, Info.: drustvo@knof.si
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 19.4.,
9.00 - 15.30

Krvodajalska akcija Izvajalec:
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

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

torek, 20.4.,
7.00 - 13.00

Krvodajalska akcija Izvajalec:
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

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

torek, 20.4., 17.00

Odprt redni mesečni hitropotezni šahovski turnir Društva
invalidov Sevnica za april 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu )

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

torek, 20.4., 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič

Vrtec Ciciban Sevnica,
enota Kekec

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

sreda, 21.4., 18.00

Pripovedovalci ekipe Za 2 groša fantazije (Radio Študent):
Pravljično rešetanje - pravljice za malo starejše in odrasle ob
svetovnem in slovenskih dnevih knjig

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 22.4., 19.00

Potopisno predavanje: Jasna Gabrič: Potovanje po Ameriki

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 22.4., 11.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Zasaditev lipe ob Dnevu zemlje

Lovrenc

Org: TZOS, KŠTM Sevnica
Info: Cvetka Jazbec, 031/825-053

Sobota, 24. 4.
ob 8 uri

Predavanje o ekološkem čebelarstvu.

grad Sevnica,

Inf.: Čebelarsko društvo Sevnica,
Zagorc 031 874 462

sobota, 24.4., 20.00

Balkan party - balkan glasba ter kulinarika, žešče bo… Vstop
prost!

MC Sevnica

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

sobota, 24.4., 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica - RK Grča
Kočevje

Športna dvorana
Sevnica

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

nedelja, 25.4.,
od 11.00 ure dalje

Spretnostna vožnja z motornim kolesom za državno prvenstvo
2010

Parkirišče pred Sava
Avto d.o.o. v Boštanju

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

torek, 27.4., 19.00

Večer za film - vsak prvi in zadnji torek v mesecu:
Blowup (Michelangelo Antonioni)

MC Sevnica

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

sreda, 28.4., 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

četrtek, 29.4., 15.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Priprava
mlaja

Odhod izpred
Gasilskega doma
Blanca

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

četrtek, 29.4., 19.00

Odprtje razstave: Likovna razstava akad. slik. Beatriz Tomšič
Čerkez

Galerija Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 30.4., 17.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Tradicionalno ročno postavljanje mlaja

Pred Gasilskim domom
Blanca

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

petek, 30. 4.,
od 19.00 dalje

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Kresovanje
Igra ansambel Slovenski zvoki, za hrano, pijačo in zabavo bo
poskrbljeno.

Dolenji Boštanj

Org.: ŠKD mladi Boštanj,
Info.: Tomaž, 041/568-893

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

KINO SPORED ZA APRIL
na www.kstm.si
ter na oglasnih prostorih
po občini Sevnica.

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
se je pričel po predvidenem urniku.
Komunala Sevnica opozarja, da je potrebno
kosovne odpadke pripraviti že prvi dan po
predvidenem terminskem planu pobiranja
za posamezno področje, in sicer do 6. ure
zjutraj. Na že pobrana mesta se ekipa ne
bo več vračala!
Komunala d.o.o. Sevnica

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

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

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec maj je do 14. 4. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Cena za kos

Cena za kos

4,29 €

0,67 €

0,35 €

5,24 €

1,90 €
VOŠČILNICE

VELIKONOČNI PRTIČKI

Cena za kos

Cena za kos

3,49 €

0,72 €

DARILNE VREČKE

Cena za kos

2,50 €

PLIŠASTI ZAJČKI

Cena za komplet 12/1

5,95 €

RAZGLEDNICE

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Fotograﬁje so simbolične.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Oglasi

NALEPKE ZA PIRHE

2,50 €
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PLIŠASTA RAČKA

VELIKONOČNI OKRASKI

Cene so z DDV.

Petindvajset d.o.o.

Plišasta račka,
ki gaga in pleše

PAKET 12 PIRHOV

Ko zadiši
po praznikih
Ko se pomlad prebudi v vsem svojem
razkošju, ko se družina zbere za mizo,
obloženo z domačimi dobrotami, ko
zadiši po potici in po vrtovih odmeva
radostni smeh otrok na lovu za pirhi,
vemo, da je napočil čas velikonočnih
praznikov.
Delite praznično radost z vašimi
najdražjimi! Na vaši najbližji pošti
vas že čaka bogata izbira velikonočnih
voščilnic, darilc za vaše najmlajše
ter dekorativnih izdelkov, ki bodo
polepšali vaše praznike. Obiščite nas.

Cena za kos

9,99 €

www.posta.si

Šolski zvonec, mladinska dejavnost

Srečanje s pisateljico
Miro Zelinko

Zvrstilo se je še nekaj glasbenih in zabavnih
prireditev, Standup comedy show, ki je nasmejal
številno občinstvo v Gasilskem domu Sevnica,
Mladinski center je 19. marca zavibriral v ritmih
reggae glasbe z nastopom 3 Kings soundstation
in ska skupino Zion Park iz Radeč, MC pa je gostil

V četrtek, 4. februarja, je peti razred POŠ Loka
pripravil poseben roditeljski sestanek, in sicer
zaključek projekta PRAVLJICA.

Prišlo je veliko staršev in tudi pisateljica Mira
Zelinka, ki smo jo povabili. Z njo je prišla njena
sestra, Zora Tavčar Rebula. Obe sta pisateljici in
rojeni v Loki.
Vsak učenec je napisal svojo pravljico, ki jo je
potem tudi povedal. Z lutkami smo zaigrali
odlomek igre Zvezdica Zaspanka in na koncu
zapeli še pesem Jelenček Rudolf.

Februarja in marca so bili v MC Sevnica filmski
večeri, ki so na sporedu vsak prvi in zadnji torek v
mesecu. Do zdaj smo si ogledali tri odlične filme:
Zlomljeni objemi, španska drama; Transilvanija,
francoska drama ter I heart Huckabees, ki je
prijetna ameriška eksistencialna komedija. Filme
si je ogledalo nekaj radovednih obiskovalcev, ki so
uživali ob žanrski kulinariki in odšli z nasmeškom
na obrazu ter postali redni obiskovalci filmskih
večerov. Torkovi filmski večeri so alternativni,
filmski maratoni, ki jih bomo prirejali ob nedeljah
enkrat na mesec, pa bodo tematski.

Nato sta pisateljici spregovorili nekaj besed o
pisanju in njunem življenju. Mira nam je prebrala
eno svojih knjig, zgodbico o škratku, ki je nagajal
živalim v gozdu. Pisateljica Zora Tavčar Rebula
se je odločila, da bo učencema, ki sta napisala
najlepši pravljici podarila knjigi iz sestrine zbirke.
Tako se je končal tretji roditeljski sestanek in vsi
smo bili veseli, saj smo spoznali pisateljici in se
veliko naučili.
Tia Šantej, 5.r., POŠ Loka

Mladi dogodki za mlade
Društvo K. N. O. F. in Študentski klub Sevnica sta
spet združila moči in marca na pobudo mladih
prostovoljcev izpeljala kar nekaj prireditev.
V MC Sevnica je bil v soboto, 27. marca, LAN party.
Zbralo se je kar nekaj navdušencev računalniških
igric, kot so Counter Strike, FIFA, Age of Empires,
ki so nato popoldne preživeli pred zasloni in se
zabavali ob igranju, tekmovanju in odkrivanju
novih strategij. Odpočili so si ob pici, soku, filmčkih
in prijetni glasbi. V MC Sevnica je bila prireditev
Lan prvič in ker je računalnikov le sedem, smo za
dodatno popestritev poskrbeli s konzolo XBOX
360. Najboljši igralci so si prislužili tudi prijetne
nagrade, ki jih bodo lahko uporabili v svoji nadaljnji
karieri igranja računalniških igric.

tudi glasbene rockovske skupine iz Posavja, ki so
se potegovale za nastop na majski Škisovi tržnici
2010.
Tudi za april smo pripravili kar pester program,
zato vabljeni k udeležbi!
Tamara Hrovat, Društvo K. N. O. F.
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Grajska skrinja

Fotografski natečaj »Znamenitosti občine Sevnica«
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) razpisuje
nagradni fotografski natečaj: »Znamenitosti
občine Sevnica«. Zanimajo nas točno določene
naravne in kulturne znamenitosti (glej
seznam znamenitosti) – 1. sklop ter etnološka
dediščina (predmeti, ljudje, običaji) – 2. sklop.
Fotografije znamenitosti naj bodo estetske brez
motečih elementov (oseb ali objektov, ki ne sodijo
zraven). Fotografije etnološke dediščine pa čim
bolj izvirne in naj odražajo avtohtono etnološko
dediščino naših krajev. Najboljše fotografije bodo
nagrajene in uporabljene v promocijske namene,
katerih nosilec je KŠTM Sevnica.

Davek na imetje
Da zakon nov se že pripravlja,
oznanila je v gozdu mravlja,
uvedla davek na imetje,
bo država to poletje.

Pogoji:
Prijavitelj mora oddati fotografije v velikosti,
primerni za tisk, to je vsaj 3.600 x 2.400
slikovnih točk, format JPG, brez kompresije, 100
odstotna kakovost. Število fotografij je omejeno
na 30 za vsak sklop. Vsaka fotografija mora biti
poimenovana z navedbo motiva, ki je na fotografiji
prikazan, ter sklopa, na katerega se prijavlja.
Avtor fotografije jamči, da je delo njegova avtorska
stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih
oseb in da z njimi niso kršene katere koli druge
pravice.

Prestraši polž se z vso družino,
beži iz gozda z vso brzino,
saj hišo on ima in žena,
pa še otroka poročena.
Tud štorklja z možem premišljuje,
da zdaj bi šla v kraje tuje.
Na visoki nogi vse živimo,
zato se davčne res bojimo.

Prenos pravic:
Za vse nagrajene fotografije po izboru
Nagrade:
organizatorja natečaja sledi prenos avtorskih
• 1. nagrada: bon v vrednosti 300 EUR
pravic po ZASP (Zakonu o avtorstvu in sorodnih
• 2. nagrada: bon v vrednosti 150 EUR
pogodbah) na KŠTM Sevnica zaradi objave
• 3. nagrada: bon v vrednosti 50 EUR
v publikacijah KŠTM Sevnica in promocijskih
• najboljših 10 fotografij v obeh sklopih bo z aktivnostih KŠTM Sevnica.
navedbo avtorja objavljenih v Grajskih novicah.
• najboljših 20 fotografij v obeh sklopih bo z Varstvo osebnih podatkov:
navedbo avtorja razstavljenih v galeriji na gradu S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti
Sevnica.
zastopnik dovoljuje, da KŠTM Sevnica, Glavni
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po trg 19, Sevnica za izvedbo natečaja in objavo
elektronski pošti ter na spletni strani www. rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi
kstm.si v treh (3) delovnih dneh po odločitvi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni
strokovne žirije.
oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do
vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov
Seznam znamenitosti:
ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno
Vsi centri krajevnih skupnosti, vsi gradovi, ali začasno prenehanje uporabe podatkov v
razvaline, dvorci in graščine ter vsi sakralni objekti. času trajanja natečaja in po njem. Organizator
KS Sevnica: Vrh Lisce, kopališče Sevnica; KS zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu
Loka: dvorec in park v Loki, rastišča na Lovrencu, o varstvu osebnih podatkov.
Veliko Kozje (gamsi), loška učna pot; KS Primož:
Ruparjeva bukev - najdebelejša bukev v Posavju – Kontaktna oseba:
Dolnje Impolje, rojstna hiša duhovnika Grozdeta, Aljaž Papež, tel. 041 871 115, aljaz.papez@kstm.si
slap Jasenk; KS Blanca: slap Bojanca, hladilnica
Blanca, debela trta pri Požunu, razgledniška točka
Zdravnik in kmet
Čanjska gora; KS Krmelj »takpav«, železniški
park, »bajer« veliko in malo jezero, rumeni sleč –
Oj škrjanček, kam letiš?
Vrhek; KS Šentjanž: mlin in žaga na vodni pogon
Preko zelenih dobrav,
- Nunski Log, dnevni kop »takpav«; KS Studenec:
preko gajev zelenečih,
Ajdovska peč pod Hudim Brezjem, zrasli bukvi na
nesi ljubici pozdrav!
Ilovcu nad Studencem, ostanki nekdanje grajske
Tam med nageljni na oknu
drevesnice pod zaselkom Novo – Čagoš; KS
Sladko pesmico zapoj,
Boštanj: učna pot - rumeni sleč; KS Zabukovje:
ko pomlad na dušo trka,
Ajdovski gradec, Jarica, prva znanilka pomladi na
da ji bo lepa noč nocoj.
Bohorju; KS Tržišče: vinske zidanice.
Rok prijave:
Fotografski natečaj poteka do 10. junija 2010.
Fotografije do vključno tega datuma pošljite na
elektronski naslov aljaz.papez@kstm.si ali pa
jih pošljete ali osebno dostavite na CD/DVD
na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290
Sevnica, zraven pa pripišite svoje podatke (ime
in priimek, naslov, e-pošto, telefonsko številko, na
kateri ste dosegljivi, ter davčno številko).
Žirija:
Žirijo bo izbral KŠTM Sevnica in bo sestavljena iz
najmanj treh oseb. Izbrala bo nabor fotografij, ki
se bodo uporabile za objavo v Grajskih novicah,
na razstavi na gradu in v druge promocijske
namene.
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Še medved stari zdaj modruje,
z družino vso se posvetuje,
krznene plašče vsi imamo,
inšpektorjem se res ne damo.
Le opica še poskakuje,
in dacarjem se posmehuje,
ta davek mora nas obiti,
saj vse imamo gole riti.
Anica GAČNIK

On je drugačen
On je napačen,
ker je drugačen.
On gleda postrani,
njej pa ne pašejo uhani.
On ni moje polti,
on že ni plemiške krvi.
On me ni vreden,
on ni pogleden,
on dela napake,
na meni ni take!
Ta je debel,
on prevesel,
ta fant je presuh,
on pa lenuh!
Ona ima prekratke lase,
on predolge noge.
In poglej, kako se oblači,
kot novodobna Mona Liza,
direkt iz Pariza!
In tiste oči,
na celem svetu grših ni!
In tisti obraz,
da me kar strese mraz!
Zakaj predsodki o človeku,
drugačne polti, črnih oči?
Ne sodi po obleki, očeh in laseh,
če hočeš človeka soditi,
moraš njegovo osebnost odkriti.

Rad bi jo v naročju zibal,
sladke sanje šepetal,
mehke kite ji poljubljal,
svoje vroče srce dal.

Saj le njegovo srce veliko pove!

Vinko Zalezina

Jezikovni kotiček ~ jezikovna zanimivost:

Sanja Zupančič, 6.a

Vigredno čiščenje
Morda se bo kdo spotaknil ob prvi besedi zgornjega naslova,
češ da ni običajna. Navadno uporabljamo v tej zvezi pridevnik
pomladni ali pomladanski, vendar je prav, da ohranjamo
izraze vigred, vigredni, vigredi, ki so doma na Koroškem in so
iz koroških narečij prišli v knjižni jezik. Zato kar ostanimo pri
vigrednem čiščenju ali če hočete: pospravljanju.
V teh sončnih vigrednih dneh bo treba marsikaj pospraviti,
kar se je nabralo čez zimo in se ustalilo brez prave potrebe.
Med tako nepotrebno navlako spadajo tujke, namesto
katerih so nam na voljo domače besede. Že bežen pogled
v časopis ali kratka pozornost ob radijskih poročilih nam
vzbudi jezikovni čut in odpor proti največkrat nepotrebnim
tujkam. Počistimo odvečno navlako tujih besed in dajmo

prednost domačim izrazom:
Integracija naj bo odslej združevanje, spojitev, povezovanje
v celoto, vključevanje v skupnost. Za kontekst nam lahko
služijo besede sobesedilo, miselna celota, povezanost,
odvisnost. Participacija naj postane sodelovanje, udeležba.
Ne prizadevajmo si za preferenco, naš cilj bodi prednost,
prvenstvo v zaporedju, ugodnost. Situacijo naj nadomesti
položaj ali lega (npr. kraja, stavbe), sicer pa recimo stanje,
razmere, okoliščine.
Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi; »366xslovensko- z jezikovnimi kotički skozi
leto, izdajatelj Mohorjeva družba Celovec«
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Sara in Robert atleta 2009
V petek, 5. marca, so na letni skupščini AK
Sevnica razglasili tudi atleta leta 2009.

Mladinsko državno prvenstvo Uspešne šahistke z Blance
v šahu
V času letošnjih zimskih šolskih počitnic mladi
šahisti niso uživali zasluženega počitka, ampak
so se zbrali ponovno v Rogaški Slatini ter se za
šahovnicami pomerili za državne naslove v šestih
starostnih skupinah deklet in fantov. V šestih
dneh so v devetih kolih odločali najprej o prvakih
v standardnem (počasnem) šahu, nato pa še
sedmi dan na pospešenem prvenstvu. Na DP pa
so mladi odločali tudi o uvrstitvah na evropsko in
svetovno mladinsko prvenstvo, ki bosta v jeseni
v Gruziji in v Grčiji. Sodelovalo je 199 igralcev in
igralk na »počasnem« prvenstvu, na pospešenem
pa kar 227 mladih. Večina se je morala na
državno prvenstvo prebiti preko kvalifikacij v
svojih regijah, uspeli so le najboljši.
Tudi na letošnjem DP so svojo vlogo odigrali
mladi šahisti iz Posavja in Dolenjske, med njimi
tudi 7 sevniških šahistov na počasnem ter 8 na
pospešenem prvenstvu. Z njihovim nastopom
smo lahko v glavnem zadovoljni, le malo je bilo
spodrsljajev, nekateri so vidno napredovali. Najbolj
smo veseli uspeha in napredka Lucije KROŠELJ
z Blance (5. mesto - D12) in Žana POVŠETA iz
Radeč (11. mesto - F14), svoj ponovni vrh pa je
osvojila Petra PAVLIČ z Blance z 2. mestom med
dekleti do 12 let z enakim seštevkom točk kot
zmagovalka. Uvrstila se je na evropsko mladinsko
prvenstvo.

Sara in Robert – atleta 2009

Atletinja leta je postala Sara Karlovšek, ki je tudi
športnica Sevnice 2009. Sara je v letu 2009
izboljšala kar tri državne rekorde. Nastopila je na
25 tekmah, od tega je bilo 9 tekem državnega
prvenstva (pionirke in mlajše mladinke), kjer je
osvojila 2 naslova državne prvakinje, tri 2. mesta
in štiri 3. mesta. Zmagala je tudi na Troboju
reprezentanc CRO, HUN in SLO.
Atlet leta 2009 je postal Robert Lendaro, ki je
v letu 2009 nastopil na 31 tekmah, od tega je
bilo kar 13 tekem državnega prvenstva (člani
in veterani). Na državnih prvenstvih je osvojil 5
naslovov državnega prvaka, eno 2. mesto, tri 3.
mesta, dve 4. mesti ter po eno peto in eno šesto
mesto.

Našim mladim šahistkam in šahistom čestitamo
in jim želimo še veliko uspehov in volje za delo v
prihodnje. Za finančno podporo pri udeležbi na
(precej dragem) prvenstvu pa se zahvaljujemo
šolam in obema občinama z obljubo, da se bomo
še naprej trudili.

Po nedavnem uspehu na mladinskem državnem
prvenstvu so nas mlade šahistke z Blance znova
razveselile. V soboto so na ekipnem šolskem
državnem prvenstvu do 15 let osvojile drugo
mesto med 9 ekipami. Posebej se je odlikovala
Lucija KROŠELJ, ki je na drugi deski premagala
vse nasprotnice in edina med dekleti ter fanti
dosegla stoodstotni izkupiček. Nastopile so:
Petra Pavlič, Lucija Krošelj, Aleksandra Krošelj
in Špela Kozinc. Ta ekipa bo naslednji mesec
igrala še na ekipnem državnem prvenstvu v svoji
starostni skupini do 12 let, kjer bo znova imela
svojo priložnost.

Ekipa OŠ BLANCA (na desni): z leve strani Petra,
Lucija, Aleksandra.
Ekipno DP OŠ 2009/10 za starejša dekleta:
Otočec, 13. in 14. marec 2010
Meč točke Točke Sred. Bucholz
1. OŠ Domžale
12 17 103.0
2. OŠ Blanca
12 15.5 104.5
3. OŠ Nove Jarše Ljubljana 11 14.5 105.5
4. OŠ Gorišnica
10 14 106.0
5. OŠ Bogojina
7 13.5 106.5
6. OŠ dr. P. L. Šentrupert
8
12 108.0
7. OŠ Otočec
6
11 109.0
8. OŠ Ig
6 9.5 110.5
9. OŠ Mengeš
0
1
119.0
Arbiter: Robert Rudman, IA
Tempo: 10 minut + 5 sekund/potezo
Ludvik Cvirn

(z leve) :
Petra PAVLIČ: Sevnica, 2. mesto 7,5 točke
Zoja ZORKO: Celje, 1. mesto 7,5 točke
Teja VIDIC : Komenda, 3. mesto, 7 točk
Ludvik Cvirn

Priznanja državnim prvakom

Priznanja za naslov državnih prvakov so poleg
Roberta in Sare prejeli še: Katarina Gorenc,
Urška Pungerčar, Miha Povšič, Jan Samide,
Alenka Radej, Brigita Karlovšek in Vanja Lendaro.
Priznanja je podeljeval član UO AZS, Igor Topole.
Vanja Lendaro

www.kstm.si
April 10
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Turnir
v namiznem
tenisu
Seminar
v fitnes studiu
30. januarja
smo uspešno
organizirali
Niso
dobri igralci
namiznega
tenisa seminar
le na
na temo NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN ZABLODE
Kitajskem. Tudi naši rekreativci ekipe SevnicaPRI TRENIRANJU V FITNESU IN PRI PLANIRANJU
Boštanj,
v sestavi Viki Košar, Marko Bregar, Jože
PREHRANE.
Tomažin, Damir Škerl in Ivan Rajh pod vodstvom
Igorja Svažiča so pravi mojstri. To so dokazali na
borbenem turnirju v soboto, 20. februarja, ki je
potekal v Osnovni šoli Boštanj od 10. ure dalje.
Na turnirju sta se pomerili ekipa Sevnica-Boštanj
proti ekipi Društvo za šport in rekreacijo, sekcija
namiznega tenisa Mežica.

Predaval je prof. Žarko Stojić, trener in priznani
mednarodni sodnik fitnesa in bodybuildinga.
V prvem delu nam je predaval o delovanju mišic,
kaj potrebujejo in kako se razvijajo, o razlikah med
vadbo za oblikovanje telesa in vadbo dvigovalcev
uteži, o pravilni prehrani….
Najzanimivejši je bil drugi del seminarja, ko smo se
iz predavalnice preselili v fitnes studio.
S prof. Žarkom Stojićem je bil tudi kolega Toni
Vizilj, sicer osebni trener, tokrat pa v vlogi
demonstratorja, ki nam je pod vodstvom Žarka
predstavil pravilne izvedbe vaj, nove vaje in nove
ideje. Obiskovalci so tudi sami pod strokovnim
vodstvom
nove vaje, so
sajse
jihsrčno
le tako
lahko
Člani
ekipeizvedli
Sevnica–Boštanj
borili
za
osvojiš.
vsako zmago. Niso popuščali niti nežnejšemu spolu
Naj na koncu dodam, da smo bili udeleženci s
nasprotne
ekipe in so tako na koncu prepričljivo
seminarjem zadovoljni in hkrati upam, da bo
zmagali
rezultatom
20:5 obiskan.
in zasluženo
pridobili
naslednjiz seminar
še bolje
Zavedati
se
prehodni
pokal.
Mežica
je napovedala
moramo, da
se učimo
celo življenje
in da tudi napeto
vadba v
fitnesu ni nekaj,
kar nima novosti, vadbenih trendov
povratno
srečanje.
in novih dognanj. Prav je, da jih spremljamo, saj bo
tudi na ta način
boljinzanimiva,
predvsem
pa
Zahvaljujemo
sevadba
vodstvu
osebju Osnovne
šole
varna, zastavljeni cilji pa jasnejši.
Boštanj, ki so nam zagotovili topel in lep prostor.
Estera Savić Bizjak
Igor Svažič

Smučišče na Lisci v smučarski
Karate – državno prvenstvo
sezoni 2009/10 ne obratuje

V
nedeljo,Lisca
14. marca,
je zveza
Karate
Smučišče
v smučarski
sezoniJapan
2009/10
po
Association
Slovenija
sodelovanju
sklepu Sveta zavoda
ne vobratuje,
čepravs sokarate
bila v
preteklih Samurai
letih za njegovo
klubom
Koperobratovanje
organiziralapridobljena
državno
vsa dovoljenja.
V letih 2007–2009
prvenstvo,
na katerem
so nastopilismo
tudifinancirali
najmlajši
obnovo vlečnice, novo ozemljitev stebrov, obsežna
nujna zemeljska dela, namestitev lesene ograje
med parkiriščem in smučiščem, šolanje vseh
potrebnih kadrov in veliko drugih manjših del.
V smučarski sezoni 2007/08 je smučišče
obratovalo 18 dni, v smučarski sezoni 2008/09
pa le pet dni.
Za nemoteno obratovanje smučišča v smučarski
sezoni 2009/10 bi potrebovali nekoliko več kot
18.000 evrov. Temeljni predpogoj za obratovanje
smučišča v smučarski sezoni so bila zakonsko
predpisana izobraževanja strojnikov in nadzornika
ter predpisana nujna vzdrževalna dela na vlečnici,
ki jih je predpisal inšpektor. To bi pomenilo okrog
10.000 evrov stroškov. Naštete obveznosti so
bile pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja
za smučišče, ker pa jih nismo opravili, vlečnica
v sezoni 2009/10 ne sme obratovati. Strogi
zakonski predpisi in visoke denarne kazni za pravne
in fizične osebe so zadosten razlog, da pravil ne
nameravamo prekršiti.
Zima je to sezono zelo radodarna s snegom, zato
smo na Lisci nekajkrat sneg poteptali s starim
teptalcem in s tem omogočili boljše razmere za
sankanje, lopatkanje in prve smučarske korake.
Vlečnica bo celotno, s snegom bogato, sezono
mirovala, kar ne bi smelo biti vzrok, da športniki
s svojimi smučmi ne bi okusili strmin na Lisci. Ta
ponuja s svojimi snežnimi zameti in obilico snega
– sredi februarja ga je bilo skoraj meter – pravo
zimsko idilo. Izkoristite jo.
KŠTM Sevnica
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člani
karate kluba
Hypo2009
Sevnica. Nastopilo je 267
Športnik
leta
tekmovalcev iz 13 klubov.
Sevničani so osvojili dve četrti mesti, in sicer sta
V občini Sevnica je sevniška športna zveza
dobitnici
diplom Jasmina Očko v kategoriji kata
že devetič razglasila športnika leta. Župan in
mlajše
deklice
C in zveze
NastjastaGorišek
v kategoriji
predsednik športne
razglasila
najboljše
kata
starejše
deklice
C.
Vse
čestitke
tudi vsem
v letu 2009.
ostalim
so odlično
tekmovali.
Športnatekmovalcem,
ekipa leta saj
2009
je ženska
ekipa
Šahovskega kluba Milana Majcna. Članice kluba
v sestavi: Ildika Madl, Jelena Topič in Mojca
Grilc
Marja Zidarič
so osvojile naslov državnih prvakinj. V ekipi so
sodelovale še Suzana Pavlič, Petra Tihole, Petra
Pavlič, Ivana Kranjc in Lusija Krošelj. Športnica
leta je atletinja Sara Karlovšek. Osvojila je več prvih
mest na državnih prvenstvih v dolgih in gorskih
V
soboto,
13. marca,
je Kick
kickboxing
tekih
v konkurenci
pionirk
in Power
atletskem
pokalu
klub
Ormož
v sodelovanju
Kickboxing
zvezo
za mlajše
mladinke.
Postavilas je
tudi tri državne
Slovenije
vzorno
1. turnir državnega
rekorde na
1000 organiziral
m in 2000 m.
prvenstva
v kickboksu
kadete,
in
Športnik leta
je Andrej za
Flajs,
ki je mladince
bil v sezoni
2008/09
član so
odbojkarskega
društva
ACH
člane,
katerega
se udeležili tudi
člani Kluba
Volley, v veščin
sezoni Sevnica
09/10 pa
postal še trenerja
kapetan
borilnih
podje vodstvom
te ekipe, Jurija
prav tako
je član slovenske državne
kickboksa
Orača.
odbojkarske
reprezentance.
S to ekipo
je borcev
postal
Na
prvem turnirju
DP, kjer je nastopilo
270
državni
in pokalni prvak.
so drugo
mesto
iz
31 kickboxing
klubovZasedli
Slovenije,
so za
KBVv
interligi in
se uvrstili
v osmino
finalaŽveglič
v evropski
ligi
Sevnico
nastopili
le mladinec
Davor
in člana
prvakov. Z državno reprezentanco so sodelovali
Primož Krejan ter Rok Kuzem. Žal se prvenstva
na sredozemskih igrah in zasedli 3. mesto, ter na
zaradi poškodb in drugih šolskih obveznosti ni
evropskem prvenstvu v odbojki.

Državno prvenstvo v kickboksu

moglo udeležiti še več članov KBV Sevnica, ki bi
imeli priložnost pokazati svojo pripravljenost.
Svojo prvo odsotnost bodo morali z dobrimi
uvrstitvami popraviti že na drugem turnirju aprila
v Murski Soboti, če se bodo želeli na koncu finala
8. maja v Krškem, kjer sta tehnična organizatorja
Klub tajskega boksa Krško in Klub borilnih veščin
Sevnica, potegovati za naslov državnega prvaka.
Kljub malo številčni zasedbi so Sevničani posegli
po odličjih kar trikrat. Najboljši posameznik
med Sevničani je bil prav gotovo 17-letni Davor
Žveglič, ki je zmagal kar v dveh disciplinah. V
kick lowu (dovoljeni udarci tudi po nogah) je
Foto: Stanko
Davor
blestelLazar
že v svojem prvem debitantskem
nastopu, na koncu pa je v finalu še gladko odpravil
Športna osebnost leta 2009 je Borut Bizjak.
svojega
nasprotnika Luko Kastnerja iz Ljubljane
S športom se je začel ukvarjati v TVD Partizan
zSevnica
maksimalnim
3:0. Vsegimnastični
borbe so
in je bil v rezultatom
osnovni šoli uspešen
zaradi
velikega
števila
udeležencev
trajale
le
tekmovalec. Pridružil se je rokometašem in bil član
2
2 min
(po WAKO
predpisih
traja mladincev
sleherna
t. i.xzlate
generacije,
pozneje
je bil trener
borba
3 x predsednik
2 min). Davor
je od
nastopil
še v
in članov,
ŠD Žveglič
Partizan,
leta 1978
kategoriji
light, kjer jetakratne
pokazal pravo
borbenost
in
do 1982 predsednik
občinske
skupnosti
zzadovršenimi
napadi deklasiral
svoje mandatu
nasprotnike,
telesno kulturo,
v naslednjem
pa
v Benjamina
letih 2004–2008
pa član
vpodpredsednik,
finalu pa ugnal še
Isovski iz Ankarana
komiteja
Slovenije.
1986
se jev
zOlimpijskega
maksimalnim
rezultatom
3:0. Leta
Davor
je tako
zaposlil
nalightu
športni
zvezi dve
in opravlja
dela in
tajnika
še
kicku
kot
osvojil
prvi mesti
bil naš
zdaj v sklopu
Zavodaprvega
KŠTM, turnirja
je pa tudi
najboljši
udeleženec
DP.predsednik
gimnastičnega
društva.
Borbe
so bile zares
zanimive in precej atraktivne.
Pred
kratkim
je
Zagon
Tržišče praznovalo
Kljub temu, da jedruštvo
bilo nekaj
knockoutov,
nihče ni bil
10. obletnico
delovanja;
ob jubileju
društva
so za
vidno
poškodovan.
Prenatrpana
športna
dvorana
pomemben prispevek na področju športa že dobili
Hardek v Ormožu je pokala po šivih. V večernem
priznanje Športne zveze Sevnica, njen predsednik
delu
pa sta nastopila še naša dva člana Rok
pa je predstavniku društva izročil še praktično
Kuzem
kategoriji
darilo – vkopico
žog.light do 69 kg in Primož Krejan
do 89 kg. Rok Kuzem je kljub rahli bolezni dobro
zdržal vse začetne pritiske nasprotnika in v borbi
za medaljo v zadnjih sekundah izgubil po sodniški
odločitvi z rezultatom 1:2. Na koncu je tako pristal
na 5. mestu in ima še vedno dobro izhodišče za
drugi in tretji finalni turnir DP. Primož Krejan je
po daljši odsotnosti zaradi poškodbe noge dobro
začel z borbo in odlično pariral nasprotnikom. V
polfinalnem boju pa je za las izgubil dvoboj in vstop
v finale mu je bil preprečen s strani domačega
tekmovalca Davida Žibrata. Primož je na koncu,
kljub temu, da se mu ni uspelo uvrstiti v finale,
kjer bi se pomeril z aktualnim svetovnim prvakom
leta 2009državnim
Andrej Flajs (desno)
je kotDavidom
kapetan
inŠportnik
večkratnim
prvakom
ekipe iz Bledaizz Boksarskega
uvrstitvijo med kluba
šest najboljših
ekip v
Nagodetom
barje Vrhnika,
Evropi
dosegel
izjemen
uspeh.
na koncu kljub temu zasluženo osvojil 3. mesto
med
člani je
dokulturno
89 kg. Primož
bonastop
imel tako
še dve
Prireditev
popestril
krmeljskih
priložnosti,
da
svojo
prednost
še
izboljša
in
se na
osnovnošolskih raperjev in učencev sevniške
koncu
DPšole,
zavihti
še stopničko
V kategoriji
glasbene
povezoval
pa jo je višje.
Aleš Tuhtar.
do 89 kg je ponovno in zelo prepričljivo
slavil
KŠTM Sevnica

zmago
David
Nagode, najuspešnejši
IPPON
Sevnica,
rezultati slovenski
kickboksar vseh časov.

državnega prvenstva tehnike
februar 2010 Šempeter

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

Sevničane čaka nova preizkušnja že čez dobra
dva tedna v Krškem, kjer Klub borilnih veščin
Sevnica in Klub tajskega boksa v sodelovanju
s Kickboxing zvezo Slovenije organizirajo prvi
mednarodni in hkrati prvi slovenski Kickboxing
turnir za trde (ring) discipline POSAVJE OPEN
2010, ki bo posvečen spominu na Tilna Grebenca.
Generalna pokrovitelja turnirja sta Kickboxing
zveza Slovenije in Gen energija d.o.o. iz Krškega.
Tu se Sevničani in Krčani nadejajo novih športnih
Državni prvaki v svojih starostnih kategorijah so
dosežkov,
v rokavu pa imajo tudi že nekaj novih
postali:
svežih kandidatov, ki bodo ostalim nedvomno v
Gal Resnik Poljaševič, Luka Knez Lazar, Nik Rantah,
pomoč
in podporo.
Tajda Tomšič, Alja Kolman
2.mesto in srebrne medalje so osvojili:

KICKBOKS
Ivo Strnad, BORBE:
Sergi Teraž, Tjaž Prah, Domen Božič
Mladinci:
3. mesto KICK
in bronaste medalje so osvojili:
1.
Davor
ŽVEGLIČ,
Sevnica
94 kg
Nika
Dolinšek,
Jan KBV
Jakoš,
Vesna-Karlovšek
Ostali rezultati:

Mladinci:
4. mesto LIGHT
Gaja Nepužlan
5. Davor
mestoŽVEGLIČ,
Severin Stegenšek
1.
KBV Sevnica - 94 kg
6. mesto
Miloš Žveglič
Člani:
LIGHT
7. mesto
Brvar,
Mojca
Bence
in Nick
3.
Primož Anže
KREJAN,
KBV
Sevnica
– 89
kg Čanžar
8. Rok
mesto
Anej Kukec
5.
KUZEM,
KBV Sevnica – 69 kg

9. mesto Narsej Stegenšek
Jurij Orač, trener Kickboxinga A
Miran Grubenšek
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Utrip življenja
se hišnim ljubljencem ne moremo ali ne želimo
posvečati, jih raje prepustimo drugim lastnikom,
ki bodo zanj pravilno skrbeli.

RECEPTI
KROMPIRJEVA PITA
1/2 kg moke (malo bele in malo polnozrnate)
1 jajce, malo olja, sol in mlačna voda
Iz sestavin zgneti rahlo testo, ki naj pol ure
počiva.
Sveži krompir naribaj in ga namoči v hladni vodi.
Olupi dve čebuli, jih nareži na drobne kocke,
dodaj strt česen, 300 gr mletega mesa, sol in
poper ter dobro premešaj. Premešani mesni
masi dodaj odcejen krompir in premešaj.
Testo raztegni, pokapaj z oljem ter posuj z
mesno krompirjevo maso in zavij v zavitek.
Na pekač položi pekovski papir, nanj položi
zavitek ter peci na 200 stopinj 1 uro.
Zavitek zavijajte iz obeh strani proti sredini.

PITA S KISLIM ZELJEM
Pripravi testo kot v prejšnjem receptu.
Kislo zelje poduši na čebuli, prilij malo vode.
Posebej skuhaj 200 gr riža in ga dodaj
podušenemu zelju, posoli, popopraj ter dobro
premešaj.
Testo razgrni in pokapaj z maščobo, naloži
nadev in zavij v zavitek ter položi v pekač
obložen s peki papirjem. Pečeš na 200 stopinj
45 minut.

SIROVA PITA
Pripravi testo za zavitke, ki naj počiva.
Pol kg skute pretlači z vilicami, dodaj kislo
smetano, 2 celi jajci, sol in dobro pomešaj.
Raztopi svinjsko mast, razgrni testo in po njem
pokapaj toplo maščobo ter premaži s skutno
mešanico. Zavij v zavitek in peci na 200 stopinj
45 minut.
Pite so zelo primerna hrana v vseh letnih
časih. Poleg lahko ponudite tudi skledo solate.
Dobre so tople in hladne.
Vse recepte je prispevala Mimica Radič iz
Vrhka pri Tržišču.
V bodoče prosimo gospodinje, da zberejo
pogum in nam posredujejo še kakšen dober in
preizkušen recept.
Cvetka Jazbec

Obnova planinskih poti
Planinska pot je navadno največ meter širok pas
zemljišča na večinoma gričevnatem, hribovitem
in goratem svetu, le v nujnih primerih utrjen z
naravnim materialom, pripravljen za hojo, gorski
tek ali plezanje. Lahko pa se kot del planinske
poti uporabi tudi javna cesta ali nekategorizirana
cesta po predpisu, ki ureja javne ceste, ali gozdna
prometnica po predpisu, ki ureja gozdove. Na
takšnem delu planinske poti se uporabljajo
predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa
na njih, ali predpis, ki ureja gozdove. Uporabniki
uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost.
Pri tem morajo ravnati odgovorno tudi do drugih,
da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega.

Foto: Ljubo Motore
Obnova planinskih poti

V naši državi imamo vse planinske poti popisane
in uvedene v poseben register. Poznamo jih
nekoliko več kot 8000 kilometrov. V naši občini jih
je takšnih skoraj 200 kilometrov, zanje pa skrbi
Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki jih je lani vse
dobro obnovilo. Postavljene so nove smerne table
na lesenih stebričkih in obnovljene markacije. Na
delih poti smo postavili brvi čez vodo. Temu smo
namenili več kot 500 prostovoljnih ur. Menimo, da
bodo na označenih poteh lahko pohodniki stopali
varneje.
Jože Prah

Policija
Lep pozdrav vsem bralcem časopisa. Lepo vreme
nas kar vabi na plan, da se pustimo razvajanju
čedalje toplejšim sončnih žarkom.
Delo zunaj je vsak dan prijetnejše, zato se čedalje
več časa zadržujemo zunaj hiš. Pri tem spet
opažamo, da ima veliko ljudi pse, zanje pa ne znajo
ali nočejo dobro in primerno skrbeti.

Prvi sončni žarki že nekaj časa privabljajo na
cesto veliko motoristov. Vsak izkušeni motorist
se zaveda, da je njegova psihofizična sposobnost
na začetku sezone manjša, kot je bila na koncu
pretekle. Zato je priporočljivo, da se vsak motorist
preizkusi pri spretnostni vožnji na poligonu
(možnosti je veliko, oglejte si jih na spletu, poiščite
motoklub ali društvo, poskusite se na kakšnem
poligonu).
Pri vožnji na poligonu se na varen način spet
pridobi občutek za obvladovanje motorja ali na
novo pridobijo specifično znanje in izkušnje, ki
pomagajo obvladovati jeklene konjičke. Pri vožnji
upoštevajte prometne predpise, predvsem glede
hitrosti. Pomislite, da ste kot motorist manj
opazni v prometu, zato je treba več previdnosti,
predvsem pa več predvidevanja o ravnanju drugih
udeležencev v prometu (približevanje križišču,
razno prehitevanje, zavijanje vozil). Zima je
pustila posledice tudi na cestah z veliko udarnimi
jamami, razpokanim asfaltom in peskom – skupaj
z neustrezno hitrostjo je to lahko smrtonosna
kombinacija.
Z lepim vremenom je pričakovati tudi več
kolesarjev. Temeljni nasvet za vse rekreativne
kolesarje je podoben kot za pešce – uporabljajte
svetla oblačila, če imajo všite odsevnike, tem bolje.
S tem boste povečali svojo vidnost v prometu,
kar je eden od dejavnikov prometne varnosti.
Če boste kolesarili ob zmanjšani vidljivosti, je
treba na kolo namestiti spredaj belo luč, na
zadnjem delu kolesa pa rdečo, saj boste le tako
videli in bili vidni. Vozite čim bliže desnemu robu
vozišča, a pazite na udarne jame in pesek – pred
izogibanjem in zavijanjem je potreben pogled, da
se prepričate, da lahko zavijete varno, nato pa
svojo namero nakažite še z roko. Za vse kolesarje
je priporočljivo uporabljati kolesarsko čelado,
ki je za otroke od devetega do 14 leta obvezna.
Odrasli z uporabo čelade ne pazimo le na svojo
glavo, ampak dajemo dober vzgled preostalim
udeležencem v prometu, da lahko največ za
lastno varnost najprej naredimo sami.

Na koncu kot vedno – če potrebujete pomoč ali
ste v nevarnosti. Interventna telefonska številka
113 je vedno na voljo. Če želite prijaviti kaznivo
dejanje, pa ne gre za nujno zadevo, hoteli pa bi
Če se odločite za domačega ljubljenčka (ne le ostati popolnoma anonimni, lahko pokličete na
psa), je treba zanj odgovorno in primerno skrbeti. brezplačno številko 080-1200.
Jože Sladič,
Pri psih morate biti še posebno pozorni, da so
vodja policijskega okoliša
primerno zavarovani, da ne bi bili nevarni za
Policijske postaje Sevnica
okolico, saj ste zanje kot lastniki lahko kazensko
in materialno odgovorni (ne samo doma, tudi
na sprehodu, v naravi ipd.). Psi naj bodo doma
v primernem pesjaku ali na verigi, z ustrezno
zaščito pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, sonce)
in vedno z dovolj sveže vode. Psi potrebujejo
gibanje in gospodarja, ki jih bo znal obvladati in jih
bo kljub temu imel rad. Ne kupujmo psa, ki ga ne bi
mogli obvladati, še posebno odsvetujemo kakršno
koli vzgojo, ki spodbuja agresivnost. Naj nam pes
prinaša veselje in mir, kar pa lahko dosežemo le
v kombinaciji z ustreznimi bivalnimi razmerami
in pozornostjo (sprehodi, igra, šolanje, prehrana,
voda …) oziroma odgovornim lastništvom. Če
April 10
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Razvedrilo

VICOTEKA
SLON
Kaj si misli slon, ko vidi golega moškega?
»Le kako lahko pije s tako majhnim rilcem?«
HALO
Barbara je kupila velikega čudovitega
tropskega papagaja, za katerega ji je trgovec
zatrdil, da zna govoriti slovensko. Barbara pa
se je dneve in dneve mučila in mu ves čas
ponavljala: »Halo, halo, halo!«, toda papagaj je
molčal. Nekega dne pa se je končno oglasil in
rekel Barbari:
»Kaj še nisi doumela, da je zasedeno?«
MATEMATIK
»Moj pes zna odlično računati!«
»Tega ti pa ne verjamem!«
»Pa je res! Včeraj sem ga vprašal koliko je
devet minus devet pa je bil tiho, ker je vedel
da je rezultat nič.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Življenje je kot prekratka odeja.
Če jo potegneš gor, te zebe v noge, če jo
potegneš dol, ti piha za vrat; toda vedri
ljudje potegnejo kolena k sebi in noč
preživijo zelo udobno.
Rešitev prejšnjega skrivnega kotička je
zvonik cerkve Žalostne Matere božje nad
vasjo Leskovec v Podborštu.
Izžrebani sta bili:
Jožica Završnik,
Srednik 10,
8297 Šentjanž,
Silva Musar, Šentjanž
33, 8297 Šentjanž

Rešitev marčevske križanke je LIONEL RICHIE.
KŠTM april 2010.indd 1

Izžrebani so bili:
1. nagrada – Anton Bezjak, Naselje heroja Maroka 20, 8290 Sevnica
2. nagrada – Maja Jakše, Studenec 31, 8293 Studenec
3. nagrada – Amalija Prijatelj, Krmelj 24 f, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec APRIL :
1. nagrada: izdelki Svilanita, ki jih podarja Svilanit d.o.o., Kamnik,
Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik
2. nagrada: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna Hrastnik,
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., Cesta 1.
maja 14, 1430 Hrastnik
3. nagrada: hula hop obroč, ki ga podarja KŠTM SEVNICA

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. aprila 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
18.3.2010 11:36:18

Povejte naziv kipa
in kje stoji?
Rešitve

pošljite

na

dopisnicah do 15. aprila
na KŠTM Sevnica, Glavni
trg

19,

8290

Sevnica

Izmed prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali dve
praktični nagradi.

Oglasi

April 10
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Nova

posteljna garnitura Karneol

iz prijetnega bombažnega satena, potiskanega
s trendovskim grafičnim vzorcem modnih barv

www.svilanit.si

kolorica 1

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

