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Rafko Povhe
Strokovni vodja AK Sevnica
1. Tisti, ki vas bolje poznamo, vemo, da ima
atletika za vaše delo poseben pomen. Verjetno
je postala kar način življenja. Kako dolgo se
kot trener že ukvarjate z njo, ste bili tudi sami
atlet?
Že od zgodnje mladosti sem športni navdušenec.
Nogomet in košarka sta bila prva strast, potem
sem šest let kegljal (osebni rekord natančno
900 podrtih kegljev). Svoj šport – atletiko – sem
»odkril«, ko sem se leta 1984 za svoj rojstni
dan odpravil na enourni tek in po štirimesečni
samouki vadbi že odtekel prvi mali maraton (21
km) v Mirni Peči, moj čas je bil 1:15. Na progi z
veliko klanci je bil to vsekakor rezultat, ki je bil
za začetnika vreden spoštovanja. Tisti čas je v
Kulturno-športnem društvu Log pod vodstvom
predsednika Toneta Mikoliča nastala kar močna
atletska skupina z Janezom Imperlom, njegovima
sestrama Zvonko in Brigito, Janezom Savincem
in drugimi zagnanimi tekači. Potem me je s
pomočjo Sevničana Stanka Lisca, ki postaja
prava tekaška legenda, njegov državni rekord je
že 32 let 7:51,35 na 3000 m, pot peljala v celjski
Kladivar, v katerem je takrat treniral še vedno
državni rekorder na 10.000 m Stane Rozman.
Tam nisem dolgo zdržal. Vstajanje ob štirih, nato
osem ur službe, potem na avtobus in v Celje na
zelo zahtevni trening, pozna vrnitev domov in že
je bila ura polnoč, ko sem šel k počitku. Le štiri ure
spanja je bilo precej premalo, da bi lahko, kljub
močni volji, telo dolgoročno zdržalo, sem si pa
med tem pridobil prve prave izkušnje o resnem
treniranju. Leta 1989 sem na pobudo učiteljice
Danice Grahek prevzel vadbo atletike na OŠ
Sevnica. To je bilo kmalu razlog za ustanovitev
atletskega kluba. Vsekakor je 1. oktober 1992
zame poseben zgodovinski dan. Takrat se je
oblikoval Atletski klub Sevnica.
2. Od kod zajemate energijo za svoje delo, kaj
je vaš največji navdih?
Vsekakor je to predvsem notranja energija, ki me
poganja naprej tudi v najtežjih trenutkih. Dodatno
energijo mi dajejo atleti, ki me ves čas navdušujejo
s svojim pristopom do dela, vztrajnostjo in
na koncu dobrimi rezultati ter mi omogočajo
neizmerno veliko športnih užitkov. Hvala jim.
Mladi imajo neverjetno energijo in so zelo delavni,
zato je prva naloga staršev, učiteljev, trenerjev
in celotne družbe na sploh, da jih pravilno in
pravočasno usmerimo v tiste dejavnosti, kjer
so najbolj talentirani, in da predvsem zaupamo v
njihove sposobnosti ter jih spodbujamo v kriznih
trenutkih.
3. Kakšen je po vašem mnenju položaj atletike
kot športa primerjalno v Sloveniji in v Sevnici?
Atletika je v Sloveniji in v Sevnici zelo spoštovana
športna panoga. Vsi se zavedamo (no, skoraj vsi),
da je poleg gimnastike temelj vseh preostalih
športnih panog. Na vseh olimpijskih igrah (OI) je
že ves čas glavna panoga, vsi pa poznamo pomen
OI. Vsekakor pa so imeli sevniški tekači v zadnjih
15 letih vidnejšo vlogo v Sloveniji in tudi v tujini.
Sicer pa se atletiki nihče ne more nikoli popolnoma
izogniti. Začne se, ko se negotovo postaviš na
noge, nadaljuje se s tekanjem, tekom, ki postane
spet tekanje, ki postane spet hoja, ki …
4. V javnosti je pogosto zaznati, da za
treniranje atletike v Sevnici ni ustreznih
razmer, kljub temu pa so rezultati na zavidljivi
ravni. Katere težave se pojavljajo? Kakšne so
vaše želje in vizija?
Razmere? OŠ Sevnica ima več kot 600 učencev,
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a ni niti metra prave atletske površine, da bi
bilo mogoče postaviti najmanj startni blok, pa bi
nekdo naučil učence temeljev nizkega starta, ki
jih potrebujejo na šolskih atletskih tekmovanjih.
Odkar je »padel« športni park za Savo, v Sevnici
ni več parka za rekreacijo, tek za zdravje in
sprehode občanov za nabiranje delovne energije.
To je stvarna podoba (kruta resnica) atletskih
razmer v Sevnici, in to leta 2010. Glede na vse
to je jasno, kakšno prihodnost pravega športa
je mogoče pričakovati v Sevnici, če se kaj ne bo
pomembno spremenilo na bolje. Pričakujemo,
da bo bolje zaradi pravkar izbranega vodstva
Športne zveze Sevnica.
V AK Sevnica pa nismo le čakali na boljše
razmere, ki so slabše kot pred leti, ampak smo se
organizirali in ponudili predvsem najuspešnejšim
dobre možnosti. Poglavitno kondicijo smo si
pridobivali na raznih krajih v občini, kot so v
telovadnicah, na Hrastah, ob Sevnični, ob Savi,
v najemu imamo prostore na Trgu, v katerem
imamo uteži, dva ribstola, nekaj blazin, kondicijo
smo si pridobivali v NM, Radečah, Celju, Brežicah,
pozimi pa smo hodili na priprave v Istro, letos pa v
Novo Gorico in avgusta smo navadno na višinskih
pripravah na Rogli. Ja, bila so obdobja, da smo
šli tudi sedemkrat na teden na trening v Novo
mesto.
Želja in s tem tudi povezana vizija je gotovo
stadion, do takrat bomo gotovo najboljšim
posameznikom ponudili vse potrebno kot do zdaj,
kar dokazujejo doseženi kakovostni rezultati, a
na višjo kakovostno raven bo treba počakati na
boljše razmere.

gospodarstvo in sta ustvarjalnost in kreativnost
vsakega posameznika večji na vseh področjih
družbenega življenja, večja je tudi samozavest
celotne občine.
V prihodnje je treba v Sevnici glede na velikost
občine ustanoviti tudi gimnazijo, da najaktivnejši
na vseh področjih ne bodo izgubljali veliko časa za
vožnjo v šolo drugam, ampak bodo ta čas porabili
za trening ali učenje. Bilo bi tudi manj »bega
možganov« iz občine oziroma bi se dobri kadri
spet vračali nazaj v občino.
7. Bi iz svoje kariere poudarili kakšen zanimiv
dogodek ali trenerski dosežek?
Teh je bilo res zelo veliko in težko je omeniti le
enega; morda prvi državni naslov Janje Košar,
ali izpolnjena norma za mladinsko EP Roberta
Grojzdka in doseženem času 31:01 na 10.000
m, ki se mu v naslednjih 15 letih nihče od mladih
tekačev Sloveniji ni niti približal; ali 10 državnih
rekordov, 15-članskih državnih naslovov, 45
naslovov državnega prvaka v vseh kategorijah
in kar 35 nastopov za državno reprezentanco
Boruta Vebra; samozavestni nastopi Petre
Radišek, pa Maje Teraž in še veliko drugih
nepozabnih dogodkov.
Zagotovo mi je zelo godilo, ko se je dalo na
tekmovanjih večkrat slišati iz ust atletov drugih
klubov in to s strahospoštovanjem: »Uh, Sevničani
prihajajo.«

8. Kakšni so vaši načrti?
Cilji so jasni in preprosti: stadion in nastop
sevniškega atleta na olimpijskih igrah, to sta
le dva največja cilja. Sanje so uresničljive, če le
5. Kako pogosto trenirate in katere kategorije verjameš vanje in premoreš toliko poguma, da
greš cilju naproti ne glede na ovire. Menim, da
atletov?
Sem trener srednjih in dolgih prog, čeprav imam imamo v AK Sevnica dovolj volje in tudi znanja, da
tudi nekaj izkušenj s skokom v daljino in s sprinti. to uresničimo.
Najboljši pionirji trenirajo ponavadi od pet- do
šestkrat, mladinci do osemkrat. Borut Veber je Za konec:
treniral kot član od 10- do 12-krat na teden. Glavni Rad bi se zahvalil vsem, ki ste vsak po svoje
dnevni trening traja približno od dveh do treh ur. s časom in tudi denarnimi sredstvi ali kako
Na pripravah atleti pretečejo tudi okrog 30 km drugače pripomogli k razvoju kluba, vsem
na dan. Poudaril bi, da v atletiki ni sprenevedanja, dosedanjim predsednikom kluba, najbolj pa Janiju
Papežu in Branku Kelemina, posebna zahvala pa
ni izgovorov na sodnika.
je namenjena večletnemu funkcionarju Srečku
6. Kaj pričakujete, da bi se spremenilo, če Vodeniku, ki je res vedno stal ob strani meni, pa
bi se razmere za razvoj atletike v Sevnici tudi klubu.
pomembno izboljšale?
Pričakovati je napredek na vseh področjih, Čeprav ni bilo vedno lahko, sem počaščen in
na množičnosti in kakovosti. Povečala se bo to občutim kot privilegij, da se lahko ukvarjam
izbira atletskih veščin, metov in skokov. Vsak z atletiko – kraljico športa, Atletskemu klubu
občan bo lahko zadovoljil potrebe po gibanju za Sevnica, občini Sevnica in Sloveniji.
svoje zdravje. Dokazano je, da je v krajih, kjer je
športna kultura na višji ravni, tudi bolj razvito
Pogovarjal se je Rok Petančič.

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
In že je tukaj. Junij, za katerega čebelarji radi rečejo, da je najbolj medeni mesec leta. Takrat rast v
naravi doseže vrhunec. To je mesec povezovanja v družini, skupini, širši okolici.
Danes so z družino povezani skrb, zapleti, večno usklajevanje, prepletanje, nesporazumi in
dogovarjanje. In vse to lahko omilimo z medsebojnim druženjem, pogovori, z dajanjem občutka
varnosti, zaupljivostjo. Potrebujemo oddih. In to skupni oddih. Odklop od vsakdana. Pa naj bodo
to razkošno potovanje, enodnevni izlet ali preprost sprehod v naravi. Takrat bomo povezani.
Morda bomo našli pot do razumevanja potreb posameznika, rešitev in pot do postavljenih ciljev,
povezanost, ki smo jo sčasoma izgubili. Mogoče bodo naši otroci z druženjem in pogovori laže
razumeli pomen družine v času, ki ga živimo. Mogoče nam bo postalo skupno, da vse ne more ostati
tako, kot je, da se bodo s težavami prihodnosti ukvarjali naslednji rodovi. Družine razpadajo zaradi
zavračanja vrednot, materializma, nezvestobe, samoljubja in želje po uživanju. Temu se bi bilo dobro
upreti, če želimo živeti in napredovati.
Prepustite se raziskovanju in izkoristite čas drug za drugega.			
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, Alojz Povšič, 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 in prelom: Boštjan Svečak
Tisk: Mohorjeva 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 julija 2010, prispevke in reklamne oglase
pošljite najpozneje do 11.6.2010. Prispevki naj bodo v elektronski
obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Prvomajsko srečanje na Lisci
Na Lisci je potekalo tradicionalno prvomajsko
srečanje, katerega organizator je bila Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije v sodelovanju s
Tončkovim domom na Lisci, Francem Krašovec,
s. p., in Planinskim društvom Lisca Sevnica.

Na Lisci je prvomajsko srečanje ljudi postalo
tradicionalno. Lepše ko je vreme, več ljudi se
zbere, da skupaj počastijo mednarodni praznik
dela. Navzoče sta pozdravila sevniški župan
Delovni sestanek Eles
Srečko Ocvirk in predstavnik Združenja svobodnih
sindikatov Slovenije Goran Lukič. Za dobro voljo
Potekal je delovni sestanek Elesa, udeležil pa se ga
obiskovalcev so poskrbeli Godba Sevnica, Mešani
je tudi župan Srečko Ocvirk. Na njem so govorili o
pevski zbor Lisca Sevnica, ansambel Zasavci in
delih na trasi daljnovoda Beričevo–Krško, ki precej
ansambel Florjan.
posega tudi na območje naše občine. Obravnavali
so način odpravljanja poškodb na javnih
infrastrukturah, ki bodo nastale zaradi gradnje Asfaltiranje Drožanjske ulice
objekta, ter razpravljali o načinu obveščanja med
investitorjem, izvajalcem in lokalno skupnostjo. V sklopu težko pričakovanih in medijsko odmevnih
O poteku gradnje so se dogovorili, da se bodo
ureditev na Drožanjski cesti je na zgornjem, dobrih
srečevali na tri mesece. Takrat bodo pregledali
600 m dolgem pododseku ulice, položen zaključni
stanje projekta. Načrtovana gradnja projekta bo
sloj asfalta na vozišču lokalne ceste, novem
opravljena v treh letih.
hodniku za pešce in priključku javne poti pri igrišču,
Foto: arhiv občine Sevnica kjer je bilo vozišče že prej močno poškodovano
zaradi gradnje kanala fekalne kanalizacije. Pred
tem so bila na tem delu opravljena obsežna dela
na širitvah, ureditvi meteornega odvodnjavanja,
priključkih fekalne kanalizacije, gradnji javne
razsvetljave ter dostopih do posameznih objektov
ob cesti. S tem se bodo končno izboljšale tudi
bivanjske razmere stanovalcev ulice, za zdaj res le
na omenjenem zgornjem pododseku, najpozneje
Trasa daljnovoda Beričevo–Krško
do konca junija letos pa tudi na preostalem,
spodnjem in srednjem pododseku, slab kilometer
Spust mladic v Sevnično
dolge trase. Stanovalce in uporabnike Drožanjske
ceste še vnaprej naprošamo za strpnost in
Župan Srečko Ocvirk in predsednik Ribiške dosledno upoštevanje prometne signalizacije ter
družine Sevnica Sandi Kosmač sta v Sevnično
gradbiščnih omejitev.
spustila ribe mladice. Aprila je bilo vloženih
50.000 rib, v velikosti 3–4 centimetre. Ribiči
pričakujejo desetodstotno uspešnost preživetja
vloženih rib. Sevnična in njena struga sta bili v
hudih poplavah leta 2005 močno poškodovani.
Z gradnjo kanalizacijskega sistema na Planinski
cesti se je odprla možnost za revitalizacijo potoka
Sevnična.

www.obcina-sevnica.si
Zgornji del Drožanjske ulice
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Tiskovna konferenca na
sevniškem gradu
Sevniški župan Srečko Ocvirk je na sevniškem
gradu na tiskovni konferenci predstavil projekte,
ki potekajo v občini, in nekatere, ki še bodo. Eden
najbolj aktualnih projektov je gradnja Vrtca Ciciban
Sevnica, ki ga bo po uvedbi stečajnega postopka
podjetja Gradis nadaljevalo podjetje Slemenšek, d.
o. o., s katerim je bila podpisana pogodba aprila.
Dela bodo potekala v dveh fazah, končana pa naj
bi bila v sedmih mesecih od podpisa pogodbe.
Pri rekonstrukciji in ureditvi prometnice skozi
Sevnico potekajo gradbena dela na odseku od
hotela Ajdovec do gasilskega doma s postavitvijo
krožišča pri novozgrajenem Sparu. Ureja se
tudi pločnik s kolesarsko stezo. Proti koncu
gre pri projektu Centralne čistilne naprave in
kanalizacijski sistem Sevnica. Čistilna naprava je
od septembra lani tudi v poskusnem obratovanju.
V Boštanju so v sklopu tega projekta končana
vsa dela, razen dovoda električne energije do
razbremenilnika dežnih voda D5 in D6. Eden večjih
projektov je gradnja daljnovoda Beričevo–Krško,
ki bo zajela tudi del sevniške občine, pretežno na
območju krajevne skupnosti Tržišče, delno pa tudi
na območjih krajevnih skupnosti Šentjanž, Krmelj
in Studenec. Na območju občine Sevnica bodo
postavili 36 stebrov na 12 kilometrih daljnovoda.
Pripravljalna dela se bodo začela v prihajajočih
mesecih, in sicer z gozdnimi poseki. Celotna
gradnja bo trajala tri leta.

Župan Srečko Ocvirk, podžupanja Breda Drenek
Sotošek in direktor občinske uprave Zvone
Košmerl so na tiskovni konferenci predstavili
projekte, ki potekajo v občini, in nekatere, ki še
bodo.

Komisija za spremljanje
državnega projekta 3.
razvojna os
Po nekoliko daljšem premoru se je sestala
občinska Komisija za spremljanje državnega
projekta 3. razvojna os v Republiki Sloveniji. Občina
Sevnica stalno aktivno spremlja dogajanja na tem
projektu, ki pa je, na srednjem odseku, od Celja
do Novega mesta, v postopku priprave državnega
prostorskega načrta. Konec leta lani se je nosilec
projekta, ministrstvo za okolje in prostor, po
medresorskem usklajevanju odločil, da se bo
zadnja optimizirana trasa poteka nove hitre
ceste dopolnila še s študijo različic minimalne
alternative. Ta naj bi bila pripravljena poleti letos,
potem pa javno razgrnjena in predložena v mnenja
občinam ter preostalim udeležencem v postopku.

Občinske strani
Člani komisije so se informirali glede projekta in
zavzeli stališče, da je treba nadaljevati načrtovanje
in umeščanje enotne trase nove ceste v prostor
na celotnem srednjem odseku in da se poskuša
vzpostaviti dialog z drugimi občinami tega odseka,
za približanje stališč, s katerimi bi pred državo
laže argumentirali potrebo po novi povezavi.
Za predsednika komisije je bil izbran Rudi Bec,
občinski svetnik in direktor podjetja Inkos iz
Krmelja, ki je zamenjal dosedanjega predsednika,
župana Srečka Ocvirka.

predpisov s področja kmetijstva. Predpisan
zakonski rok za izdajo smernic je sicer 30 dni,
vendar je občina Sevnica smernice prejela šele
po skoraj 10 mesecih od prejema poziva, kar
za občino pomeni dodatno zamudo v postopku
priprave prostorskega akta. Po prejemu smernic
je bil pri županu sestanek občinskih strokovnih
služb z izdelovalcem občinskega prostorskega
načrta, na katerem so natančneje definirali
nadaljnji postopek priprave dopolnjenega osnutka
in časovni načrt javne razgrnitve ter predvideli
termin dokončanja postopka s sprejetjem odloka
prostorskega načrta. Na junijski seji
Predaja avtomobila Centru za občinskega
občinskega sveta občine Sevnica bodo občinski
socialno delo Sevnica
svetniki podrobneje seznanjeni z dosedanjim
potekom priprave akta, stanjem projekta ter
termini, postopki dokončanja in končnega
Občina Sevnica ima po Zakonu o socialnem
sprejetja občinskega prostorskega načrta.
varstvu organizirano javno službo Pomoč na
domu. Za to dejavnost je občina letos v štiriletni
poslovni najem vzela že drugo vozilo fiat panda Ogled čistilne naprave na
climbing 4x4. Vrednost tega vozila je 12.100,00
Logu za učence devetih
EUR, uradno pa ga je župan v preteklem tednu
predal v uporabo Centru za socialno delo Sevnica, razredov
ko je bila podpisana tudi pogodba o upravljanju
vozila. Neposredno socialno oskrbo Pomoč
Učenci devetih razredov iz osnovnih šol Sava
na domu uporabnikov izvaja osem oskrbovalk.
Kladnika Sevnica, Ana Gale Sevnica, Blance in
Uporabnikom ponujajo gospodinjsko pomoč,
Boštanja so si v sklopu dneva Zemlje ogledali
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
čistilno napravo na Logu. Pozdravila sta jih
ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Te
tudi župan Srečko Ocvirk in direktor Komunale
storitve uporablja približno 70 ljudi na mesec.
Sevnica Mitja Udovč. Za tem je bil voden ogled, ki
Občina poleg stroškov vodenja subvencionira
ga je pripravila Komunala. Teden dni pozneje so si
tudi stroške neposredne socialne preskrbe.
čistilno napravo ogledali še učenci iz osnovnih šol
Cena storitve je oblikovana skladno s Pravilnikom
Tržišče, Krmelj in Milana Majcna Šentjanž.
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev in je 20,20 EUR na efektivno
uro. Ob upoštevanju subvencije Republike
Slovenije in občine Sevnica je cena za uporabnika
4,18 EUR na efektivno uro.
Foto: Smilja Radi

Predaja avtomobila Centru za socialno delo Sevnica

Občinski prostorski načrt
občine Sevnica

Rondo v Krmelju
Krožno križišče pri Barbari v Krmelju je gradbeno
dokončano.

Investitor projekta skupne investicijske vrednosti
490.000 € je bila Direkcija RS za ceste,
sofinancerski delež občine Sevnica je bil približno
tretjino tega zneska. K temu je treba prišteti
še okrog 40.000 € za vgradnjo kanala fekalne
kanalizacije, ki je del bodoče kanalizacije za Krmelj
in Hinjce. Dela je opravilo in jih končalo pred
dogovorjenim datumom podjetje AGM Nemec, d.
o. o., iz Laškega. Ob ureditvi križišča s površinami
za pešpot in javno razsvetljavo je zgrajeno novo
parkirišče za 20 parkirnih mest, urejeni sta
avtobusni postajališči, prestavljeni komunalni
vodi, kjer jih je bilo treba.
Začetki projekta segajo v leto 2005, ko je občina
Sevnica na podlagi pobud Krajevne skupnosti
Krmelj in članov občinskega sveta iz Mirnske
doline na upravljavca regionalne ceste, Direkcijo
RS za ceste, naslovila dokumente za uvedbo
investicijskega projekta za ureditev križišča
regionalne in lokalnih cest v Krmelju. Direkcija
je pobudam prisluhnila ter uvedla postopke, ki
so se začeli s pripravo idejne in investicijske
dokumentacije za načrtovanje sredstev za
uvrstitev v načrt razvojnih programov državnega
proračuna, leta 2008 pa tudi z naročilom
izvedbenega projekta. Letu 2009 je bil podpisan
sofinancijski sporazum med direkcijo in občino,
izpeljani so bili postopki za pridobitev potrebnih
zemljišč ter postopek javnega razpisa za izbiranje
izvajalca del. Julija istega leta je bila podpisana
gradbena pogodba in septembra so se ureditvena
dela začela. Vse je potekalo brez posebnih
zapletov, če odmislimo razmeroma neugodno
obdobje zimskih razmer, ki se kar ni hotelo končati.
V gradnjo in spremljevalne projekte se je ves čas
aktivno vključevala tudi Krajevna skupnost Krmelj
Foto: Osnovna šole Boštanj
Ob tej priložnosti je župan osnovne šole povabil k ter z dodatnimi pobudami uredila območje stare
avtobusne postaje in nekatere mejne površine,
natečaju Varujmo vodo, čistilna naprava. Na njem uspelo jim je tudi umestiti fontano v središče
lahko sodelujejo vrtci, osnovne šole z območja krožnega križišča.
občine Sevnica ter društva, ki delujejo na področju
varovanja narave v naši občini. Vsi zainteresirani Tekmovanje Kaj veš o prometu
lahko na natečaj prijavijo fotografije, risbe, spise, v občini Sevnica
zgodbe, razmišljanja in kratke filme. Natečaj je
razpisan ob koncu projekta čistilne naprave, zato
pričakujemo izdelke, vezane na to obdobje, vendar Občina Sevnica je skupaj s Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica
na celotno območje občine. Natečaj poteka do 4. organizirala 42. občinsko tekmovanje Kaj veš
junija. Izdelki bodo predstavljeni ob odprtju čistilne o prometu za osnovnošolce. Tekmovalci iz OŠ
naprave, ki bo 17. junija. Najboljši iz vsakega Sevnica, Blanca, Šentjanž, Tržišče in Krmelj so
sklopa bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami, se pomerili v znanju cestnoprometnih predpisov,
skupina z najštevilnejšimi izdelki pa bo nagrajena vožnji na prometni cesti v Sevnici in poligonu.
Tekmovanje je potekalo v dveh starostnih
s strokovno ekskurzijo.
skupinah. V nižji so najbolje vozili kolesarji iz OŠ
Krmelj, za njimi pa iz OŠ Tržišče in OŠ Blanca.
Foto: arhiv občine Sevnica
Posamezno je z najmanj napakami vozil Žan
Nahtigal iz OŠ Šentjanž, potem pa Boštjan Janežič
iz OŠ Sevnica in Timotej Gruden iz OŠ Krmelj.
V višji skupini se je prav tako najbolje pripravila
ekipa iz OŠ Krmelj, za njo pa ekipe iz OŠ Sevnica
I in OŠ Tržišče. V boju za zmagovalca posamezno
je bil najboljši David Gruden iz OŠ Krmelj, za njim
pa njegov sokrajan Kristjan Kos in Daniel Vovk iz
OŠ Sevnica. Najboljši v višji skupini bo tekmoval na
državnem tekmovanju 29. maja v Murski Soboti.

Občina Sevnica je konec aprila od ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela
smernice za pripravo Občinskega prostorskega
načrta naše občine. Ministrstvo za okolje in
prostor je po prejemu osnutka občinskega
prostorskega načrta s pozivom za izdajo
smernic že julija 2009 pozvalo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da kot eden
pomembnejših nosilcev urejanja prostora poda
smernice za pripravo občinskega prostorskega
načrta Sevnice ter se opredeli do načrtovanih
prostorskih ureditev oziroma načrtovanih Sevniški župan Srečko Ocvirk je pozdravil učence devetih
posegov v prostor in konkretizira določbe razredov osnovnih šol.

Vir: Občina Sevnica
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Čebelarjem Posavja dvoje
najvišjih odlikovanj
Na 59. letnem občnem zboru Čebelarske zveze
Slovenije sta dobila najvišja – zlata čebelarska
odlikovanja Antona Janše 1. stopnje tudi čebelarja
iz Posavja. To sta Slavka Račič iz čebelarskega
društva Leskovec pri Krškem, ki je stara 90 let
in je uspešna čebelarka že kar 60 let, in Janez
Levstik iz ČD Sevnica za zasluge v društveni in
meddruštveni dejavnosti, pa tudi v dejavnosti
Čebelarske zveze Slovenije, še posebno pa za
uspešno oblikovanje slovesne čebelarske obleke,
ki jo ponosno nosi že več tisoč čebelarjev po vsej
Sloveniji.

Tradicionalno postavljanje
mlaja na Blanci in Pokleku

sta dobila dva krajana, ki sta imela najbliže rojstni
dan. Tudi tokrat so ob odhodu in stisku rok
povabljenci obljubili, da se bodo vsako leto vračali
na srečanje, če bodo le zmogli, saj so se spet
Vsakoletni predvečer praznika dela privabi mnoge srečali s svojimi vrstniki in se pogovorili.
k ročnemu postavljanju mlaja in s tem k ohranjanju
Bernarda Janc
kulturne dediščine. Na Blanci so po nagovoru
Hermana Radeja, predsednika PGD Blanca,
začeli vzdigovati mlaj. Dvajset fantov in mož je Prepevanje Jurijeve pesmi na
ob glasbeni spodbudi godbe Blanški vinogradniki Logu
uspešno postavilo 32-metrski mlaj, po tem sta
bila na vrsti skupno spominsko fotografiranje in
Jurijeva pesem se na Logu tradicionalno začne
druženje s krajani.
prepevati 23. aprila v poznih popoldanskih urah.
Pevci se zberejo v dvorani večnamenskega
objekta, kjer se najprej dogovorijo o sestavi
zbora, kje se bo prepevanje začelo in kako se bo
pomikalo od hiše do hiše. Obvezna je tudi oprema,
to sta predpasnik in klobuk z bukovo vejico.
Po tradiciji se loška Jurijeva pesem začne
prepevati na Orlah, nato se nadaljuje na Golem
vrhu in v Cerovem bregu, za tem pa na Logu, kjer
se začne v Leščinah, nato pa nadaljuje v Kapniku,
starem delu vasi, Brodu, Hudih vilah in konča v
Dolini.

Prav tako so naklonjenost ohranjanju starih
običajev izrazili gasilci PGD Poklek. Tam je 20
članov različnih generacij združilo svojo moč
pod vodstvom Marjana Ločičnika in s tal dvignilo
25-metrski mlaj. V veseli družbi so pričakali
praznik dela ob prvomajskem kresu.
Tradicionalno postavljanje mlaja, ki se čedalje bolj
vrača med ljudi, je način povezovanja krajanov.
Je pa tudi dokaz, da različne skupnosti mešanih
generacij pozdravljajo dediščino, ki so nam
jo zapustili naši predniki, in so jo pripravljeni
nadaljevati. In dokler se bomo Slovenci zavedali
bogate zapuščine, gotovo ni bojazni, da bi stari
običaji utonili v pozabo.

Posebno častno diplomo ČZS je dobil Jože Abram
iz Pivke, ki že več let čebelari, čeprav je brez nog
in na invalidskem vozičku, je pa tudi inovator v
tehnologiji čebelarjenja.
Čebelarji Slovenije so bili večinoma zadovoljni z
dejavnostjo organov zveze in pozitivnim finančnim
poslovanjem.
Doroteja Jazbec
Sevniško čebelarsko društvo pa je organiziralo
že drugo letošnje izobraževanje za svoje člane.
Srečanje starostnikov na
Tokrat z naslovom Priprava družin in zatiranje
varoe v ekološkem čebelarjenju, predavatelj pa je Studencu
bil znani mojster ekološkega čebelarjenja, Franc
Panker – Feri.
Kot vsako leto smo tudi letos organizacija
Franc Zagorc Rdečega križa Studenec organizirali srečanje
starejših krajanov na Studencu. Udeležilo se ga
Ozarin piknik v Krmelju
je približno 70 starostnikov. Zbrali so se v dvorani
gasilskega doma.
Ozara Slovenija je humanitarna, nevladna
organizacija, ki ponuja strokovno pomoč in
podporo ljudem s težavami v duševnem zdravju
ter njihovim svojcem. Poleg individualnega dela s
posameznikom se je mogoče vključiti v skupino za
samopomoč, kreativne delavnice in razne druge
oblike druženja.
V petek, 14. maja, smo za naše člane organizirali
piknik ob ribniku v Krmelju. Ribiška družina Sevnica
nam je brezplačno oddala v najem tamkajšnjo
Srečanje starejših krajanov KORK Studenec Primož
ribiško kočo. V prijetnem ozračju ob dobri hrani in
pijači ter spremljavi kitar smo zapeli in zaplesali. Na citre sta zaigrali Eva Metelko in Nina Mikolič.
Skupaj smo preživeli čudovito popoldne.
Nato je dramska skupina osnovne šole Studenec
Pa še povabilo vsem, ki ne vedo veliko o društvu zaigrala igro. Po njej so se preselili v prostore
Ozara: lepo vabljeni, da se oglasite pri nas na gostišča Janc na malico. Da je bilo bolj veselo, je
Trg svobode 11 v Sevnici, kjer vas bomo prijazno na harmoniko zaigral Marko Lisec. Vse zbrane
sprejeli in podrobneje seznanili z delovanjem je pozdravila predsednica Rdečega križa Slavica
Ivačič, nato župan Srečko Ocvirk, predsednik
našega društva.
Darinka Kozole, strok. del. krajevne skupnosti Janoš Janc in sekretarka
in vodja enote Ozara Sevnica Mojca Kranjc-Pinterič. Priložnostna darila
6
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Letos je bilo zelo ganljivo pri Jazbečevih. Tam je
pred hišo na bukovih vejah čakal klobuk pokojnega
Jožeta, ki je v vrstah jurijevcev zelo rad prepeval,
a se je žal njegov glas precej prezgodaj poslovil.
Po končanem prepevanju (okrog druge ure
zjutraj) je bilo na vrsti okrepčilo. Nekaj jurijevcev
je pripravilo okusno cvrtje. Med okrepčilom se
je razvila živahna razprava, kako je vse skupaj
potekalo, koliko denarja se je nabralo, začele pa
so se tudi priprave na izlet.
Brane Knez

Zbor članov DIS 1941–1945
Sevnica
Zbor članov KO DIS 1941–1945 Sevnica je potekal
v Hotelu AJDOVEC v Sevnici.
Vsi člani so prejeli članske izkaznice. Soglasno so
bili sprejeti vsa poročila, pa tudi okvirni program
dela in finančni načrt za leto 2010.
Zaradi previsokih stroškov najema prostora na
Cankarjevi 10 smo se preselili na naslov: ŠPORTNI
DOM SEVNICA, Prvomajska ulica 15 (pri bazenu
nad Kopitarno Sevnica). Uradne ure so vsako
prvo sredo v mesecu, od 9. do 10. ure.
Zbor je pozdravil predsednik KO DIS 1941–1945
STUDENEC Peter Rupar in član izvršnega odbora
DIS 1941–1945 Lojze Rupar.

Po končanem zboru so bili tudi pogostitev in
klepet ter lepo petje članov izgnancev in beguncev
ob zvokih harmonike.
Janez Janko Blas

Oglasi
Oglasi

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
trži in ureja podjetje AXA 1995 d.o.o., NHM 8, Sevnica

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

041/532 005
REKLAME

MALI OGLASI

ŠPORTNI REZULTATI ...

LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7★KR 102.6★MS 103.7★KP 93.8, 106.4★GO 104.9★KK 89.3★NM 105.5
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LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7★KR 102.6★MS 103.7★KP 93.8, 106.4★GO 104.9★KK 89.3★NM 105.5
www.radiocenter.si

www.radiocenter.si

Najboljši
glasbeni miks
za vso Slovenijo

Prisluhnite izbranim skladbam.
Pokličite 290 99 99.
Sporočite dnevno Debitelovo geslo in zmagajte!
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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

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

Zasaditev občinske lipe na
Lovrencu - dan zemlje
Turistična zveza občine Sevnica je v sodelovanju s PD
Lisca Sevnica pripravila slovesno zasaditev občinske
lipe pri cerkvi sv. Lovrenca na Lovrencu, ki naj bi počasi
nadomestila sedanjo, ki se suši zaradi svoje častitljive
starosti.
Pri kulturnem programu v cerkvi sv. Lovrenca so
sodelovali učenci podružnične osnovne šole iz Loke pri
Zidanem Mostu. Navzoče so nagovorili župan občine
Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik sveta KS Loka pri
Zidanem Mostu Franci Strajnar, direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek, predstavnik Zavoda za
gozdove Slovenije, predsednik PD Lisca Sevnica Rok
Petančič.
Predsednica TZOS Cvetka Jazbec se je zahvalila vsem.

Uvrstitve prvih deset: Jože Sebanc Šentjernej,
Janez Rebselj Šentjernej, Anton Gorenc
Šmarješke Toplice, Andrej Košak Šentjernej, Edo
Kos Šentjernej, Peter Selak Škocjan, Silvo Vide
Šentjernej, Alojz Nučič Škocjan, Matej Nučič
Škocjan in Štefan Judež Novo mesto.
Sevničani smo se dobro izkazali, saj se nas je
sedem uvrstilo v finale (Milan Daničič, Damjan
Habinc, Branko Trefalt, Anton Es, Bojan Kozmus,
Tomaž Krnc, Stane Krnc), od teh trije med prvih
30.

Kralja cvička Andreja Tratarja, ki se mu je
pridružila tudi cvičkova princesa Vesna Perko,
so na prizorišče pripeljali kar v starodobniku iz
društva Hrast Tržišče. Veselemu dogodku sta
se pridružila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in
predsednik KS Tržišče Janez Kukec.

Alenka Kozorog

Finale slovenskih salamijad
Sevničana Milan Daničič in Damjan Habinc sta Salame
zasedla odlično 11. in 12. mesto
Dodati bo treba še malo volje in trme, pa bomo
spet na tronu. Od 14 finalnih salamijad imamo
V soboto, 15. maja, smo dobili novega Sevničani že štiri zmagovalce. Pravi trenutek bo
zmagovalca finala slovenskih salamijad. Zmaga prihodnje leto, ko Društvo salamarjev Sevnica 10.
in čast je pripadla Jožetu Sebancu iz Šentjerneja. marca slavi 50 let, ter 14. maja, ko organiziramo
Organizator 14. finala je bilo gostišče Meglič iz Finale slovenskih salamijad v Sevnici. Zagotovljena
Trebnjega. Izpeljava takšne prireditve zahteva je že mednarodna udeležba naših gostov in
veliko dela, iznajdljivosti in prostovoljstva, da je prijateljev iz Madžarske, Slovaške, Srbije in
prireditev uspešna. To je Martin Meglič opravil z Hrvaške.
Braco Miroševič
odliko.
Ocenjevalci smo se sestali v Trebnjem 10. maja.
Oceniti je bilo treba 89 vzorcev 13 lokalnih
Projekt Moja dežela lepa in
salamijad članic Zveze društev salamarjev
Slovenije. Na lokalnih salamijadah je bilo ocenjenih gostoljubna
893 vzorcev. Sistem ocenjevanja temelji na
odbijanju točk zaradi napak ali preslabo izraženih
Za lepšo in urejeno okolico
lastnosti. Glede na pomembnost posamezne
Turistična zveza Slovenije pod pokroviteljstvom
lastnosti so te ovrednotene z različnim
Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije
številom točk. Pri ocenjevanju salam je tako
in Ministrstva za okolje in prostor Republike
najpomembnejši okus, za tem prerez, vonj in
Slovenije organizira tekmovanje slovenskih krajev
zunanji videz.
na področju turizma in varstva okolja s sloganom
Tudi letos so o uvrstitvi odločale malenkosti.
Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Večino ocenjenih salam je imela značilen polni,
V občini že sedmo leto vodi in organizira ta
harmonični okus in vonj mesa, pomešan z vonjem
projekt Turistična zveza občine Sevnica. Komisija
zrele slanine. Prerezi so večinoma ustrezali
je pregledala vsa jedra krajevnih skupnosti,
zahtevanemu značilnemu mozaiku, povezavi
vse osnovne šole in vrtce v občini Sevnica
delcev, razporedu mesnih delcev in koščkov
ter prijavljene kraje. Z rezultati občinskega
slanine.
ocenjevanja vas bomo podrobno seznanili v
V komisiji je šest ocenjevalcev. Najvišja in najnižja
prihodnji številki Grajskih novic.
ocena se izločita in v skupno oceno se štejejo
Projekt, tekmovanje in izbiranje najbolj urejenih
ocene štirih ocenjevalcev.
krajev pripomorejo h kakovosti življenja ljudi,
Letos vsa pohvala salamarjem iz Šentjerneja.
trajnostnemu razvoju in urejenosti okolja,
Dobra organizacija, zagnanost, motiviranost
kakovosti turistične ponudbe, gostoljubnosti,
in tekmovalnost vedno omogočijo vrhunske
promociji turizma in razvoju turistične in ekološke
rezultate.
zavesti prebivalstva.

Kulturno-zabavni program, ki ga je povezovala
vedno duhovita moderatorka Saša Kralj, so
popestrili ljudski godci Ramplači iz Bučke, pevci
Društva vinogradnikov Malkovec, jurjevska
skupina iz Vrhka in Mlade žurerke Aktiva kmečkih
žena.
Zbranim so postregli z odličnim jurjevskim
zajtrkom; pečenimi jajci s slanino ter cvičkom in
čajem.
Na koncu je bila simbolična odstranitev slavoloka
kralju cvička. Potem se je večina odpravila peš na
bližnji Šentjurski hrib na blagoslov.
Turistično društvo Tržišče

Azaleja na Vrhku spet bujno
cveti
Drugo majsko soboto so udeleženci pohoda
Azaleja na Vrhek lahko občudovali ta zlati zaklad
gozda v vsej svoji lepoti z omamno dišečimi in živo
rumenimi cvetovi. Za rastišče skrbijo domačini,
ki kot krušni starši pomagajo materi naravi, kot
je v nagovoru poudarila Tanja Košar z Zavoda za
varstvo narave.

Pohodnike je na začetku poti pozdravil tudi župan
občine Sevnica Srečko Ocvirk. Na poti do azaleje
smo si lahko ogledali kmečka opravila, ki so skoraj
že zamrla. Domačini so iz ličkanja izdelovali omela
Zahvaljujemo se vsem, ki skrbite, da je naše okolje in predpražnike, klepali koso, robkali koruzo, ročno
prali perilo, žagali in grabili listje. Postregli so nas
lepo, čisto in urejeno.
Alenka Kozorog

Branko Trefalt, Milan Daničič, Damjan Habinc
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Slovo od kralja cvička v Tržišču

IZDELAVA TURISTIČNE VIZITKE (FILMA)
OBČINE SEVNICA
»SEVNICA ZAKLADNICA DOŽIVETIJ«

V Tržišču je bilo v nedeljo, 25. aprila, veselo in
razigrano, saj je Turistično društvo v sodelovanju
z Društvom vinogradnikov Malkovec in Aktivom
kmečkih žena pripravilo prireditev Slovo od kralja
cvička.

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica izdaja poziv za izdelavo
turistične vizitke o občini Sevnica s ciljem
širše prepoznavnosti občine in večjega števila
obiskovalcev.
Podrobnosti poziva na www.kstm.si

Turizem, TZOS
s tradicionalnimi kmečkimi jedmi, spremljali pa so
nas tudi Ljudski pevci z Vrhka.

pomagajo pokrovitelji iz Zabukovja in okolice.
Članice so prireditev sklenile skupaj z nami gasilci,
saj si med seboj pomagamo, skoraj nobena
prireditev pa ne uspe brez vzajemne pomoči.
Delo za druge je, kar nas povezuje v kakovost.
Hvala vsem, ki se vedno znova vračate med nas in
podpirate delovanje društev v Zabukovju. Skupaj
puščamo sledi in se napolnjujemo s prelepimi
spomini.
Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Blagoslov

Pri »vrhovskem« kozolčku so domačini postavili
novi križ, kjer bo vsako leto velikonočni blagoslov.
Križ sta skupaj blagoslovila sedanji in prejšnji
tržiški župnik Slavko Kimovec in Marko Japelj. Miro
Povše, ki vso svojo energijo in prosti čas vlaga v
razvoj kraja, se je zahvalil vsem, ki s prostovoljnim
delom in drugimi prispevki pomagajo k napredku
kraja.
Krajani Vrhka so dokazali, da znajo lepo živeti,
delati in se tudi poveseliti skupaj. To je največje
bogastvo, ki ga kraj lahko ima. Hvala vsem,
prihodnje leto pa spet nasvidenje.

Vas Kompolje

postanek v Novšakovi zidanici...

Ogledali smo si pristavo Tariškega gradu, cerkev
sv. Marije Magdalene na Lukovcu, poskušali
dobra vina pri zidanici Novšak, na koncu pa se
okrepčali z bogračem, ki ga je skuhal Damjan
Habinc v kotlu.

Turistično društvo Tržišče

Razdelitev ekoloških košev v
občini Sevnica
V sklopu konca projekta čistilnih akcij v občini
Sevnica je Turistična zveza občine Sevnica
razdelila 700 kosov ekoloških košev, velikodušno
pa jih je podarilo podjetje DUROPACK –
TESPACK, d. o. o., iz Brestanice. Za to se podjetju
najlepše zahvaljujemo. Razdelitev je bila v petek,
14. maja, ob 17. uri, pri Kulturno-mladinskem
domu na Lukovcu.
Ekološki koši so zdaj na vseh osnovnih šolah, v
vrtcih, krajevnih skupnostih, turističnih društvih
in drugih organizacijah v občini.
Alenka Kozorog

Pohod po Marinkini poti

na koncu dober bograč - kuhar Damjan v akciji...
Alenka Kozorog

Aktiv kmečkih žena
Zabukovje na Majskem večeru
Na Majskem večeru so članice Aktiva kmečkih
žena Zabukovje v Kulturnem domu Zabukovje
pričakale z dekoracijo suhega cvetja vsakogar, ki
je prišel. Mize, zasedene do zadnjega kotička, so
bile polne dobrot. Predstavitev je pokazala njihovo
ustvarjalnost. Organizacija je bila zahtevna, na
srečo so v zadnjem hipu ob odpovedi Korada in
Brendija našle zamenjavo, tako da je nastopil
ansambel Strela. Ta je že gostoval v Zabukovju
in tudi tokrat dodal energijski presežnik tej
prireditvi.

V pomladnih mesecih je tudi nižinska prenovljena
vas Kompolje prijetnejša. Na vhodu obiskovalce
preseneti lepo urejen cvetlični park pri
Vrtovškovih. Pa tudi sicer je bila na pobudo
Milana Daničiča na začetku leta obsežna čistilna
akcija, v kateri so mladi in stari zbrali kar za
prikolico odpadkov iz narave, mladinci pa so za
konec akcije, 17. aprila, skuhali dober golaž. Kot
vsako leto se je tudi letošnjega petja ob sv. Juriju
udeležila pisana druščina starejših in najmlajših
»fantov«. Na prehodu generacij postane včasih
tudi tukaj kadrovska kriza, čeprav je videti, da bo
odpravljena. Po več letih smo kot presenečenje
spet zapeli pri vseh domačijah, poleg Dvorca,
Lisičjih Jam in Kompolja tudi na Mrtovcu, in
tako bo tudi v prihodnje. Čeprav jajca niso več
glavni dar jurjevim pevcem, se jih je poleg evrov
in pijače nabralo kar nekaj, tako da je bilo iz njih
mogoče pripraviti dobro malico na druženju po
tradicionalnem postavljanju vaškega mlaja pred
1. majem.
Janez Levstik

www.doziv ljaj.si

bo dež ali ne...

Pohod je bil v nedeljo, 16. maja, z začetkom ob
9. uri. Kljub slabemu vremenu se ga je udeležilo
okrog 50 pohodnikov. Vodja Stanko in Mirijam
sta jih ob poti seznanjala o značilnostih in
posebnostih pohodne poti. Ob poti so člani KŠD
Lukovec pripravili okrepčilne točke, da je pot
potekala brez težav.

Aktiv uspešno vodi domačinka Marijana Romih,
ki z iskrenim nasmehom na obrazu pove, da je
ženska, ki naravno povezanost širi med članice.
V Zabukovju si želimo takšnih prireditev v
zdaj novem kulturnem domu, pri tem pa nam
Junij 10
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Odobrena sredstva za novo
ureditev na Ajdovskem
gradcu
Osem kilometrov severovzhodno od Sevnice se
nad dolino Vranjskega potoka dviga podolgovat
hrib z imenom Ajdovski gradec. Na njegovem
vrhu je arheološko najdišče – najbolj raziskana
poznoantična oz. starokrščanska naselbina
na Slovenskem, ki izvira iz 5. in 6. stoletja in je
urejena kot arheološki park.
Do Ajdovskega gradca vodijo kažipoti iz Sevnice
skozi Lončarjev Dol in zaselek Vranje prav do
vrha, kjer je med obnovljenimi zidovi napisna tabla
s tlorisnim načrtom naselbine, ki je bila okrog leta
600 uničena v ognju in po naselitvi Slovanov ni
več zaživela.

Ajdovski gradec

Arheološko najdišče Ajdovski gradec je na
seznamu najbolj ogroženih in najkakovostnejših
objektov kulturne dediščine v Republiki Sloveniji
in letos so za nove potrebne ureditve (ureditev
dovozne poti – drenaža, utrditev; ureditev
dostopne poti – stopnice, ograje; postavitev
stranišča in restavriranje sten vodnega zbiralnika)
iz državnega proračuna odobrena sredstva z
javnega razpisa ministrstva za kulturo, in sicer
14.000 evrov.

dogodkih, še posebno pa na že 11. likovni koloniji
Arspekta v obliki likovnih, slikarskih in podobnih
delavnic. Jerca Šantej je poleg svoje razstave
v goste povabila tudi skupino Šukar, ki nas bo
razveselila s koncertom.
Na stežaj bomo odprli vrata gradu Sevnica in na
dnevu odprtih vrat prikazali njegovo veličastno
vsebino, programe in načrte za prihodnje.
Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje duhovnosti s
predstavitvijo meditacijskih tehnik, delavnico z
meditacijo in sproščanjem z glasom ter z zvočno
gongkopeljo ob poletnem solsticiju.
Najmlajši bodo prišli na račun v času
Vstopnine ni. Vljudno vabljeni vsi v čarobno Srednjeveškega dne s srednjeveško tržnico
deželo lutk!
in viteškim taborom s šotori ter delavnicami
lokostrelstva, šole mečevanja, srednjeveškimi
plesi, ogledi orožarne in viteške opreme,
Restavriranje poslikave v
kovanjem denarja, zabavnimi otroškimi igrami,
Lutrovski kleti
mečevalskimi dvoboji, žongliranjem in bruhanjem
ognja …
Na vzpetini pod gradom Sevnica stoji Lutrovska
klet, enonadstropna stavba s portalom in
stolpičem, v njej pa je delno ohranjena notranja
poslikava iz sredine 16. stoletja, ki je tudi eden
najkakovostnejših objektov kulturne dediščine v
Sloveniji. Restavriranje dragocene poslikave, ki je
po načinu slikanja redek primer slikarske tehnike
v oljni temperi na običajni slikarski podlagi, po
slikarskem slogu pa izrazit primer manirizma v
slikarstvu 16. stoletja z močnimi odmevi
Michelangelove smeri v kontrapostnih likih z
ornamentalni motivi, z oblikami okovja iz severne
renesanse, je potekalo v šestdesetih letih
preteklega stoletja, a čas je neusmiljen! Poslikava
potrebuje temeljito prenovo, zato bodo
predvidoma do srede leta 2011 potekala
konservatorsko-restavratorska
dela
Restavratorskega centra Slovenije.

Del najlepše ohranjenih in vsebinsko bogatih
kamnov, najdenih na Ajdovskem gradcu, si je
mogoče ogledati v stalni razstavni zbirki Kamni
govorijo na sevniškem gradu in ob kratkem filmu
spoznati življenje v tej zanimivi poznoantični
naselbini.
Za to smo na razpisu pridobili sredstva
Več o Ajdovskem gradcu si lahko pogledate na ministrstva za kulturo (iz državnega proračuna)
spletni strani www.ajdovski-gradec.com.
64.000 evrov, občina Sevnica bo iz proračuna
namenila 50.000 evrov, KŠTM Sevnica pa 14.521
Rok Petančič
evrov.
Med restavriranjem poslikave ogled notranjosti
Redni sobotni programi
Lutrovske kleti ne bo mogoč, zato prosimo za
razumevanje.
Ljubitelji orkestralne glasbe se boste lahko naužili
Grajskega lutkovnega
Rok Petančič glasbe pihalnega, tamburaškega, kitarskega in
gledališča
godalnega oddelka Glasbene šole Krško ter ob
Sevniško grajsko poletje 2010 koncu Glasbene šole Sevnica občutili sadove
večletnega dela z mladimi glasbeniki v Sevnici;
Poleg lutkovnih predstav Grajsko lutkovno
gledališče naše najmlajše razveseljuje z Tudi letos bo na sevniškem gradu Sevnica z melodičnimi ritmi in harmonijo orkestralne
odprtimi vrati vsako soboto med 10. in 12. uro tradicionalni kulturni festival Sevniško grajsko zasedbe nas bosta zabavala tudi Big band Zagorje
z delavnicami za izdelavo lutk, animacijami lutk, poletje 2010, in sicer do 16. septembra. V tem in Godba Sevnica, ta bo pripravila že tradicionalen
razstavami otroških del, projekcijami risank, v času se bo zvrstilo »rekordnih« 35 prireditev, koncert ob dnevu državnosti.
tem času pa se boste lahko posladkali v grajski njihova rdeča nit bo kulturna različnost in Ljubitelji klasične glasbe boste lahko uživali ob
zvokih vrhunske zasedbe Musicall Humors iz
kavarni s slastnimi grajskimi slaščicami!
pestrost. V sodelovanju s številnimi organizatorji
in izvajalci bo festival razveselil umetniške duše,
Dobimo se v SZ stolpu 1. nadstropja gradu.
ki se bodo lahko naužile umetnosti ob razstavnih

www.grad-sevnica.com
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Francije, koncert bo v sklopu Seviqc – festivala
Brežice; ter ob zvokih kvarteta klarinetov Ad
Clarinetum.
Ljubitelji gledaliških iger in spektaklov boste
lahko uživali na Jurčičevem festivalu, saj bosta
v grajskem parku na prostem predstavljeni igri
Deseti brat in Rokovnjači.
Glasbeni del bo zapolnjen tudi z nekoliko težjimi
rifi mlade glasbene skupine Momento; vrhunskim
tolkalskim nastopom Slovenskega tolkalnega
dueta; ljudsko-folklorno zasedbo Brencl banda,
ki bo v sodelovanju z AFS Franceta Marolta
pripravila zanimiv plesno-glasbeni folklorni večer;
s teatralnostjo, satiro in resnobnostjo jazza, art
popa in ambientalnih vplivov pa nas bo poskušala
prepričati
avantgardna
literarno-glasbena
zasedba Swarga. Skupina Ba-Rock nas bo
prepričala, da je slovenske ljudske pesmi mogoče
igrati tudi na baročne inštrumente. Vokalni del bo
zapolnil moški Oktet 9 z zelo različnimi pesmimi.
Literarni del bo zapolnjen s predstavitvijo nove
pesniške zbirke sevniškega umetnika Rudija
Stoparja.
Predstavile se nam bodo tudi kulturne skupine iz
Blance in Razborja, kjer imajo pestro in zanimivo
kulturno dejavnost.
Na koncu festivala se nam bodo predstavile tudi
otroške gledališke, lutkovne in pevske skupine
učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Festival Sevniško grajsko poletje 2010 vam ponuja
pester in zanimiv nabor dogodkov. Več informacij
in napovednik dogodkov si lahko ogledate na
spletni strani www.grad-sevnica.com. Preživite
aktivno poletje in si popestrite vroče poletne dni!
Vljudno vabljeni!
Rok Petančič

Območna revija odraslih
pevskih zasedb Posavja

Anjo Radkovič, pod vodstvom Staneta Cvelbarja Radioamaterji
so se nam predstavili Trebanjski oktet in MoPZ
Svoboda Brestanica z zborovodjem Jankom
Avsenakom. Revijo je strokovno spremljal prof. V Boštanju je potekalo odprto UKV (ultra kratko
valovno) prvenstvo Zveze radioamaterjev
Milivoj Šurbek, povezoval pa Vili Zupančič.
Slovenije v amaterski radiogoniometriji, na
katerem je sodeloval tudi Radioklub ''AMATER'' iz
Sevnice, in dosegel naslednje rezultate:
PIONIRJI: 4. mesto Luka Stegne, 5. mesto Jurij
Radi, 6. mesto Maja Koštrun, 7. mesto Jan Možič,
8. mesto Tadej Tihole, 11. mesto Jure Zelič
ŽENSKE: 3. mesto Nina Radi
SENIORJI: 3. mesto Danilo Kunšek, 7. mesto
Davor Možič

MePZ župnije Boštanj

Odprto KV (kratko valovno) prvenstvo je potekalo
8. maja na Ptujski Gori, na katerem je sodeloval
Radioklub ''AMATER'' iz Sevnice. Doseženi so bili
naslednji rezultati:
PIONIRJI: 2. mesto Jure Zelič, 4. mesto Luka
Stegne, 7. mesto Tadej Tihole, 10. mesto Blaž
Tovrstne revije pripomorejo k druženju in Vintar, 11. mesto Urban Krnc, 12. mesto Jernej
spodbujanju ljubiteljske kulture in seveda k boljši Žuraj, 13. mesto Maja Koštrun, 15. mesto Jurij
Radi, 16. mesto Gregor Žvar.
kakovosti zborovskega petja.
ŽENSKE: 3. mesto Nina Radi
JUNIORJI: 4. mesto Urban Senica
SENIORJI: 8. mesto Niki Žveglič
Žal so brez uvrstitve ostali: Saša Šibilja, David
Zakšek, Urška Klenovšek, Lejla Škobić, Liza
Kosaber, Patrik Kežman.
Pevska skupina Encijan

Organizator, območne revije odraslih pevskih
zasedb PESEM POSAVJA 2010, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sevnica
je v soboto, 8. maja, v župnijski cerkvi v Boštanju
gostilo sedem pevskih zasedb.
Oktet Jurija Dalmatina
Katja Pibernik, Vesna Bevc - JSKD OI Sevnica

V svet zborovskega petja so nas popeljali MePZ
župnije Boštanj z zborovodjo Cirilom Udovčem,
Pevska skupina Encijan, PD Lisca Sevnica z vodjem
Jožetom Pfeiferjem, MePZ Prijatelji, DU Sevnica
z zborovodkinjo Mileno Krajnc, Oktetom Jurija
Dalmatina, MePZ Koprivnica z zborovodkinjo

Radioklub ''AMATER'' je 15. maja sodeloval tudi na
odprtem UKV državnem prvenstvu (ultra kratko
valovno), ki je potekalo v Komendi. Uvrstitve naših
tekmovalcev: PIONIRJI: 5. mesto Blaž Vintar, 6.
mesto Tadej Tihole, 8. mesto Jure Zelič, 9. mesto
Maja Koštrun
JUNIORJI: 2. mesto Urban Senica
ŽENSKE: 3. mesto Nina Radi
SENIORJI: 6. mesto Danilo Kunšek

Za ARG POSAVJE – Jani Kuselj
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator

torek, 1. 6.,
ob 20.30

Večer za film.

MC Sevnica

Info.: Društvo K.N.O.F.,
drustvo@knof.si; www.knof.si

petek, 4. 6.,
od 19.00 dalje

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: »Šukar + Jerca = 20 let«
Razstava umetniških del Jerce Šantej in koncert skupine Šukar.
Vstopnina za koncert je 10 EUR

Grad Sevnica

Org.: Jerca Šantej

petek, 4. 6.,
ob 19.00

Predavanje: Škodljivi vplivi alkohola in droge
Predavala bo ga. Mojca Cerkovnik Hvala, univ.dipl.soc. delavka

Kulturni dom Šentjanž

Org.: Društvo vinogradnikov Šentjanž
Info.: Marta, 040/415-661

petek, 4. 6.,
ob 19.30

Filmski večer

SMC Sevnica

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

petek, 4. 6.,
ob 20.00

ALTERego: Dobrodelni metal koncert, vstopnina 3 EUR.

MC Sevnica

Info.: Društvo K.N.O.F.,
drustvo@knof.si; www.knof.si

Petek, 04 junij 2010
ob 20:00

Koncert ob 20-letnici delovanja Ljudskih pevcev Boštanj

Župnijska cerkev
Boštanj

Org.: Ljudski pevci Boštanj

sobota, 5. 6.

Čarno jezero - otroški festival

Rakovnik

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

sobota, 5. 6.,
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6.,
ob 17.00

Predstavitev sevniških gimnastičarjev

Športni dom Sevnica

Org.: Gimnatično društvo Sevnica
Info.: Sara, 031/855-490

sobota, 5. 6.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Nastop pihalnega oddelka GŠ Krško

atrij gradu Sevnica

Org. Glasbena šola Krško

sobota, 5. 6.,
ob 20.00

Gasilska veselica z ansamblom Gorenjski kvintet

Šmarčna

Org.: VO in GE Šmarčna

nedelja, 6. 6.,
od 15.00 dalje

To smo mi Predstavitev društev delujočih
na območju občine Sevnica

pri Kulturnomladinskem domu na
Lukovcu

Org.: TZOS in KŠTM Sevnica
Info.: Petra, 051/680-284

ponedeljek, 7. 6.,
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

sreda, 9. 6.,
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

petek, 11. 6.,
ob 19.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Območno srečanje
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
»Skupaj se znajdemo mi«

Dom krajanov Razbor

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

petek, 11. 6.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Koncert Big band Zagorje

atriju Gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 12. 6.,
ob 9.00

Kolesarski izlet

odhod iz SMC Sevnica

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

sobota, 12. 6.,
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Koncert godalnega orkestra
Glasbene šole Krško

atrij Gradu Sevnica

Org.: Glasbena šola Krško

torek, 15. 6.,
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

sreda, 16. 6.,
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Delavnica: meditacija in sproščanje z dvorana Alberta
glasom. Delavnico vodi priznana glasbena terapevtka
Felicijana na gradu
Shirlie Roden. Kotizacija: 25 EUR.
Sevnica

Info in prijave: 051/680-289,
natasa@harmonija.si,
gsevnica@gmail.com

petek, 18. 6.,
ob 19.00

Turnir v ročnem nogometu

SMC Sevnica

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

petek, 18. 6.,
ob 20.30

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: JURČIČEV FESTIVAL:
Deseti brat (premiera predstave). Vstopnina: 10 EUR.

grajski park

Org.: Društvo TRG Sevnica

sobota, 19. 6.,
od 10.00 do 17.00

i-VAN – Mobilni mladinski center

Org.: SMC Sevnica in KŠTM Sevnica
Igrišče pri GD Studenec Info.: Matic 041/831-134 in
info@smc-sevnica.si

sobota, 19. 6.,
ob 20.30

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: JURČIČEV FESTIVAL:
Rokovnjači. Vstopnina: 10 EUR.

grajski park

Org.: Društvo TRG Sevnica

nedelja , 20. 6.,
ob 9.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

nedelja , 20. 6.,
ob 18.00

30. obletnica Mešanega pevskega zbora Primož Trubar
Loka pri Zidanem Mostu

župnijska cerkev v
Boštanju

Org.: MePZ Primož Trubar Loka pri ZM,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

nedelja, 20. 6.
ob 19.00

Filmski maraton: »Zgodovinski filmi«

MC Sevnica

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

ponedeljek, 21. 6.,
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Zvočna gong kopel ob poletnem
solsticiju. V primeru slabega vremena prireditev odpade.

grajski park

Org.: Agenda – Roman Stopar s.p.

torek, 22. 6.,
ob 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič
Tema: Izberimo kakovostne igrače, Igrajmo se zabavne igre - 2. del

Vrtec Ciciban Sevnica,
enota Kekec

Org.: KŠTM Sevnica
Info.: Sonja, 041/975-292
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator

torek, 22. 6.,
ob 18.15

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Zaključni koncert
Glasbene šole Sevnica

atrij gradu Sevnica

Org.: GŠ Sevnica
Info.: gs-sevnica@guest.arnes.si

petek, 25. 6. in
sobota, 26. 6.

Likovna kolonija III, Krmelj 2010.
Kolonijo vodi prof. Brane Šuster.

Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj. Info.: Berta
Logar, 07/81-84-061, 041/840-033,
berta.logar@gmail.com

petek, 25. 6.,
od 10.00 do 13.00

Cvičkov pohod od Tržišča do Svetega vrha

Start iz igrišča v Tržišču

Org.: Društvo vinogradnikov Malkovec.
Info.: Uroš Flajs, 041/657-561

petek, 25. 6.,
ob 21.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Koncert skupine Momento

atrij Gradu Sevnica

Info.: www.momento.si

sobota, 26. 6.,
ob 16.00

7. Kristijanov memorial - nogometni turnir

igrišče na Studencu

Org.: ŠD Studenec
Info.: Uroš Gorenc, 040/423-205

sobota, 26. 6.,
ob 17.00 in 20.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 30. srečanje
harmonikarjev Veselica z ansamblom Toneta Verderberja

prireditveni prostor
pred gostilno Janc na
Studencu

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

sobota, 26. 6.,
ob 20.00

Velika vrtna veselica z ansamblom Golte

pred Gasilskim domom
Zabukovje

Org.: PGD Zabukovje
Info: Darja Pačnik, 070/859-899

sobota, 26. 6.,
ob 20.00

ALTER ego: Disco night

MC Sevnica

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

sobota, 26. 6.,
ob 20.30

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: JURČIČEV FESTIVAL:
Deseti brat (ponovitev predstave). Vstopnina: 10 EUR.

grajski park

Org.: Društvo TRG Sevnica
Info.: lekos@siol.net

nedelja, 27. 6.,
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: Koncert Godbe Sevnica ob dnevu
državnosti Premierno pa bo predstavljena pesem
s tematiko o Sevnici: Pozdrav Sevnici.

atrij gradu Sevnica

Org.: Občina Sevnica,
KD Godba Sevnica, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 28. 6.,
ob 11.00

MC LAN

MC Sevnica

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

Počitniško varstvo

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info.: Ana,
041/286-147, info@smc-sevnica.si

Počitnice za otroke na morju

Ankaran

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

od ponedeljka,
28. 6. do
petka, 27. 8.
od ponedeljka,
28. 6. do
sobote 3. 7.

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 julij je do 15. 6. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Junij 10
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Mladinska dejavnost

Projekt I-VAN
»Dolgčas stran in ne bit sam.«
I-VAN je mobilni mladinski center v sevniški
občini. Kombi s paviljonom ali šotorom ter velikim
izborom raznih pripomočkov, iger in igral za
otroke, mladostnike in njihove starše.
Namen I-VAN je približati mladinski center vsem
mladim v občini. Gre za nove možnosti aktivnega
druženja za mlade zunaj središča Sevnice in mlade

z manj možnostmi. Glavni namen je predstaviti
mobilni mladinski center kot zdravo zvrst zabave,
predstavljati in promovirati udejstvovanje mladih
za mlade in povezovati mlade med seboj.
Enkrat na mesec obišče I-VAN eno izmed krajevnih
skupnosti v občini in preživi ves dan v družbi
domačinov in predvsem vabi mlade prijatelje in
vse, ki se želijo imeti lepo in koristno.
Popoldne je organizirana velika raziskovalna igra
v okolici. Ves čas igra glasba in potekajo razne
zanimive zgodbe, veliko je družabnih iger. Da

pa I-VAN ne pozabi, kje vse je že bil, ima s seboj
tudi novinarsko ekipo, ki se ji pridružijo domačini
in skupaj kaj novega odkrijejo, posnamejo in
fotografirajo. Je pa res, da ko pride I-VAN na
določen kraj, to vsi tudi okusijo, saj peče slastne
palačinke.
Projekt vodi in pri njem aktivno sodeluje od
pet- do desetčlanska ekipa mladih izkušenih
animatorjev in mladinskih delavcev. Vodi ga
Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica s
sodelovanjem KŠTM Sevnica.
Vedno na vidnem mestu, najpogosteje ob
gasilskem domu, domu krajanov, krajevne
skupnosti. V hladnejših mesecih so aktivnosti v
notranjih prostorih.
Junija bomo v soboto, 19., od 10. ure gostovali
pred Gasilskim domom na Studencu, na igrišču
pri osnovni šoli.
Informacije pri vodji projekta: Matic Železnik,
041/831-134, matic.zeleznik@smc-sevnica.si
KŠTM Sevnica

Mladi v Essnu
Mlade iz krajevnih skupnostih Tržišče, Krmelj in
Šentjanž so nas letos povabili, naj se udeležimo
srečanja 2. generacije Slovencev, živečih v tujini,
in sicer od 23. do 26. aprila. Zbralo se nas je kar
47 in odšli smo v Essen v Nemčiji. Ko smo prispeli,
so nas pričakali člani Slovenskega kulturnega
in športnega društva Bled iz Essna in nas
toplo sprejeli ob zvokih harmonike in slovenski
domači glasbi. Mi pa smo s seboj pripeljali
narodno-zabavni ansambel Veseli Dolenjci.
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Mladinska dejavnost, šolski zvonec
V soboto smo odšli v Amsterdam in tam preživeli nekaj čudovitih uric ter si
ogledali nekaj znamenitosti. Po prihodu nazaj v Essen smo odšli na zabavo,
za katero so poskrbeli Pop design, DJ Andy iz Krmelja, med premorom pa
so nekaj domačih ritmov zaigrali tudi Veseli Dolenjci.

Že zdaj vabljeni na jubilejno, deseto kresovanje 30. aprila 2011 v Boštanj.
Tomaž Lisec, Marko Lisec

Krmeljski učenci v Evropski vasi
In že je bila tukaj nedelja. S težkim srcem smo se poslovili. Hkrati pa smo
nove prijatelje že povabili poleti v Slovenijo.
Moramo poudariti, da brez pokroviteljev ne bi šlo. To so župan občine
Sevnica Srečko Ocvirk, KŠTM Sevnica, krajevne skupnosti Tržišče, Krmelj
in Šentjanž. Zahvaljujemo se jim za finančno pomoč pri izpeljavi tega izleta.
Menimo, da je bil dobra reklama za našo občino, pa tudi celotno Slovenijo.
Organizacijska skupina

Eko dan – voda življenjska vrednota
Na dan Zemlje, 22. aprila, smo na OŠ Tržišče imeli EKO dan na temo Voda –
življenjska vrednota. Učenci od 6. do 9. razreda smo se razdelili po učilnicah,
kjer smo delali poskuse. Dokazovali smo trdo in mehko vodo s pomočjo
milnice. Ugotovili smo, da je mehka voda bolj primerna za pranje perila, saj
porabimo manj pralnega sredstva. V naslednji učilnici smo raziskovali pH
vode in vsebnost nitratov in izdelali plakate o onesnaževalcih vode. Spoznali
smo, da veliko odplak in drugih snovi onesnažuje tudi podtalnico in tako
lahko ogrozi tudi vir pitne vode. V eni izmed delavnic smo dokazali kisik pri
elektrolizi vode in iz vodikovega peroksida. Najbolj mi je bila všeč delavnica
ob potoku, kjer smo merili temperaturo tržiškega potoka, zemlje in zraka,
določili pH vrednost vode. Na koncu smo ulovili tudi živali, ki živijo ob potoku.
Ker je začelo deževati, smo morali raziskovanje prekiniti. Ugotovili smo
tudi, da je naš potok zmerno onesnažen. V zadnji delavnici smo destilirali
šmarnico. Na koncu smo se vsi učenci in učitelji zbrali v učilnici, kjer smo
poročali o dogajanju v delavnicah.
Na EKO dnevu sem se naučila veliko novih stvari in spoznala, da moramo
varovati vodo pred onesnaževanjem.
Kaja Blažič, 9. razred, OŠ Tržišče

Kresovanje 2010 v Boštanju
Člani in članice Športno-kulturnega društva (ŠKD) Mladi Boštanj smo
tudi letos na predvečer praznika dela pripravili tradicionalno, že deveto
kresovanje. Zaradi recesije, poškodb in službenih obveznosti letos kres ni
bil primerljiv z rekordnimi kresovi v prejšnjih letih. Večino lesa smo pridobili
ob ekološki akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki smo se je udeležili tudi
člani društva, preostalo pa je bil odpadni material. Pri pripravi na kresovanje
je sodelovalo okrog 25 članov, razveseljuje pa tudi, da se je letošnji akciji
pridružilo okrog 10 mladih članov, ki si želijo aktivno sodelovati, se družiti in
pomagati pri pripravah tudi drugih projektov, predvsem pa, da bi leta 2011
ob praznovanju 10. obletnice društva in 10. obletnice kresovanja dogodek
bil nekaj posebnega v naši občini.
Kot vsako leto je tudi tokratno kresovanje z igranjem koračnic popestrila in
odprla Godba Sevnica, obiskovalce pa je do jutranjih ur zabaval ansambel
Slovenski zvoki. Prireditve se je udeležilo več kot 2000 obiskovalcev, zbrane
pa sta nagovorila župan občine Sevnice, Srečko Ocvirk in predsednik KS
Boštanj, Jože Udovč. Poleg zabave za najmanjše je za popestritev poskrbela
t. i. patrulja Alkomat, ki na način, prijazen do
obiskovalcev, skrbi za preventivo na področju
vpliva alkohola na varnost v cestnem prometu.

Dan Evrope praznujemo 9. maja. V ta namen je Evropska hiša Maribor
že petič organizirala projekt Evropska vas, kjer učenci podrobneje
spoznavamo Evropo. Tudi krmeljski učenci že peto leto sodelujemo v tem
projektu, ki poteka po devetih različnih krajih v Sloveniji.
Na osrednjem trgu Dolenjskih Toplic se je v petek, 7. maja, odvijala
Evropska vas. Učenci različnih šol iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine
smo predstavljali po dve evropski državi. Mi smo letos predstavili Francijo
in Portugalsko. Naše stojnice so kar pokale po šivih, saj smo imeli toliko
izdelkov in predmetov, značilnih za ti dve državi. Projekt je potekal vse leto.
Učenci smo iz različnih materialov naredili značilne objekte, mame so nam
pomagale speči značilno hrano, učitelji pa so nam pomagali in svetovali.
Poleg vseh izdelkov smo se predstavili tudi s kulturnim programom z
značilnostmi obeh držav.

Ko rečemo Francija, pomislimo na Eifflov stolp ter na modo in manekenke.
Učenci pa smo ugotovili mnogo več. Prav tako smo izvedeli mnogo novega
o Portugalski. Izbrskali smo tudi, da je nagelj značilna portugalska roža,
in prav to so učenci ostalih šol lahko izdelali v naši delavnici. V Dolenjske
Toplice pa je prišlo tudi nekaj obiskovalcev, ki so vsako stojnico zapustili z
nasmehom.

Spoznali smo tudi ostale države EU, ki so jih predstavile druge šole. Pri
izdelovanju izdelkov in predstavitvi smo urili različne spretnosti, hkrati pa
smo delali tisto, kar nam je bilo všeč.
Naslednje leto se zopet vidimo v Dolenjskih Toplicah.
Sara Močnik, 9. r., OŠ Krmelj
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Šolski zvonec

Kresovanje v Krmelju

dan, ki je bil bogat z različnimi delavnicami vezanimi na ekološko tematiko.
Mladinska sekcija MSK
Krmelj smo tudi letos
poskrbeli, da stari
običaj, kresovanje, ne
bo pozabljen. Fantje
in dekleta MSK smo
pokazali dobro voljo in
skupaj postavili čudovit
kres, ki je vso noč
osvetljeval in grel stare
in mlade obiskovalce, ki
so se zbrali v športnem
parku Krmelj.

Dan smo začeli z zdravim zajtrkom, nakar smo nadaljevali z uvodnim
kulturnim programom, kjer smo med drugim premierno slišali našo šolsko
EKO himno, katere besedilo je napisala Silvestra Kotar, uglasbil jo je Tine
Bec, aranžma pa je naredil Bela Horvat.
Po končanem programu smo se razporedili po delavnicah, kjer smo
ustvarjali do 12. ure.

Poskrbeli smo tudi
za dobro glasbo in za
kapljico rujnega. Zatrdili
smo tudi, da se drugo
leto spet vidimo ob
kresu na predvečer
praznika dela.
V tednu pred prazniki smo poleg kresa postavili tudi mlaj, ki se bohoti v
središču Krmelja, tik ob novonastalem rondoju.
Andraž Zupančič, Mladinska Sekcija Krmelj

Izdelek

Skupaj smo močnejši!
Mladinski svet občine Sevnica je z novoizvoljeno zasedbo aktivno začel
uresničevati svoj namen, ki je povezovanje in usklajevanje med mladinskimi
organizacijami iz celotne sevniške občine, zastopanje mladinskih interesov
ter oblikovanje mladinske politike v sodelovanju s predstavniki lokalne
oblasti, pa tudi podpora ter informiranje svojih članic.

Za zaključek pa smo imeli pravo presenečenje – nastop znanega
slovenskega raperja, Roka Trkaja.

Predstavniki že kar 12 mladinskih organizacij se vsak mesec dobimo na
redni seji izvršnega odbora, na kateri se najbolj ukvarjamo z oblikovanjem
Strategije razvoja mladinskih dejavnosti in mladinske politike v sevniški
občini za prihodnjih pet let. Lokalna oblast je do zdaj izkazala veliko
pripravljenost za sodelovanje, saj sta nas župan in direktorica KŠTM
Sevnica povabila k oblikovanju strategije, kar pričakujemo tudi v prihodnje.
Mladinska društva smo v Sevnici močna in veliko pomenimo mladim v
svojih lokalnih območjih, ugotovili pa smo, da lahko skupaj, z usklajenimi
interesi in vizijami razvoja dosežemo še veliko več.
Predstavniki Izvršnega odbora MSOS

Dan Zemlje na OŠ Boštanj
Na OŠ Boštanj se zavedamo, kako čudovit je naš modri planet. Vemo, da je
njegovo življenje naše življenje, njegova prihodnost naša prihodnost.

Trkaj

Delavnica

Zasluži si torej, da ga ohranimo, zato smo v ta namen 22. aprila izvedli EKO
16
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Skozi pesmi nas je tudi on usmeril v pravilnost ravnanja za dobrobit Zemlje.
Tako smo na OŠ Boštanj nekako strnili dejavnosti, ki sicer potekajo celo
šolsko leto, in lahko rečemo, da resnično sledimo načelom EKOŠOLE. To
pa je edino smotrno, saj bomo le z mladimi lahko ponovno zgradili zavest
o varovanju narave oz. o sožitju z njo. Kot je nekoč nekdo rekel: »Ko bo
posekano zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba,
boste ugotovili, da denarja ne morete jesti.« A žal bo takrat prepozno, da
bi popravili napake. To moramo storiti danes!
Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Grajska skrinja

Kapelica na Lisci

Srečen rojstni dan, Slovenija

Le še malo ljudi ve, kako se je kapelica »znašla« na
naši Lisci.

Samostojna si, o Slovenija,
pa tako mlada si še,

Iz kratkega zapisa v Planinskem vestniku letnik 1940,
ki obvešča o zboru tedanje Posavske podružnice
Slovenskega planinskega društva, s tedanjim
sedežem v Zidanem Mostu, je razviden izvor
nastanka kapelice. Kronist je tedaj povzel dogajanje v
Podružnici leta 1939 takole:

zgrajena na močnih temeljih:
ljubezni do domovine.

Od nekdanjih domačinov Leskovškov izpod Lisce mi je
pred leti uspelo dobiti tudi fotografiji, posneti med gradnjo
kapelice in s posvetitve, ki je bila avgusta 1939.

Dočakali smo veličasten dan
in doživeli tvojo osamosvojitev.

Planinski vestnik 1940, str. 226

Takrat nam ni bilo dano,

19. POSAVSKA PODRUŽNICA, Zidani Most,
zbor v Laškem 10. marca 1940

samostojne domovine.

..... Sevnica je priredila planinsko rajanje, matica
podružnice je obhajala obletnico dograditve doma
na Lisci, obenem s posvetitvijo planinske kapelice,
zgrajene na pobudo Blaža Jurka, ki je podaril kip
Matere Božje, in župnika Pavliča. Mladinski odsek
obstoja …
Kot je videti iz tega zapisa in kot so mi pripovedovali
v moji mladosti domačini izpod Lisce, sta torej dala
kapelico postaviti nekdanji učitelj z Razborja Blaž
Jurko, ki je postavil tudi prvo kočo na Lisci, in župnik
Lojze Pavlič, po rodu iz Briš pri Zidanem Mostu.
Če smo dovolj pozorni, bomo pod bršljanom na
kamnitem zidu kapelice okoli vrat videli šest
marmornatih ploščic z dokaj nenavadnimi imeni. (Na
levi strani vrat so imena (od spodaj navzgor): Vaclav,
Simeon, Vladimir, na desni strani (tudi od spodaj
navzgor) pa: Andrei, Hozana, Ema). To naj bi bila
staroslovanska imena nečakov in nečakinj župnika
Lojzeta Pavliča, ki je kapelico tudi posvetil.
Kapelica je bila zgrajena delno iz apnenčastega
kamenja, delno pa iz lehnjaka, nabranega v dolini
Gračnice.

da v miru veselimo se

Prečudovit je pogled nate,
svoja krila razprostiraš tja, do obale.
Srce oživi, ko pogled zre v tvoje lepote,
slavil in opeval te bo,

Fotografija, ki mi jo je posodila Ida Tušar, je nastala med
mašo ob odprtju prvega doma na Lisci julija 1932.

kdo zagleda se vanje.
Ljubijo te vsi, ki z veseljem
skrbijo za košček tvoje zemlje.
Utrujeni, zgarani od dela na zemlji,
spočijejo se, ko spokojno
k nočnemu počitku odpravijo se.
V najtežjih časih tvoje zgodovine,

Na razglednici Lisce, najverjetneje iz leta 1940, je kapelica
že na njej. Med 2. svetovno vojno razglednic Lisce niso
izdajali, koči pa sta bili med vojno požgani.
Ljubo Motore

si pokazala svojo veličino.
V času druge svetovne vojne
si zmogla in se uprla
proti nečlovečnosti, proti nasilju.
Visoko cenili in ljubili so te,
ti, ki borili so se zate,
niso dočakali vsi tvoje svobode,
mnogi življenja izgubili so zate.
Spominjaj se hrabrih, Slovenija,
ne izbriši spomina nanje.
Dali so največ, kar človek premore,
dali so življenje, za blagor domovine.
S svojimi življenji so stopili
na pot pomoči človeštvu,
kar je najvišje človekoljubno dejanje.
Verjamem, da kmalu prebrodiš

Jezikovni kotiček ~ jezikovna zanimivost:
Česa ne polagamo
Ko se bliža konec šolskega leta, je čas za
»polaganje« izpitov. Ali izpite res »polagamo«?
Letošnji osmošolci mature ne bodo »polagali«,
temveč jo bodo opravljali in naredili. Vojaški
obvezniki so nedavno v Železni Kapli prisegli.
(ne: »položili prisego«). Visoki predstavnik OZN
(= Organizacija združenih narodov) bo poročal
(ne: »polagal račun«) o svojem delu v Bosni in
Hecegovíni (ne: Hercegóvini).

Pogosto slišimo, kako starši »polagajo velike upe«
v otroke, prav je, da starši upajo v otroke, da
pričakujejo veliko od otrok.
Izpitov, prisege, računov, pomena, važnosti, upov
ne polagamo. Na voljo so nam ustreznejši izrazi.
Polagajmo pa tedaj, ko je ta izraz na mestu, npr.:
Mati polaga otroka v zibelko, delavci polagajo
vodovodne cevi, telefonski kabel, asfaltno plast,
sovražniki polagajo mine, parketarji in tapetarji
polagajo parket in tapete, živinorejci polagajo
krmo, delegacije polagajo vence.

Nekateri ljudje »polagajo velik pomen« na Avtor teksta: France Vrbinc.
zunanjost. O njih bomo rekli, da zelo pazijo na Objavljeno v knjigi: »366xslovensko- z jezikovnimi
zunanjost, da ji dajejo, pripisujejo velik pomen. kotički skozi leto, izdajatelj Mohorjeva družba
Celovec«

težko obdobje današnjih dni.
Ni nam vsem dobro in upam,
da obetajo se nam boljši časi.
Marsikdo želi,
da dobi priložnost za delo
in s trudom svojih rok preživi.
V daljavi nekaj slišim,
slovenska pesem je in čutim,
kako ljubeznivo se približuje mojemu srcu.
Iz tvojih neder prihaja, Slovenija,
in prekrasno mi zveni.
V duhu, skupaj z zvenom,
pojem Prešernovo Zdravljico.
Eva Keber
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7. mesto Anže Brvar, Mojca Bence in Nick Čanžar
8. mesto Anej Kukec
Športna osebnost leta 2009 je Borut Bizjak. 9. mesto Narsej Stegenšek
S športom se je začel ukvarjati v TVD Partizan
Miran Grubenšek
Sevnica in je bil v osnovni šoli uspešen gimnastični
tekmovalec. Pridružil se je rokometašem in bil član
t. i. zlate generacije, pozneje je bil trener mladincev
Smučišče Lisca v smučarski sezoni 2009/10 po
in članov, predsednik ŠD Partizan, od leta 1978
sklepu Sveta zavoda ne obratuje, čeprav so bila v
do 1982 predsednik takratne občinske skupnosti
V
Fitnes
studiu
prevladujejo
dekleta!!!
preteklih letih za njegovo obratovanje pridobljena
za telesno kulturo, v naslednjem mandatu pa
vsa dovoljenja. V letih 2007–2009 smo financirali
podpredsednik, v letih 2004–2008 pa član
obnovo
vlečnice,
ozemljitev
Stereotipi,
da sonovo
uteži
in vadbastebrov,
v fitnesobsežna
centrih skoraj
izključno
moškaSlovenije.
stvar, so Leta
še vedno
Olimpijskega
komiteja
1986včasih
se je
nujna
zemeljska
dela,
namestitev
lesene
ograje
prisotni, vendar smo jih v Fitnes studiu v Sevnici prav
pošteno
poteptali,
saj
je
skoraj
60
%
vadečihšev
zaposlil na športni zvezi in opravlja dela tajnika
med parkiriščem in smučiščem, šolanje vseh
zdaj vstarost
sklopu pa
Zavoda
je pa tudi
predsednik
mesecu marcu in aprilu bilo deklet, njihova povprečna
je 39KŠTM,
let, medtem
ko je
pri fantih
potrebnih kadrov in veliko drugih manjših del.
gimnastičnega društva.
29
let.
V smučarski sezoni 2007/08 je smučišče
Pred
kratkim
je društvo
ZagoninTržišče
praznovalo
To pomeni, 18
da redno
vadijo dekleta
in fantje,
veliki in
majhni,
debeli
in suhi, stari
mladi, športniki
in
obratovalo
dni, v smučarski
sezoni
2008/09
10. obletnico delovanja; ob jubileju društva so za
pa
le pet dni.in takšni, kot ste vi.
rekreativci
pomemben prispevek na področju športa že dobili
Za
nemoteno da
obratovanje
smučišča
v smučarski
Ugotavljamo,
je tudi obisk
vsak mesec
večji, zatopriznanje
tudi vas Športne zveze Sevnica, njen predsednik
sezoni
2009/10
bi
potrebovali
nekoliko
več
kot
vabimo k redni vadbi v Fitnes studio v Sevnici! pa je predstavniku društva izročil še praktično
18.000 evrov. Temeljni predpogoj za obratovanje
darilo – kopico žog.
smučišča v smučarski sezoni so bila zakonsko
Informacije:
041
548
011
ali
07
81
40
790
predpisana izobraževanja strojnikov in nadzornika
ter predpisana nujna vzdrževalna dela na vlečnici,
ki jih je predpisal inšpektor. To bi pomenilo okrog
10.000 evrov stroškov. Naštete obveznosti so
bile pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja
za smučišče, ker pa jih nismo opravili, vlečnica
v sezoni 2009/10 ne sme obratovati. Strogi
zakonski predpisi in visoke denarne kazni za pravne
in fizične osebe so zadosten razlog, da pravil ne
nameravamo prekršiti.
Zima je to sezono zelo radodarna s snegom, zato
smo na Lisci nekajkrat sneg poteptali s starim
teptalcem in s tem omogočili boljše razmere za
sankanje, lopatkanje in prve smučarske korake. Športnik leta 2009 Andrej Flajs (desno) je kot kapetan
Vlečnica bo celotno, s snegom bogato, sezono ekipe iz Bleda z uvrstitvijo med šest najboljših ekip v
Evropi dosegel izjemen uspeh.
mirovala, kar ne bi smelo biti vzrok, da športniki
s svojimi smučmi ne bi okusili strmin na Lisci. Ta
Prireditev je kulturno popestril nastop krmeljskih
ponuja s svojimi snežnimi zameti in obilico snega
osnovnošolskih raperjev in učencev sevniške
– sredi februarja ga je bilo skoraj meter – pravo
glasbene šole, povezoval pa jo je Aleš Tuhtar.
zimsko idilo. Izkoristite jo.
KŠTM Sevnica
KŠTM Sevnica

Šport
Smučišče na Lisci v smučarski
sezoni 2009/10 ne obratuje
V Fitnes studiu prevladujejo dekleta!!!
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Absolutna zmagovalca Lisce.

Robert zmagovalec 19.
gorskega teka na Lisco

je kot prvi domačin postal absolutni zmagovalec
Lisce. Tudi ostali Sevničani so tekli odlično, saj so Robert zmagi naproti.
v absolutni konkurenci pritekli naslednja mesta:
Matej Samide 4. mesto, Stanko Verstovšek 11.
V soboto, 1. maja, je potekal 19. gorski tek na mesto, Stanko Špec 23. mesto in Bojan Resnik
Lisco, ki ga je organiziral Pavle Drobne, eden 42. mesto.
začetnikov gorskega teka pri nas. Iz Orehovega
se je proti vrhu Lisce na 8,3 km dolgo pot podalo Na vrhu Lisce so potekali teki za otroke in
96 tekačev.
mladino do 18. leta. Po kategorijah so si zmago
Za absolutno zmago sta se do zadnjega borila in pokal pritekli: Jan Samide, Klemen Lendaro in
domačin Robert Lendaro, AK Sevnica, in Jožek Sara Karlovšek. Ostali člani AK Sevnica so osvojili
Manfreda, Lovrenc na Pohorju, specialist za naslednje rezultate: Aleksandra Krošelj 2. mesto,
gorske teke. Na koncu je bil hitrejši in močnejši Karin Gošek 3. mesto, Nik Rantah 2. mesto, Nija
Jan, Klemen, Sara zmagovalci otroških tekov.
Robert, ki si je v zadnjih 250 metrih pritekel Prah 2. mesto in Klemen Sladič 5. mesto.
zanesljivo zmago. Ponovil je uspeh iz leta 2008, ko
18
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Vanja Lendaro

Šport in rekreacija

Delovni čas fitnesa

Odprtje kopalne sezone na
Bazenu Sevnica bo 4. junija

Športnem domu v Sevnici obiskovalo veliko deklet, Rezultati:
žena, mamic in babic iz Sevnice in Radeč v treh
do 69kg:
vadbenih skupinah.
do 45kg:
Ob zaključku vadbe pa je eno od skupin ovekovečila
+ 85kg:
dolgoletna kronistka, gospa Berta Seidl.
+ 48 kg:
do 50kg:
Estera Savič Bizjak
do 41kg:
do 60kg:
do 55kg:
Sevničani mladinski državni
do 50kg:
podprvaki
do 77 kg
do 77kg:
do 63kg:
V Ribnici je 26. in 27. aprila potekal zaključni turnir
mladinskega prvenstva v malem nogometu. Na
njem je odlično nastopila tudi ekipa Kluba malega
nogometa Sevnica in poskrbela za največji
mladinski uspeh v zgodovini kluba. V polfinalu so
premagali moštvo Kobarida ter se tako uvrstili v
finale, kjer pa so morali premoč priznati ekipi iz
Dobovca, ki je tako ubranila lanski naslov. Barve
Sevnice so na turnirju branili: Rok Bratuša, Dejan
Štamcar, Davor Teraž, Matej Kranjčevič, Aljaž
Kugler, Luka Koprivnjak, Damjan Kos, Alen Bojanc
in Tilen Mlinarič, ekipo pa sta vodila trener Ivan
Kneževič in pomočnik Sebastijan Drobne.

KŠTM Sevnica kot upravljavec objekta se v
letošnjih pripravah na kopalno sezono osredotoča
na popravilo stavbe bazena (streha, napušč,
obnova fasade), na popravilo kulirnih plošč in
zunanjih tušev, skakalnic, vstopnih bazenčkov in
še na nekatere manjše popravke. V sodelovanju
z animatorji pripravlja tudi pester program za
najmlajše, za starejše pa tekmovanja v različnih
športnih disciplinah.

1. mesto Andrej CEŠEK
2. mesto Domen BOŽIČ
2. mesto Robert POVŠIČ
2. mesto Mojca BENCE
3. mesto Ivo STRNAD
3. mesto Severin STEGENŠEK
3. mesto Alen KOZOLE
4. mesto Janja VAVTAR
5. mesto Ivo STRNAD
7. mesto Matjaž PAJK
7. mesto Žare DEBEVC
9. mesto Mateja BENCE
Miran GRUBENŠEK

Srebro in bron na DP v
gorskem teku štafet
V Šumberku (Domžale) je 18. aprila potekalo
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih štafet.
Štafeto so sestavljali trije tekači, vsak je moral
preteči 2 km po zelo zahtevni progi z mnogimi
vzponi in strmimi spusti. AK Sevnica sta zastopali
dve štafeti, in sicer v kategoriji članov in članic.
Članice v postavi Alenka Radej, Brigita Karlovšek
in Vanja Lendaro so pritekle srebrno kolajno. Za
člansko štafeto so tekli Robert Lendaro, Stojan
Švigelj in Matej Samide ter v močni konkurenci
štafet izvrstnih gorskih tekačev zasedli odlično
tretje mesto in s tem bronasto kolajno.

Vsem fantom se zahvaljujemo za neizmerno
borbenost, kar so uvideli tudi navijači, ki so v
finalu glasno navijali za Sevničane. Po lanskem
petem mestu je letošnji rezultat tako nadgradnja
dobrega dela z mladimi v klubu.
Matej Zakšek, KMN Sevnica

Sezonske karte bodo v prodaji na blagajni
bazena od dneva odprtja dalje.
Vse informacije dobite na naslovu: KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 SEVNICA, na tel št. 07 81
61 070 , 041-738-380 (Borut Bizjak) in 07 81 61
076 (Mojca Švigelj) ali po elektronski pošti
info@kstm.si.

Tekmovalci Ippon-a iz Sevnice
osvojili sedem medalj
Tekmovalci Društva borilnih veščin iz Sevnice so
se v aprilu udeležili mednarodnega turnirja v jujitsu borbah » NOVI SAD OPEN 2010«, ki so ga
organizirali člani JJK Novi Sad. Iz Srbije so se
vrnili s sedmimi medaljami.

Drugi in tretji na DP.

Državno prvenstvo Slovenije v dolgih tekih na stezi
pa je potekalo 24. aprila v Domžalah. Udeležili so
se ga tudi tudi štirje člani AK Sevnica. Karin Ferlin
je na 2.000 m osvojila 5. mesto. Klemen Lendaro
je nastopil na 5.000 m in osvojil 7. mesto.
Na 10.000 m pa sta člane zastopala Robert
Lendaro in Matej Samide. V hudi konkurenci je
Robert Lendaro osvojil 7. mesto, Matej Samide
pa 8. mesto.

Mojca Švigelj
Vanja Lendaro

Aerobika

Vadbo aerobike je od oktobra do aprila v

www.kstm.si
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Utrip življenja
JAGODOVA KREMA
250 g jagod, 1 beljak, 1 sladka smetana, sok 1
limone, sladkor po želji nekaj jagod za okrasitev
Priprava:
Jagode očistimo, odcedimo, sesekljamo v
mešalniku. Iz beljakov naredimo sneg. Stepemo
sladko smetano in jo po okusu sladkamo (ni
nujno).
Zmešamo smetano, sneg, limonin sok in
jagode. Zmes damo v skodelice in jih za
eno uro postavimo v zamrzovalnik. Preden
postrežemo okrasimo z rezinami jagod.

RDEČE KAPICE
Sestavine: 8 srednje velikih in ne prezrelih
paradižnikov, okoli 1/2 kg tunine v olju iz
konzerve,
2 limoni, 4 žlice masla, sol, poper.
Priprava: paradižnikom odrežemo kapice in jih
previdno zdolbemo odstranimo osrednji del s
semeni. Znotraj jih rahlo posolimo in osušimo
četrt ure, da se odcedijo. Vmes pripravimo
nadev. Tunino odcedimo, dodamo koščke masla,
limonin sok, malo solimo in popramo, potem
pa v mešalniku mešamo, da dobimo gladko
in rahlo zmes. Z njo nadevamo paradižnike in
pokrijemo s pokrovčki in postrežemo. Jed je
lahka in nasitna.

Poučno

Hrup kot moteč dejavnik
Hrup je zvok, ki v naravnem ali življenjskem ter
delovnem okolju vzbuja nemir, moti človeka ter
škoduje njegovemu zdravju in počutju ali škodljivo
vpliva na okolje.
Hrup je neželena oblika zvoka, katerega
definicija ni odvisna od jakosti zvoka ali njegove
frekvence, ampak od poslušalca samega,
njegovega trenutnega razpoloženja, utrujenosti,
zdravstvenega stanja, starosti, spola, socialnega,
kulturnega in ekonomskega položaja ter od časa
in kraja.
Čezmerna obremenitev s hrupom v človekovem
bivalnem in delovnem okolju ima za posledico
najprej zmanjšano slušno razumljivost pri
medsebojnem
sporazumevanju,
občutek
nelagodja in zmanjšano koncentracijo, pri
napredovali obliki pa naglušnost in gluhost.
Prebivalci naselij se najpogosteje pritožujejo,
da jih hrup moti pri mentalnem delu, počitku in
spanju in da povzroča nemir in nerazpoloženje.

končna raven presega 140 dBC.
Ne glede na navedene in s pravilniki določene
ravni škodljivega hrupa pa je že dolgo znano, da je
človeku škodljiv že v območju nad 80 dBA.
Hrup je spremljevalec sodobnega življenja. Po
statističnih podatkih je več kot polovica celotne
evropske populacije, torej tudi slovenske,
obremenjena s čezmerno ravnjo hrupa (65 dBA
podnevi in 50 dBA ponoči). Okoli 20 % delovne
populacije je izpostavljeno čezmerni ravni hrupa
v delovnem okolju, od tega 50 % ravnem nad 85
dBA. Več kot 10 % populacije razvitega sveta
ima pomembne težave s sluhom. Posebno pa so
zaskrbljujoči podatki, da ima več kot 10 odstotkov
oseb, mlajših od 25 let, že prizadet sluh.
Pravilnike in uredbe, ki urejajo hrup v okolju lahko
najdete na:
www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
okolje/zakon_o_varstvu_okolja/hrup/
Vir: Marjan Bilban, HRUP KOT SPREMLJEVALEC
SODOBNEGA ŽIVLJENJA

Dostopno na:
Škodljivi hrup je hrup, pri katerem dnevna ali h t t p://osha.eur opa.eu/f op/slo v enia/en/
tedenska izpostavljenost presega 85 dBA ali če e t 20 05/P D F/d r B i l b a n _ S p r e m l j e v a l e c _
sodobnega_zivljenja.pdf

ŽAR ZA POLETNE DNI
Pripravimo različne vrste na koščke
narezanega mesa, ga začinimo s strtim
česnom, poprom in soljo. Pripravimo nekaj
rezin mesnate slanine, rdeče paprike in vse
pikamo na palčke za ražnjiče.
Pečemo na ne prevročem žaru. Pečeno
zlagamo na pladenj in okrasimo s kečapom,
koščki tufu sira, ki jih rahlo popečemo ali
posujemo s parmezanom. Poleg lahko
postrežemo krompir v kosih, ki ga bogato
posujemo z drobnjakom.

SPOMLADANSKA KROMPIRJEVA
SOLATA S ŠPARGLJI
Sestavine: 6 krompirjev, 200 g špargljev,
šopek redkvic, 2 zeleni nadzemni kolerabici,
2 trdo kuhani jajci, 1 limona, olivno olje, sol,
poper.
Krompir operemo in skuhamo v lupinah.
Ohlajenega olupimo in narežemo, pokapamo
ga z malo olja. Špargle očistimo, trše dele
olupimo in jih malo skuhamo v osoljeni vodi.
Odcejene narežemo na manjše koščke.
Redkvice narežemo, kolerabico olupimo in
narežemo.
Kuhana jajca olupimo in pretlačimo z vilico.
Vse sestavine zmešamo skupaj in polijemo z
marinado:
Limonin sok, oljčno olje, sol, poper, vse dobro
razžvrkljamo in pokapamo po solati. Zmešamo
in takoj postrežemo.
Recepte pripravila: Cvetka Jazbec
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Lestvica jakosti hrupa (dBA)

Izziv varne vožnje

mesto: Aljoša Radej iz MK Urnk Rajdersi,

MK Posavje je aprila na parkirnem prostoru pred - kat. nad 750 ccm: 1. mesto: Zvonko Zupančič
Siliko v Boštanju že sedmo leto zapored organiziral iz MK Fire Froup, 2. mesto: Brane Prezelj iz MK
tekmovanje v spretnostni vožnji za državno Power Kamnik, 3. mesto: Dušan Kukovičič iz MK
prvenstvo v letu 2010, pod okriljem Zveze Posavje,
motoklubov Slovenije.
- kat. Enduro, Cross, Supermoto do 750: 1. mesto:
Motoristi so se v tekmovalnem duhu preizkusili v Andraž Koritnik, 2. mesto: Mark Curk oba iz
vijuganju mimo ovir, vožnji t. i. osmic, prestavljanje MK Power Kamnik in 3. mesto: Darjan Povh iz
predmetov ob poti med vožnjo in preizkusu Hrastnika,
nenadnega zaviranja. Motoristi in motoristke so
pokazali, kako se odzvati v določenih okoliščinah - kat. chopper: 1. mesto: Ivo Kostevc iz MK Posavje,
na cesti, glavni poudarek pa je bil na tehniki varne 2. mesto: Igor Krevelj iz MK Urnk Rajdersi, 3.
mesto: Iztok Bence iz MK Posavje,
vožnje z motornimi kolesi.
Preizkušnja je bila namenjena predvsem mladim, - kat. Lady cup: 1. mesto: Karmen Vodopivc, 2.
neizkušenim, pa tudi izkušenim voznikom mesto: Štefka Kladnik, obe predstavnici MK
motornih koles, prav posebna skupina so bili tudi Posavje.
najmlajši – bodoči vozniki, stari do 10 let.
Udeleženci iz vse Slovenije so se pomerili v vseh Letos je bilo kljub vsem opozorilom in preventivnim
akcijam že veliko smrtnih žrtev na cestah, vendar
tekmovalnih kategorijah:
statistika in praksa kažeta, da ti udeleženci
- kat. Junior: z zasedbo 1. mesta: Matevž Robek večinoma niso bili člani motoklubov.
ter 2. mesto: Gašper Polajžer, 3. mesto: Jure
Poslanstvo teh je izmenjava izkušenj, skupno
Perpar, vsi iz MK Fire Froup,
privajanje na vožnje iz zimskega spanja, druženje.
- kat. do 350 ccm: 1. mesto: Niko Radenšek iz
Boštanja, 2. mesto: Andraž Koritnik iz MK Power Zato vabljeni vsi motoristi, da se nam pridružite
in se skupaj veselimo in premagujemo kilometre
Kamnik, 3. mesto: Jure Šmid iz MK Klukhena,
- kat. 350–750 ccm, 1. mesto: Gregor Vodopivc, varne vožnje.
Karmen Vodopivc in Petra Biderman
2. mesto: Tomaž Knez, oba iz MK Posavje, 3.

Oglasi

Oglasi

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

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

041/532 005
REKLAME

MALI OGLASI

ŠPORTNI REZULTATI ...

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

VICOTEKA
KAKRŠEN OČE TAKŠEN SIN
Učiteljica na roditeljskem sestanku : »Vaš sin je
najbolj priden učenec v razredu!«
Mati: »To ima po očetu. Oče je bil predčasno
izpuščen iz zapora zaradi lepega obnašanja.«
V CIRKUSU
Na cirkuški predstavi izbruhne požar.
Med občinstvom nastane prava panika in
obiskovalci začnejo bežati v vse strani.
Blondinka med občinstvom vstane in jih pomiri:
»Ljudje, brez panike, saj imajo požiralca ognja!«
BLAGAJNIK
»V našem podjetju pa iščejo blagajnika« je Uroš
povedal prijatelju Juretu.
»Kako? Ali niste prejšnji teden zaposlili novega
blagajnika?«
»Smo. Saj ravno njega iščejo.«
FANTASTIČNO
»Ko sem ga spoznala,« je rekla Katarina prijateljici«,
se je zabliskalo, začelo je grmeti, lučke so se
prižigale in sploh je bilo fantastično!«
»Tako močno te je zadelo?«
»Ne, ravno takrat je igral fliper!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Z mislimi, ki jih mislite v tem trenutku
oblikujete svojo prihodnost.
Te misli bodo oblikovale vaše izkušnje
jutrišnjega dne naslednjega
tedna
in naslednjega leta. Zato pustite da
pozitivne misli zaposlujejo vaš um.
Rešitev skritega kotička je: Kapelica na
Lisci. Opis najdete na strani 17 v rubriki
Grajska skrinja.
Izžrebani sta bili:
Ana Sotlar,
Podgorica 16,
8290 Sevnica
Marija Podrug,
Naselje heroja
Maroka 24,
8290 Sevnica
Rešitev majske križanke je ANDY RODDICK.
Izžrebani so bili:
1. nagrada – Aljoša Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
2. nagrada – Milka Papež, Cesta na grad 30, 8290 Sevnica
3. nagrada – Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica
4. nagrada – Alenka Končina, Krmelj 26, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec JUNIJ :
1. nagrada: i zdelek Svilanita, ki jih podarja Svilanit d.o.o.,
Kamnik, Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik
2. nagrada: d ve dnevni karti za bazen Sevnica, ki ju podarja
KŠTM Sevnica
3. nagrada: p odloga za sedenje ob bazenu , ki jo podarja
KŠTM SEVNICA
4. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM SEVNICA

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. junija 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Kje je postavljeno in
katerega leta je bilo
postavljeno
obeležje
na fotografiji in kaj
obeležuje?
namig: www.grobelnik.si

Rešitve pošljite na dopisnicah
do 15. junija na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica Izmed
prispelih pravilnih rešitev bomo
izžrebali dve praktični nagradi.

Oglasi
PE Svilanit
TC Mercator - Boštanj 80
8294 Boštanj
tel: 07 814 91 37
Slike so simbolične

pon - pet: 9.00 - 21.00
ned. in prazniki: 9.00 - 15.00

Zaradi zaprtja trgovine

-30%

Popust velja za vse izdelke. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na blagajni.

od

19. do 30. junija 2010
oz. do razprodaje zalog

www.svilanit.si

Slike so simbolične.

ZA VSAKIH
15€ NAKUP
A VAM

PODARIMO
MAGNETEK

Z JUNAKI RI
SANKE
OD 12.5
DO 11.7.201
0
OZ. DO RAZ
PRODAJE ZA
LOG

la
Magnetna tab
n
ed o*
Shrek zovaje v
omejeno!
*Število izdelk

Ve~ informacij poiš~ite v

2,99

Sevnica.

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letali{ka cesta 26 www.spar.si
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