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Intervju

Mojca, ste zelo kreativni, svobodomiselni, polni 
idej … Kdaj ste si to zaželeli usmeriti v delo oz. 
povezovanje mladih?

Zanimanje in želja, da bi v Sevnici mladi lahko kaj 
naredili zase in za druge mlade, sta nastali že leta 
2002, ko sem končala srednjo šolo in smo z nekaj 
prijatelji ustanovili kulturno in mladinsko društvo. 
Takrat v Sevnici še ni bilo MC Sevnica, ne KŠTM 
Sevnica, prostovoljstvo med mladimi ni bilo še 
tako znano in tudi priložnosti za kreativno zabavo 
ni bilo toliko kot zdaj. Spomnim se le, da smo imeli 
veliko zamisli in smo zbirali tudi glasbene skupine 
po Sloveniji, da bi prišle v Sevnico nastopat za 
nekaj 100 tolarjev. Oglasilo se jih je kar nekaj, tudi 
take, ki zdaj dobijo za nastop nekaj 100 evrov. 
Vendar je žal društvo takrat ostalo le na papirju, 
ker smo se člani hitro porazgubili po fakultetah. 
Ideja o organizaciji, ki bi združevala kreativne 
mlade, ki so angažirani in jim ni vseeno, je ostala 
v naših mislih. 

To so bili vaši začetki. Idejo o organizaciji, ki bi 
združevala mlade, ste razvijali in razvili po vrnitvi 
v Sevnico.

Po koncu študija na fakulteti za humanistične 
študije v Kopru, kjer sem študirala antropologijo in 
kulturne študije, sem se vrnila v Sevnico in se takoj 
začela vključevati v mladinsko delo. Z novo skupino 
mladih smo aktivirali društvo, ga preimenovali v 
K. N. O. F. – kreativnost nam oživlja fantazijo. Takšni 
smo tudi bili, zelo kreativni, inovativni in predvsem 
z velikimi idejami. Naš prvi projekt MetalEVE, ki 
se je zgodil 27. aprila 2007 v Mladinskem centru 
Sevnica, smo izpeljali z metalsko skupino. Ta se 
je pridružila društvu v obliki metalne sekcije, tri 
dni za tem, še popolnoma na začetku, pa smo 
izpeljali Kres Fest na Lisci. To je privabilo kar 

500 obiskovalcev. Tako smo začeli najprej z bolj 
zabavnimi in glasbenimi prireditvami, pozneje tudi 
z umetniškimi, izobraževalnimi in multimedijskimi. 
Zdaj smo aktivni tudi na mednarodnem področju, 
saj smo se udeležili že štirih mednarodnih izmenjav, 
pridobili smo si tudi akreditacijo za pošiljanje 
in gostovanje prostovoljcev iz tujine. Prihodnje 
leto bo naše društvo K. N. O. F. praznovalo peto 
obletnico aktivnega delovanja na področju kulture, 
mladine in multimedijev in kar 10 let obstajanja 
društva. 

Da ste zelo aktivni, kažejo tudi različni položaji, v 
katerih nastopate. 

Poleg predsednikovanja v društvu K. N. O. F. od 
leta 2007 opravljam od lani prostovoljno tudi 
predsedniška dela v Mladinskem svetu občine 
Sevnica, ki združuje 12 mladinskih organizacij 
iz Sevnice in skrbi predvsem za 
oblikovanje mladinskih politik, boljše 
povezovanje med mladinskimi 
akterji, komunikacijo med društvi, 
mladimi in lokalnimi oblastmi 
ter za vključevanje mladih v 
družbeno življenje. Prizadevamo 
si za uveljavitev Strategije razvoja 
mladinskih dejavnostih v občini 
Sevnica za pet let in da bi mladim 
lahko zagotovili prostore, ki jih 
potrebujejo, kot sta glasbena 
vadnica in prostor za zabavo. Kot 
predsednica MSOS sem prevzela 
tudi vlogo predstavnice mladih v 
Svetu zavoda KŠTM Sevnica.
Večino časa se torej ukvarjam s 
prostovoljnim delom za različne 
organizacije, kar me je tudi spodbudilo k 
pisanju diplomske naloge Problem sodobnega 

ustvarjanja, za študijo primera pa sem uporabila 
umetniške dejavnosti Društva K. N. O. F.
Kot direktorica Zavoda NSK za spodbujanje 
kulture Sevnica se ukvarjam z vodenjem 
mednarodnih projektov, administrativnimi 
zadevami, računovodskimi posli in organiziram 
različne multimedijske ter računalniške tečaje 
za brezposelne in starejše. Kot prostovoljka v 
različnih organizacijah sem se priučila večino 
stvari, ki jih opravljam, prav tako sem odkrila 
najpomembnejše, in sicer poklic, ki me zares 
veseli. 

Res je prostovoljno delo eden izmed načinov za 
koristno preživljanje prostega časa, pridobivanje 
znanja in izkušenj, iskanje samega sebe. Vendar 
imam občutek, da pri nas prostovoljno delo ni prav 
pogosto, ali se motim? 

Sama promoviram prostovoljstvo med mlajšimi 
člani društva, s katerimi se srečujemo enkrat na 
teden. Poskušam jim vzbuditi občutek za druge 
in družbeno angažiranost ter jih motivirati k 
samostojnemu vodenju projektov. Vendar je to res 
precej težko, saj je med mladimi veliko zaprtosti, 
nezaupljivosti, sebičnosti in nevoščljivosti. Delati 
za nekoga drugega popolnoma brezplačno je kar 
nelogično. Čeprav sem zelo vesela, da so tudi 
izjeme, ki jih srečam občasno in mi dokažejo, 
da ves trud ni zaman. V društvu imamo kar 
nekaj dijakov in tudi absolventov, ki redno in 
prostovoljno delajo za druge, zavedajo pa se, da 
je to koristno tudi zanje. Zavedajo se, kaj vse se 
jim je spremenilo na bolje prav zato, ker so člani 
društva, od tega, da je nekdo začel igrati v glasbeni 
skupini in odkril svojo strast do glasbe, do tega, da 
je drugi postal veliko bolj družaben, komunikativen 
in samozavesten. Vsak dan posvetim veliko časa 
prostovoljnim dejavnostim. Verjamem, da bo moj 
trud poplačan, če bo moje delovanje vsaj eni osebi 
nekako izboljšalo življenje. 

Imate za mlade in tiste, ki se z mladimi ukvarjamo, 
kakšno sporočilo, priporočilo, bi kaj odsvetovali?

Tistim, ki se ukvarjate z mladimi pri svojem 
delu, priporočam, da daste možnost vsakomur, 
prisluhnete počutju, ne le besedam mladih, in kdaj 
pa kdaj posežete tudi po kakšni strokovni literaturi 
o delu z mladimi pri kakšni težavi. Mladim pa 
priporočam, naj se čim prej vključujejo v različna 
društva in druge skupine, kjer lahko res uresničijo 
večino svojih idej ali sanj, ki so jih kdaj imeli. In kar 
brez strahu, kot vidite dejansko so/smo v Sevnici, 
na različnih koncih, ljudje, stari in mladi, ki jih res 
zanima, kaj mislite. Več informacij o včlanitvi v 
sevniške mladinske organizacije na www.knof.si in 
www.kstm.si.

Mojca, prijetno je bilo poklepetati z vami. Tudi 
vnaprej vam želimo veliko pozitivne energije pri 
svojem delu in nasploh v življenju!

Pogovarjala se je: Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mojca Metelko
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.. 

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - ostalo, razen občinske novice.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
grajske.novice@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si

Prihodnja številka izide junija 2011, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 5. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Pričakovanje. Vsi ga imamo in vsak naš korak je 
povezan z njim. In vse to pričakovanje kroji naše 
življenje. Omejitev ni. Velikokrat kaj pričakujemo. 
Kadar pride prvo, ga poskušamo uresničiti. 
Kmalu je tukaj drugo. Čez čas ugotovimo, da ni 
edino, da je pričakovanje postalo naša potreba, 
da se iz enega rodi drugo in tretje … Eden je 
vzrok drugemu, lahko tudi posledica. Sami jih 
oblikujemo. Sami se porajajo v naših mislih. 
Kadar smo mladi, ne pričakujemo popolnega 
zdravja, ker se nam zdi samoumevno. Le ob 
izgubi ali težki nepričakovani bolezni se zavemo, 
da bi bilo v življenju lahko drugače. Takrat 
so nam pomembnejši uspeh, potrjevanje,

ustvarjanje okolja za čim boljše življenje. Pozneje 
se pojavi pričakovanje glede družine. In kadar 
na primer izgubimo službo, smo v slabšem 
finančnem stanju ali pa neuspešno iščemo 
partnerja, pomislimo, kaj se je zgodilo z našim 
pričakovanjem. Smo nanj pozabili? Ga nismo 
znali prepoznati, ukrotiti in mu dati vsebino s 
koraki življenja? V tistem hipu je pomembno, 
kakšna osebnost si postal, kako samozavesten 
si in kako si se pripravil na življenje. In takrat 
je najlepše, če znaš v sebi najti moč. Moč, s 
katero znaš pričakovanje prilagoditi življenju, 
novim razmeram.
      
   Mojca Pernovšek 

Organizator: Društvo salamarjev Sevnica
Info: Stane, 031 652 237,  www.drustvo-salamarjev.si
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

Občina Sevnica je na podlagi občinskega 
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 
kanalizacijo v občini Sevnica, v skladu s Študijo 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 
občine Sevnica, v Uradnem listu objavila Javni 
razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 
kanalizacijo v občini Sevnica v letu 2011.
S sofinanciranjem Občina Sevnica želi pomagati 
lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov pri 
sanaciji neurejenega odtekanja hišnih odpadnih 
voda v podtalje ter na ta način pospešiti in spodbujati 
varovanje okolja in vodnih virov. Sofinanciranje za 
male komunalne čistilne naprave se odobri na 
podlagi popolne vloge za stanovanjske objekte 
na območjih, kjer po Operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Sloveniji za območje občine Sevnica ni 
predvidena gradnja javne kanalizacije s skupno 
čistilno napravo. 
Na razpis se lahko prijavijo lastniki obstoječih 
stanovanjskih hiš, ki so že realizirali navedene 
posege, in sicer vgradili malo čistilno napravo 
ali zgradili nov hišni kanalizacijski priključek 
skladno s soglasjem izvajalca javne službe, 
Javnim podjetjem Komunala Sevnica. Celoten 
razpis, obrazci za prijavo in osnutek pogodbe so 
objavljeni tudi na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) v rubriki »Javni razpisi«, 
kjer se lastniki objektov seznanijo z merili in pogoji 
za sofinanciranje. Za vse informacije v zvezi z 
razpisom se občani lahko obrnejo na Oddelek za 
okolje in prostor Občine Sevnica. 

Sofinanciranje gradnje 
malih čistilnih naprav in 
kanalizacijskih priključkov

Občina Sevnica je bila s projektom Kanalizacija 
in čistilna naprava Orehovo uspešna na razpisu 
za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev 
iz naslova regionalnih spodbud. Za projekt je 
odobreno sofinanciranje v višini 541.630 evrov, 
kar znaša 85 % upravičenih stroškov operacije. 
Z investicijo bo zgrajenih skoraj 1.200 metrov 
gravitacijskih kanalov za odvod komunalnih 
odpadnih voda, tlačni vod v dolžini 424  metrov, 
dve črpališči in čistilna naprava Orehovo v velikosti 
300 populacijskih enot. Dela se bodo začela v 
letošnjem in končala v naslednjem letu.

Projekt Kanalizacija in 
čistilna naprava Orehovo

Občina Sevnica je objavila javni razpis za zbiranje 
informativnih ponudb za investiranje v poslovno 
cono Blanca, za katero je bil 28. januarja 
2011 sprejet odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu. Celoten poziv je javnosti na 
voljo na spletni strani Občine Sevnica. Ponudbe 
lahko zainteresirani do vključno 10. maja 2011 
oddajo osebno ali pisno v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Investiranje v 
poslovno cono Blanca

Na pobudo župana Srečka Ocvirka je na sevniškem 
gradu konec marca potekala okrogla miza z 
naslovom »Krepitev javnega zdravja v luči socialno-
ekonomskih dejavnikov zdravja«. Obravnavano 
temo so s svojimi strokovnimi predstavitvami z 
različnih zornih kotov osvetlile naslednje institucije: 
Direktorat za javno zdravje, Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje, Zdravstveni dom Sevnica, aktiv ravnateljev 
osnovnih šol sevniške občine, sevniška območna 
služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
in Center za socialno delo Sevnica.

Izmed ključnih podatkov, ki oblikujejo sliko 
javnega zdravja občanov sevniške občine, je bila 
izpostavljena višja stopnja samomorilnosti v 
daljšem časovnem obdobju, večje število poškodb 
pri delu, nižja preskrbljenost z zdravstvenimi 
delavci v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
opaziti pa je tudi pomanjkanje kadra s področja 
specialne pedagogike in logopedije v vzgojno-
izobraževalnih zavodih. Zelo problematična dejstva 
so nižja izobrazbena struktura prebivalcev občine 
Sevnica v primerjavi s Posavjem in Slovenijo, nizka 
neto dodana vrednost na zaposlenega ter visoka 
stopnja brezposelnosti.
Poleg same osvetlitve stanja javnega zdravja v 
sevniški občini ter krepitve povezanosti obstoječih 
institucij in kadrov, ki se na različnih področjih 
srečujejo z varovanjem, raziskovanjem in 
spremljanjem javnega zdravja, je rezultat okrogle 
mize tudi opredelitev konkretnih možnosti za 
izboljšanje obstoječega stanja. Smernice je Občina 
Sevnica naslovila tudi na pristojne institucije, 
predstavljajo pa osnovo k nadaljnjem zmanjševanju 
neenakosti v javnem zdravju.

O neenakosti v 
javnem zdravju

Udeleženci okrogle mize. 

Na ekskurzijo po občini Sevnica so se drugo 
soboto v aprilu odpravili svetniki Občinskega sveta 
Občine Sevnica, predsedniki krajevnih skupnosti, 
člani nekaterih odborov Občinskega sveta in 
predstavniki Občinske uprave Občine Sevnica. 
Na terenu so si ogledali aktualne investicije 
Občine Sevnica, pot pa jih je vodila tudi po nekoliko 
odročnejših predelih občine. 
Na ekskurzijo so udeleženci z avtobusom krenili 
s sevniškega Glavnega trga ter se popeljali 
preko mesta, doline Sevnične in Krakovega 
proti Okroglicam. Sledil je spust proti dolini 
reke Save in vožnja od Loke, preko mostu do 
Šmarčne in Kompolja proti Boštanju, nato pa po 
dolini Grahovice proti Jablanici, Novemu Gradu, 
Šentjanžu in Leskovcu na nadmorski višini 720 
metrov. Tam se nahaja najvišja točka vodovoda 
v sevniški občini in se odpira čudovit razgled na 
slikovito pokrajino. 

Vožnji skozi Krmelj in Kamenško je sledila pot 
proti Tržišču in Malkovcu, preko Rovišča, Hudega 
Brezja in Arta pa vožnja do Blance, Kladja, Krajnih 
Brd, Pokleka, Trnovca in Zabukovja. Čez Metni 
Vrh in Drožanje je cesta zbrane popeljala na sam 
začetek ekskurzije. Skupna dolžina celodnevnega 
popotovanja je bila kar okrog 140 kilometrov, kar 
priča o tem, kako velika in razgibana je sevniška 
občina.
S predstavitvijo vseh aktualnih, pa tudi že 
končanih projektov in investicij obiskanih območij 
občine, sta strokovno ekskurzijo vodila župan 
Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone 
Košmerl. Udeleženci so se ob koncu dne soglasno 
strinjali, kako koristno in zanimivo je bilo tovrstno 
popotovanje.

Ekskurzija po občini Sevnica

Na Leskovcu nad Šentjanžem. 

Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje je 
objavila Javni poziv za vključitev delodajalcev v 
Posavsko štipendijsko shemo. Predmet poziva 
je izbor delodajalcev v sistemu kadrovskega 
štipendiranja, prijavijo pa se lahko podjetja s 
sedežem na območjih občin Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Sevnica in Radeče. V Posavsko 
štipendijsko shemo delodajalec prispeva 30 % 
sredstev za štipendijo, 20 % sredstev zagotovi 
občina, v kateri ima delodajalec sedež, polovico 
sredstev pa zagotovi RRA Posavje s prijavo 
na razpis iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada. Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 
2011. Razpisna dokumentacija, ki med drugim 
opredeljuje tudi pogoje prijave, je zainteresiranim 
na voljo na spletnih straneh RRA Posavje. Občina 
Sevnica v programu Posavske štipendijske 
sheme uspešno sodeluje že več let. V letošnjem 
šolskem letu tako štipendijo prejema 26 dijakov in 
študentov, vključenih pa je skupno devet podjetij.

Javni poziv za vključitev 
delodajalcev v Posavsko 
štipendijsko shemo
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Občinske strani,  po občini

Na lokaciji nekdanjega parka pri Srednji šoli 
Sevnica, ki je bil odstranjen konec leta 2007, so 
nedavno zasadili 24 lip. Drevored v dolžino meri 
300 metrov, zasaditev pa sodi v okvir projekta 
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica.
Med novo zasajenim drevoredom in železniško 
progo, na območju okrog 9600 kvadratnih 
metrov, Občina Sevnica načrtuje tudi ureditev 
mestnega parka. V sklopu ureditve parka so 
predvidene naslednje umestitve: sprehajalne poti, 
otroško igrišče z igrali za otroke do šestega leta 
starosti, ploščad za razne družabne dogodke, 
balinišče, načrtovana pa je opremljenost parka 
z urbano parkovno opremo in javno razsvetljavo. 

Med predvidenimi elementi so še lesene skulpture 
– izdelki dijakov Srednje šole Sevnica, ustvarjeni iz 
dreves nekdanjega parka. Stara drevesa, ki jih 
je bilo nujno potrebno odstraniti, bodo tako tudi 
v pomlajeni različici parka našla svoje mesto. 
Pripravljeno idejno zasnovo si bo zainteresirana 
javnost lahko ogledala na javni razgrnitvi ter podala 
pripombe in predloge. 

Novo zasajeni drevored 
bo krasil območje ob Savi

Pogled na novo zasajeni drevored.

V dvorani TVD Partizan Boštanj se je v marcu 
odvijala družabna prireditev z razglasitvijo 
zmagovalca izbora za Županovo vino 2011. 
Izbor je letos potekal v okviru društvenega 
ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Sevnica-
Boštanj, degustacijska komisija pod vodstvom 
enologinje Darje Bovha pa je izbirala med desetimi 
prijavljenimi vzorci suhih belih sortnih vin in suhih 
vin bele zvrsti. S svojimi vini so sodelovali: Milan 
Borštnar, Rudi Celestina, Vinogradništvo Jakše, 
Silvo Janc, družina Janc, Vina Kozinc, Matija 
Mlakar, Marjan Pirc, Pavel Vene in Lado Zgonc. 
Kot zmagovalno Županovo vino 2011 je komisija 
izbrala suho vino bele zvrsti – cuvée pridelovalca 
Vina Kozinc iz Dolnjih Impolj, ki je na tem izboru 
tako slavil že četrtič.

Županovo vino 2011

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost, 
da bodo v sklopu priprave državnega prostorskega 
načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto 
A1 Maribor–Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana–
Obrežje pri Novem mestu, v obdobju med 1. 
aprilom in 30. junijem 2011, na območju sevniške 
občine s strani državne javne službe, ki jo opravlja 
Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne 
arheološke raziskave. Več informacij je na voljo 
na spletni strani Občine Sevnica, kjer je objavljen 
dopis Ministrstva za okolje skupaj s kartografskim 
gradivom, ki prikazuje situacijo poteka variant 
trase tretje razvojne osi.

Predhodne 
arheološke raziskave

Jožefa Mlinarič s Pokleka nad Blanco je praznovala 
visoki jubilej. Živi v spodnjem delu hiše sina Milana, 
skupaj s sinom Marjanom. Ob tej priložnosti so 
jo obiskali številni sorodniki, pa tudi predstavnici 
krajevnega odbora RK Blanca s skromnim darilom. 
Ta obisk je bil zanjo še posebno presenečenje, 
saj je bila tudi ona v preteklosti kot predstavnica 
Pokleka dolgoletna aktivistka RK. Obiska je bila 
zelo vesela in je ves čas ponavljala: »Zdej pa vid'm, 
da še mam kredit!« 

Spomnila se je, kako je morala, ko ji je umrl mož 
rudar, vzgajati štiri sinove, za katere je večkrat 
veljal tudi znani rek, da kruh ponoči spi. Pepca, 
kot ji od nekdaj rečejo domačini, se je omožila na 
Poklek z Reštanja nad Senovim. Vse življenje je 
bila gospodinja in je rada delala na polju. Do lani je 
izdelovala tudi gobeline in jih veliko podarila.
Pravi, da živi skromno, a lepo, škoda je le, da zelo 
slabo sliši in se zato težko pogovarja. Komaj čaka, 
da bo pomlad in bosta lahko s sinom Marjanom 
sedela pred hišo. Ob slovesu je šla na hišni prag 
in veselo mahala ter vabila na obisk v prihodnjih 
letih.

Ana Mešiček

Devetdeset let 
Mlinaričeve Pepce

V nedeljo, 3. aprila, je MK Posavje priredil 3. 
blagoslov motorjev v Boštanju. Poleg članov MK 
Posavja so se ga udeležili še iz devetih sosednjih 
klubov. Maševal je boštanjski župnik Fonzi Žibert, 
tudi sam ljubitelj motociklizma. Pripeljali so kar 
150 motornih koles, številni lastniki pa so pripeljali 
še sovoznice in druge sopotnike. Po blagoslovu 
motociklov je Jože Mervič člane MK Posavje povabil 
na zakusko v svoj domači hram na Konjsko.

Vsi člani Moto kluba Posavje s predsednikom 
Iztokom Bencetom se iskreno zahvaljujemo vsem 
motoristom in udeležencem za tako številno 
udeležbo ter želimo vsem srečno, predvsem pa 
varno pot!

K. Š.

Blagoslov motorjev 

Skupaj s sinom Marjanom in 
predsednico RK Blanca Cvetko Romih

Marec nas s svetlimi odtenki in toploto predrami 
iz turobnih zimskih dni. Je tudi darežljiv s številnimi 
prazniki, ki v nas prebujajo pričakovanje, veselje in 
iščejo pot do sočloveka. V Boštanju smo se zato 
odločili pripraviti skupno praznovanje krajanov in 
ga poimenovali Dan družine.
Kulturno-družabna prireditev je bila 26. marca 
v TVD Partizan Boštanj. V kulturnem delu so 
navdušili najprej učenci Osnovne šole Boštanj, 
potem pa še kvintet Boštanjski prijatelji in ženski 
pevski zbor Azalea.

Med posamezne nastope so bile domiselno 
vpletene zabavne točke. Te so razvedrile 
občinstvo in ga pritegnile k sodelovanju. Prireditev 
se je nadaljevala ob kozarcu rujnega Društva 
vinogradnikov Boštanj Sevnica in dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Boštanj. Za dobro razpoloženje in 
ples je poskrbel trio Braneta Žiberta. Prireditev 
sta povezovali Tanja Žibert in Jelka Bec, idejni 
vodja skupnega praznovanja.
Posebne pozornosti so bili deležni nepogrešljivi 
pomočniki na vseh prireditvah: Franc in Milena 
Košak, Marija Gošte, Jože Simončič in Jasmina 
Veselinovič.

Jelka Bec 

Kulturno-zabavna prireditev 
Dan družine v Boštanju

Foto: Tadeja Krnc

Tudi v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
smo 25. marca praznovali dan za spremembe. 
Posvetili smo se prostovoljstvu, medsebojni 
pomoči, podpori v stiski. V 11 zaposlitvenih 
skupinah, ki od ponedeljka do petka potekajo v 
našem domu, smo s stanovalci izdelali plakate 
o prostovoljstvu in kaj lahko naredim zase in za 
druge, za lepši vsakdan. Plakate so si lahko vsi 
ogledali v avli doma, tudi naši gosti tistega dne.
Obiskale so nas prostovoljke Srednje zdravstvene 
in kemijske šole Novo mesto in prostovoljke z 
mentorico Gordano Rostohar z Gimnazije Brežice. 
Razveselile so nas s posebnimi darili, ki so jih 
skupaj z mentoricami izdelale za naše stanovalce 
in tudi zaposlene. Skupno druženje je potekalo v 
sproščenem ozračju, prijetnem razpoloženju in 
pogovoru, kaj pomeni biti prostovoljec in kako 
lahko vsi skupaj spreminjamo dan, življenje na bolje.
V našem domu tako že 11. leto poteka projekt 

Prostovoljstvo, vanj je vključenih 20 prostovoljcev 
in prostovoljk ter tri mentorice in mentor.
 

Darja Cizelj, DUO Impoljca

Dan za spremembe

Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica
Foto: arhiv Občine Sevnica
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Planinski pohod na Donačko goro
V soboto, 26. marca zjutraj, smo se sevniški 
planinci mladinskega odseka odpeljali v Tržišče 
po planince Osnovne šole Tržišče. Skupaj smo 
se podali na pot proti Krškemu skozi Bizeljsko, 
Podčetrtek, do Rogatca in male Donačke vasi. 

Izstopili smo iz avtobusa in se v sončnem vremenu 
peš napotili do Rudijeve koče. Tam smo se okrepčali 
s tistim, kar smo imeli s seboj v nahrbtniku, in 
pot nadaljevali navkreber skozi zaščiteni bukov 
pragozd do vrha Donačke gore. Tam nas je najprej 
pozdravil velikanski pozidani križ. Z gore je čudovit 
pogled na vse strani – Peco in Kamniško-Savinjske 
Alpe, Snežnik, Gorjance in Panonsko nižino. 
Ves gozd je bil poraščen z zvončki in različnimi 
čudovitimi rastlinami, pa tudi drevesa so nas ves 
čas presenečala s svojimi nevsakdanjimi oblikami. 
Videli smo tudi v veliko črko H zaraščeni ogromni 
bukvi. Sestop v dolino je bil kar prehiter in domov 
smo se vrnili polni lepih vtisov, utrujeni, a veseli, da 
smo osvojili štajerski Triglav.

 Besedilo in foto: Tanja Košar

Ste že osvojili 
štajerski Triglav?

Za stanovalce in zaposlene Doma upokojencev 
Sevnica je bil četrtek, 14. april, poseben in 
pomemben dan. S kulturnim programom, v 
katerem sta nastopala pevski zbor stanovalcev 
LIPA in pevski zbor zaposlenih ŠOJE ter prostovoljka 
ŠPELA smo začeli uradno odprtje prenovljenega 
doma. Po kulturnem programu je bil voden ogled 
doma. 
Načrtovanje temeljite obnove se je začelo 
leta 2002 in je potekalo po petih fazah vse do 
leta 2010. Najprej smo dobili novo dvigalo, ki 
je omogočilo lažji prevoz našim stanovalcem. 
Zamenjali smo stavbno pohištvo, naredili novo 
streho, sanirali balkone in jih v petem nadstropju 
zaprli in tako povečali sobe. V prvem nadstropju 
smo pokrili teraso in v novih prostorih namenili 
mesto za delovno fizioterapijo. Vse prostore v 
domu smo opremili z javljalniki požarov. Obnovili 
smo fasado in uredili sprehajalni park do kotička 
pod brajdo, kjer lahko stanovalci preživljajo sončne 
in tople dni.
Ponosni in zadovoljni smo, saj smo predali namenu 
primernejše, prijetnejše in funkcionalnejše bivalne 
prostore, notranji in zunanji videz doma pa se je 
zelo spremenil na bolje. Vsem stanovalcem smo 
se zahvalili za strpnost pri spremenjenem načinu 
življenja med prenovo, pa tudi vsem zaposlenim, ki 
so v težavnejših razmerah, kjer je bil potreben večji 
napor in veliko dobre volje, odlično opravljali svoje

Končana prenova 
Doma upokojencev Sevnica
Naše sanje so se uresničile

V nedeljo, 10. aprila, je bil na Blanci drugi blagoslov 
motorjev v organizaciji Moto kluba Urnk rajdersi, 
na katerega so motoristi z vseh koncev Slovenije 
pripeljali 512 motorjev iz 36 motorističnih klubov.
Članice in člani so v sodelovanju z domačini in z 
domačimi društvi pripravili pester program, začel 
pa se je z zbiranjem motoristov na travniku v 
središču Blance. V dopoldanskem delu programa 
je najprej nastopila Godba Blanški vinogradniki in 
sevniške mažorete. Po sveti maši je bil pri bližnji 
kapelici v spomin na vse umrle motoriste še 
blagoslov motorjev.

Za prijetno popoldansko druženje je skrbel 
narodno-zabavni ansambel Fantje izpod Lisce. 
Poskrbljeno je bilo za pijačo in jedačo, Aktiv 
kmečkih žena Blanca je pripravil domače sladke 
dobrote. Predstavili so se tudi ponudniki usnjene 
motoristične opreme. V popoldanskem času je 
potekala še panoramska vožnja na poti Blanca–
Rožno–Poklek–Gračka gora–Čanje–Blanca.
S simulatorjem vožnje motocikla so sodelovali tudi 
policisti PP Krško ter hkrati predstavili tudi vozilo 
za nadzor hitrosti vožnje na cesti s t. i. sistemom 
provida.
Poudarek je bil na druženju in na varni vožnji, 
tudi glede opozorila vseh udeležencev v prometu 
na začetek motoristične sezone, kar je glede na 
množično udeležbo domačinov, ki niso motoristi, 
tudi uspelo.

Marko Kovačič 

Moto klub URNK RAJDERSI 
priredil 2. blagoslov motorjev 
na Blanci

Foto: Albin Krevelj (PRESS BINČ)

Neki trenutek je edinstven, ne ponovi se v svoji 
enkratnosti. Miricina zasedba je v zadnjih tednih 
pripravila program v sklopu materinskega dne. V 
sobotnem aprilskem večeru je v kulturnem domu 
zazvenelo tudi petje domačih članic skupine Rosa 
in kvarteta Jarica.
Prireditev je pustila sled spoštovanja gasilcev 
do kraja, krajanov in spoštovanje kulture. Ne le 
slediti pripravljenosti in izobraževanju gasilcev ob 
morebitnih nesrečah, sem spadajo tudi vrednote, 
izhajajoče iz preteklosti, sledijo času in se ne 
izgubljajo.
Po uradnem delu je ansambel Nemir zaigral 
v prijetno noč z veliko glasbeno energijo. Ta 
večer sem združila svoje misli ob besedah člana 
zasedbe Nemir in dobila odgovore, na katere sem 
nezavedajoč se čakala. Življenje prinaša, odnaša 
in s tem potrjuje, da se za stvari, ki so dane kot 
preizkušnja, splača potruditi, odgovor o pravilnosti 
pride. 

Noč je bogato izzvenela in vsak pozitivno usmerjen 
korak in vsak pošten namen skozi naša življenja 
ima svojo lepoto in lep rezultat. V življenjih nas, ki 
se podpiramo in smo si vedno blizu, je najlepše – 
vračati se. 

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Nemir 
med zabukovškimi gasilci

Pozidani križ na vrhu Donačke gore 

poslanstvo. Posebna zahvala je bila namenjena 
dr. Cvetu Gradišarju, Milki Cizelj in Andreji Flajs, 
direktorjem, ki so v 30 letih delovanja Doma 
upokojencev Sevnica skrbeli, da je preživljanje 
tretjega življenjskega obdobja stanovalcev doma 
kakovostno.
Misel, ki spremlja življenje in delo v domu, Skupaj 

bogatimo življenje, je naslov brošure, izdane ob 
odprtju.
Dom upokojencev Sevnica je prostor, kjer bivamo, 
delamo in se srečujemo med seboj ljudje dobre 
volje. 
      
   Franja Svažič
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Turizem, TZOS

Ob zaključku čistilnih akcij  in v počastitev dneva  
zemlje smo zasadili občinsko lipo v vasi Škovec v 
KS Tržišče.
                                                            

Vir: TZOS Sevnica

Zasaditev občinske lipe 2011

Planinsko društvo Lisca Sevnica je imelo v torek, 
15. marca, v precej polni Kulturni dvorani Sevnica 
redni letni občni zbor. S 539 članicami in člani leta 
2010 smo najštevilnejše društvo v naši občini in 
tudi širše, hkrati pa tudi eno vodilnih po bogati 
vsebini delovanja. V sklopu društva delujejo različni 
klubi in skupine, ki dajejo poseben pečat identiteti 
društva. Vsi člani delujemo prostovoljno in za svoje 
delo ne prejemamo nobenega plačila. 

Na začetku programa občnega zbora je zapel 
MePZ Lisca Sevnica, po imenovanju delovnega 
predsedstva pa je zbor soglasno potrdil vsebinsko 
in finančno poročilo za leto 2010 ter poročilo 
nadzornega odbora. Po kratki predstavitvi OŠ 
tabora Bohinj 2010 je bila predstavitev načrta 
obnove Tončkovega doma na Lisci, ki so ga navzoči 
z veseljem sprejeli in zaželeli novemu najemniku 
Francu Krašovcu vso srečo pri obnavljanju.
Na zboru so nam za uspešno delo čestitali tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk, predstavnik PZS 
in predsednik Meddruštvenega odbora zasavskih 
PD Borut Vukovič ter številni planinski prijatelji 
iz sosednjih društev. Podelili smo tudi priznanja 
najbolj zaslužnim posameznikom, ki so s svojim 
prostovoljnim delom pripomogli k uspešnemu 
delovanju društva.

Rok Petančič,
predsednik PD Lisca Sevnica

Občni zbor 
Planinskega društva 
Lisca Sevnica

foto: Vinko Šeško

V nedeljo, 6. marca, smo prostovoljke Jula 
Čobanovič, Viktorija Tratar in Annemarie Culetto 
v sklopu turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu v kulturni dvorani v Loki ustvarjale z malimi 
maškarami. V EKO-delavnicah smo bili kreativni 
glede na vsebino dneva žena in pusta. V sprevodu, 
v katerem nas je s harmoniko spremljal Nace 
Remih, smo se sprehodili do Račice. 
Ob vrnitvi na trg v Loki so nas velike maškare 
pogostile s krofi pekarne Kruhek Sevnica, Pekarne 
Stara v Sevnici in pekarne Leniči iz Zidanega Mosta 
ter čajem loških zeliščarjev. Vsem se zahvaljujemo 
za še eno lepo preživeto pustno nedeljo.

Annemarie Culetto

EKO-delavnice

Zanimivosti Loke pri Zidanem Mostu
Okrog leta 1527 je deloval pisec prve slovenske 
knjige, Primož Trubar. Osrednji kulturnozgodovinski 
znamenitosti v Loki sta župnijska cerkev sv. 
Helene, zgrajena leta 1208, in podružnična 
cerkev sv. Duha na Čelovniku. Dvorec v Loki naj bi 
bil zgrajen v 13. stoletju. Konec 19. stoletja je bil 
prenovljen, uredili so tudi park, zdaj je v prizidku in 
depandansi dom za ostarele. Iz Loke so izhodišča 
pešpoti s planinskimi markacijami prek Radeža na 
Lovrenc (722 m), Lisco (948 m), ali Veliko Kozje 
(993 m). 

Izleta z ogledom rastišča encijana
V smeri Lisce vodi pot na Breg, ker zavijemo 
levo čez Okroglice. Tam se lahko okrepčamo pri 
Nunčičevih in Turistični kmetiji Azaleja. Navkreber 
pridemo do križišča in sledimo kažipotu za Lovrenc, 
kjer je znamenito rastišče encijana, ki že cveti. A 
ne pozabite, da ga ne smemo trgati. Ob vračanju 

se lahko ustavite pri Močivniku na Okroglicah. 
Razgledate se lahko po dolini Save in proti Lisci. 
Na Lisci se lahko okrepčate v Tončkovem domu, 
seveda pa priporočamo, da se povzpnete na vrh, 
ker vas čaka usmeritveni steber z imeni vidnih 
vrhov iz te bogate razgledne točke. 

Besedilo in foto: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik 

V sklopu Aktiva žena Loka je 32 žena in deklet 
ustvarjalo pekovske dobrote pod budnim očesom 
pekovskega mojstra Franca Planinca. Dvakrat na 
teden je iz prostorov Sadjarstva Blanca zadišalo 
po svežem pecivu. 

Svoje na novo pridobljeno znanje iz peke so postavile 
na ogled na razstavi v dvorani Trubarjevega doma 
upokojencev v Loki in obiskovalce tudi pogostile. 
Za uspešno opravljeno delo se zahvaljujejo Francu 
Planincu.

Annemarie Culetto

Aktivnosti Aktiva žena Loka
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Čistilna akcija v KS Studenec 
KS Studenec je 9. aprila organizirala čistilno akcijo 
Za lepšo in urejeno okolico. Skupaj smo počistili 
pobočja ob cestah KS Studenec, akcije pa se je 
udeležilo okrog 50 krajanov. Nabrali smo kar 
nekaj smeti, a vendar manj kot prejšnja leta. Tako 
skrbimo, da bo naša KS čista, prav tako tudi bližnja 
okolica naših domov. 

Ker smo akcijo uspešno opravili, smo jo sklenili z 
malico.

 Bernarda Janc
Čistilna akcija na Lukovcu
Tudi na Lukovcu smo čistili in urejali okolje. Očistili 
smo traso pohoda po Marinkini poti in preostale 
onesnažene predele ob vasi, gozdu in vse javne 
površine. 

Alenka Kozorog

Čistilne akcije so tudi letos potekale v vseh krajevnih 
skupnostih sevniške občine. Posredujemo vam 
nekaj zapisov uspešno izpeljanih.

Čistilna akcija 2011 v Šentjanžu
Prekrasno pomladno soboto, 9. aprila, je bila v 
KS Šentjanž čistilna akcija. Zbrali smo se ob 9. 
uri pred OŠ Milana Majcna v Šentjanžu. Učenci 
so nam v kratkem programu predstavili svoje 
aktivnosti v sklopu projekta Eko šola, po končanem 
uradnem delu pa so začeli čistiti in urejati okolico 
šole, avtobusne postaje in pokopališča, odrasli pa 
smo se razdelili v skupine in se odpravili pobirat 
razpršene odpadke ob cestah. Deset skupin se je 
organiziralo po vaseh, očistili so še nekaj manjših 
divjih odlagališč, ki jim jih ni uspelo očistiti lani, ko 
smo v Šentjanžu sanirali kar 15 divjih odlagališč. 
Veseli smo, da je naše večletno delo obrodilo sadove, 
in lahko zadovoljni ugotovimo, da je raztresenih 
odpadkov precej manj kot prejšnja leta in da 
nova divja odlagališča skoraj ne nastajajo. Tako je 
gotovo tudi zaradi vsakoletnih odvozov kosovnega 
odpada ter seveda drugačnega razmišljanja ljudi in 
vzgoje naših najmlajših. Čistilna akcija je potekala 

v organizaciji Turističnega društva Šentjanž in 
Turistične zveze občine Sevnica v sodelovanju 
s KS Šentjanž, OŠ Milana Majcna Šentjanž in 
Komunalo Sevnica. Hvala vsem, ki ste se odzvali in 
vam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. Se vidimo 
prihodnje leto!

 Petra Majcen 
Čistimo brez meja
Tudi letos smo se člani Ekološkega društva Sevnica 
udeležili velike čistilne akcije. Tokrat smo čistili v 
Boštanju skupaj s Krajevno skupnostjo Boštanj in 
njenimi krajani. V soboto ob 8. uri smo se zbrali 

pri gasilskem domu v Boštanju. Delali smo na več 
različnih krajih: vaška skupnost Boštanj, Dolenji 
Boštanj, Radna (opuščeni peskokop Orehovec 
v Graščini, brežine ob glavni cesti G1-5 odsek 
Boštanj, odlagališče pri žagi na Mirni). Ponosni 
smo, da smo stopili skupaj in očistili Krajevno 
skupnost Boštanj različnih odpadkov.

Lea Kelemina, Ekološko društvo Sevnica

Čistilne akcije v 
občini Sevnica

Društvo kmetic Sevnica, ki ga letos uspešno vodi 
predsednica Cilka Kranjec, je lani in tudi letos 
pripravilo in organiziralo kuharske delavnice. 
Udeležile smo se jih članice društev kmetic in 
podeželskih žena iz občine Sevnica, lahko pa so 
prišle tudi zainteresirane nečlanice.

Praktične delavnice so potekale na Turistični 
kmetiji Grobelnik in v Gostišču Ulčnik. Vodi jih 
izkušena učiteljica gospodinjstva Irena Kolman. 
Pod njenim vodstvom smo pripravljale tople in 
hladne predjedi, brezmesne jedi, ribje jedi, slane 
prigrizke, izdelovale smo kruh in krušne izdelke 
iz različnih vrst moke ter oblikovale okraske iz 
testa, spekle smo praznično pecivo. Letos smo 
delavnice nadaljevale, pripravljale smo jedi iz kisle 
repe in kislega zelja, jedi iz raznih vrst žit, pripravile 
smo slavnostno kosilo in spekle mehko polnjeno 
pecivo. 
Ob prijetnem skupnem delu smo se naučile 
pripravljati nove jedi, jih okraševati in pripravljati 
mizo. Veselimo se novega znanja in spoznanja ter 
novih idej, s katerimi smo in bomo obogatile naš 
vsakdanji in praznični jedilnik.

 
 Eva Keber, AKŽ Budna vas

Kuharske delavnice 
za sevniške kmetice in 
podeželske žene

Prvi sončni žarki v nas prebujajo željo, da zapustimo 
hiše in gremo na vrt. 
Vsaka krajina ima svoje posebnosti in značilnosti. 
Podeželje je izredno občutljivo območje in zato 
moramo biti pri urejanju zunanjih površin še bolj 
pozorni. Kadar ne vemo, kaj storiti, se je najbolje 
razgledati po naravni okolici in si za vzgled vzeti, 
kar je za ta kraj najbolj značilno. Na podeželju niso 
zaželeni materiali, ki so v mestih samoumevni. 
Priporočamo predvsem naravne materiale, kot 
so les, kamen, opeke. Pri zasaditvah pazimo 
na izbor rastlin, ki so za naše okolje primerne. 
Predvsem se je treba v tipično kmečkem območju 
izogniti eksotiki. Tudi če se ne mislite popolnoma 
odpovedati tujim rastlinskim vrstam, poskrbite, 
da te ne bodo prevladovale. 
Dvorišče popestrimo z ozelenitvijo. Najbolje je 
posaditi nekaj grmovnic in trajnice. Velikokrat 
se zgodi, da za sajenje ni primernega prostora, 
zato sadimo v posode. Plastične lonce, v katere 
smo posadili rastline, postavimo v okrasne lonce, 
ali pa jih vsaj ovijemo v naravne materiale. Prav 
lepe so lahko pletene košare ali lesene čebrice. 
Zelo pomembno, se je pri tem izogniti raznim 
kičastim okraskom na vrtu. Plastične gobice, 
gradovi in palčki so lahko zelo moteči. V naši tipični 
posavski pokrajini niso primerni alpski skalnjaki. 
Veliko napako boste naredili, če imate cvetoče 
enoletnice posajene v odpadnih gumah.
Vsaka hiša bi morala imeti tudi primerno urejen 
zelenjavni vrt. Včasih ni bilo hiše brez »gartelca« 
in prihodnost ga spet postavlja v ospredje. 
Načrtovanje našega vrtička naj bo takšno, da 
bomo imeli od njega korist, da nam bo v veselje 
in bo njegov videz zelo lep. V vrtičku naj poleg 
potrebne zelenjave obvezno rastejo tudi dišavnice 
in začimbnice ter nekaj cvetočih rastlin. Vrtiček 
naj bo ograjen z leseno ograjo ali z nizko živo mejo. 
Ob robovih so primerne vrtnice, hortenzije, lilije in 
druge trajne rastline, ki ostanejo na tem mestu 
več let. Če je vaš vrtiček dovolj velik, je v njem 
lahko tudi urejen prostor za počitek. Zelenjavni vrt 
je lahko zelo lep in ga nikakor ni treba skrivati za 
hiše.
Naj vaši vrtovi zažarijo in naj vam prinašajo 
veselje. 

Milena Mastnak, KŠTM Sevnica 

Pomlad nas kliče 

Na eni od predstavitev naših turističnih zanimivosti 
so bili tudi predavatelji s portoroške Turistike. Naš 
zavod so povabili na predstavitev naše dejavnosti 
v sklopu projekta Karierno načrtovanje in 
svetovanje za učinkovit vstop na trg dela v turizmu. 
Za srečanje s študenti UP FTŠ Portorož smo na 
KŠTM Sevnica pripravili splošno predstavitev 
vseh dejavnosti našega zavoda. Na predstavitvi 
smo tudi s filmom predstavili naše posebnosti iz 
ponudbene kataloge.

Navzoči so bili presenečeni in navdušeni nad 
pristopom k organizaciji in predstavljenim 
gradivom. Še posebno veliko je bilo vprašanj, 
kako nam uspe organizirati posamezne točke 
in ponudnike v skupni program ter to s skupnim 
gradivom in promocijo kakovostno tržiti. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Študenti univerze v 
Portorožu navdušeni nad 
sevniškimi zanimivosti in 
organiziranostjo
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Do tega hipa gledalce popeljejo v svet kokošjega 
razmišljanja: zakaj so povožene samo kokoši, 
petelini pa ne. Skrbi jih, kako bodo zbrali denar za 
obisk te zelo pomembne šole. Izkušnje kokoši, ki 
jo je povozilo pri kozolcu, nikakor nočejo ponoviti. 
Mama Poldka zbere vse svoje čare, da prepriča 
očka Karla in sinka Zlatka za obisk šole, kjer se bo 
naučil, »kako pametna kokoš prečka cesto, ne da 
bi jo povozil kakšen avto«. 
Dobrih 30 minut zabave in bolj resnih trenutkov 
se prepleta z več različnimi vlogami vsake igralke 
in večkratno zamenjavo scene. Dobro domišljena 
in dodelana scenografija, organizacija, glasba 
in luči popeljejo občinstvo skozi dramske zaplete 
ob zabavnih scenah od domačega kokošnjaka do 
prometne ceste, šole in nazaj. 

Igralke skupine Bouhice od septembra 2010 
delujejo v produkciji Grajskega lutkovnega 
gledališča in Boljšjega teatra Sevnica pod 
mentorstvom in režijo Snježane in Bernarda 
Pungerčiča. Redno vadijo v dvorani Alberta 
Felicijana na gradu Sevnica. 

Sonja Bobek Simončič

Pomlad je na široko odprla svoje duri in nas ogrela 
s toplimi sončnimi žarki. Tudi narava je zaživela v 
prečudovitih pomladanskih barvah. Da pa je bilo 
doživetje teh pomladnih dni še prijetnejše, smo v 
sklopu KŠD Telče tudi letos pripravili prireditev za 
mame, očete in vse krajane z naslovom Praznik 
pomladi. 

V kulturnem programu so ob Ljudskih pevkah s 
Telč nastopili še kvartet Jarica, Septet Fortuna 
iz Šentjanža ter učenci OŠ Tržišče in Glasbene 
šole Sevnica. Prireditev je bila lepo obiskana, 
obiskovalce pa je nagovoril tudi predsednik KS 
Tržišče, Janez Kukec.

Zvonka Mrgole

Praznik pomladi

Gledališki praznik v Šentjanžu
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Sevnica je v Šentjanžu organiziral 
Območno srečanje otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica. Na odru kulturne dvorane je bilo 
mogoče občutiti otroško iskrenost, edinstvenost 
in neponovljivost. 

Na srečanju so sodelovali Gledališka skupina 
Klopotec iz OŠ Milana Majcna Šentjanž pod 
mentorstvom Helene Hribar in Tine Strnišnik z igro 
Dolgčas okužil muhe, Gledališka skupina Sonček iz 
OŠ Blanca s predstavo Hankina igla pod taktirko 
Darinke Štojs, Gledališka skupina Knapec iz OŠ 
Krmelj, vodi jo Nataša Možic, se je predstavila z 
igro Hop v pravljico, Gledališka skupina Miške iz 
OŠ Blanca s predstavo Sapramiška z mentorico 
Stanko Kozole, Gledališka skupina Studenček iz OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec se je z 
mentorico Andrejo Janc predstavila z igro Zgodba 
v vetru, s predstavo Peter Klepec so navdušili 
člani gledališke skupine Naše malo gledališče pod 
mentorstvom Nataše Dular ter igralci Gledališke 
skupine Sonček iz OŠ Krmelj z mentorico Mojco 
Tomažin, ki so z glasbeno predstavo Peter in volk 
sklenili gledališki praznik v Šentjanžu.
Srečanje je spremljal igralec in režiser Gregor Geč. 
Izbrane skupine z območnega srečanje se bodo 
predstavile na regijskem srečanju v Brežicah.

Katja Pibernik, Vesna Bevc, JSKD OI Sevnica

Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin občine 
Sevnica 2011

Člani PD Lisca Sevnica, smo v mesecu aprilu 
organizirali prostovoljno delovno akcijo na 
Lovrencu.  Zaradi dotrajane in deloma popolnoma 
uničene lesene zaščitne ograje, ki omejuje 
prosto sprehajanje po rastišču encijana, smo se 
dogovorili, da stanje uredimo še pred 1. majem. 
Društvo je stopilo v stik z donatorji (Občina 
Sevnica, Kozjanski park) in pravočasno priskrbelo 
ustrezen material, stebričke in drogove, člani pa 
smo se organizirali za popravilo ograje. Motila 
nas je samo slaba vremenska napoved, ki pa se 
na naše veselje ni uresničila.

Na dan akcije (13. aprila) se nas je na Lovrencu 
zbralo 22 udarnikov - članov PD, z vsem 
pripadajočim ustreznim orodjem. Zaradi velikega 
števila udeležencev smo se razdelili v 4 delovne 
skupine (3 skupine za delo na ograji in 1 za 
postavitev žične ograje po rastišču). K delu smo 
pristopili resno, kot pravi profesionalci. Med nami 
so bili tudi trije delavci Kozjanskega parka, ki so 
v dogovoru z vodstvom društva in s soglasjem 
Kozjanskega parka prišli na pomoč. Seveda je 
za odlično počutje in dobro opravljeno delo veliko 
pripomogla tudi »logistika«. Kar nekaj članov je 
s seboj prineslo domače dobrote (kruh, mesne 
izdelke, vino), česar smo vsi bili izredno veseli. 
Zaradi mrzlega vremena je bila malica še kako 
dobrodošla. Za dobro počutje pa je poskrbel še Aleš 
Šeško, ki nam je pripravil toplo malico »na žlico«.

Obnova ograje na 
Lovrencu (713 m)

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Poj 
z menoj je bila 7. aprila v dvorani TVD Partizan 
Boštanj, udeležilo se je je pet otroških in dva 
mladinska pevska zbora.

Zborovodkinja Suzana Tratnik Umek se je revije 
udeležila z OPZ OŠ Milana Majcna Šentjanž in z OPZ 
Sonček iz OŠ Krmelj. Zbora je s klavirjem spremljal 
prof. Zoltan Peter, Sončkom pa se je na tolkalih 
pridružil Jan Gole. OŠ Blanca se je z mentorico Jelko 
Gregorčič Pintar na reviji predstavila z OPZ in MPZ. 
Zborovodkinja Nataša Mlakar se je revije udeležila 
z OPZ Zvončki in trobentice in MPZ Osminke OŠ 
Sava Kladnika Sevnica. Blančane in Sevničane je 
na klavirju spremljala Saša Božič. Na domačem 
odru in pred domačim občinstvom so ob klavirski 
spremljavi Tineta Beca zapeli otroci OPZ OŠ 
Boštanj, ki jih vodi Tadeja Krnc. Zbore, zborovodje 
in korepetitorje je spremljala selektorica otroških 
in mladinskih zborov ter ravnateljica Glasbene šole 
Trebnje Tatjana Gregorčič Mihelčič, nad videnim in 
slišanim pa je bila navdušena.
Po končanem uradnem delu so vsi sodelujoči zbori 
zapeli pesem Janeza Bitenca Pomladna ob klavirski 
spremljavi talentiranega Boštanjčana Tineta Beca 
in pod dirigentsko taktirko Tadeje Krnc. 
Organizator revije, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti Območna izpostava Sevnica, se za 
pomoč pri organizaciji zahvaljuje Tadeji Krnc, OŠ 
Boštanj, KS Boštanj ter društvu TVD Partizan. 

Katja Pibernik, Vesna Bevc, JSKD OI Sevnica

V Boštanju se je 
slišalo otroško petje

Otroški pevski zbor OŠ Boštanj

Zamisel o novi predstavi za otroke se je članicam 
gledališke skupine Bouhice, Sonji Bobek Simončič, 
Tanji Sorčan, Marjani Peša in Barbari Vovk, porodila 
na gostovanju po hrvaških otokih. Pri vsebini 
je prve stavke zapisala Tanja, nadaljevali so se 
skupaj. Besedilo je režiserka Snježana Pungerčič 
postavljala v igro, s sceno ga je zaokrožila Nena 
Bedek. V največjem zanosu vaj so zaradi prijetnega 
spleta okoliščin morale zamenjati eno od igralk in 
pridružila se jim je Polonca Gačnik. V novi zasedbi 
so premiero pripravile 18. marca, ob 18. uri, 
ponovitev za javnost pa 21. marca, ob 19. uri, na 
gradu Sevnica, ko je GLG Sevnica upihnil tudi svojo 
prvo svečko.
Izhodišče za predstavo je tudi tokrat naravnano na 
vrednote in stališča, ki naj bi jih imel vsakdo: otrok 
in odrasel. »Bodite previdni in varni v prometu,« 
jim večkrat pove njihova učiteljica Frida. Učenci 
Pikec, Pikica in Zlatko to še kako dobro občutijo 
na lastni koži. Zato je Zlatkova odločitev o obisku 
Kokošje prometne šole res pravi načrt, ki ga očka 
Korel in mamica Poldka podkrepita še z odsevnim 
trakom in kresničko, čelado mu obljubita za rojstni 
dan. 

Kokoši v prometu: 
premiera lastne gledališke 
predstave skupine Bouhice
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Od 7. do 9. aprila smo v naši občini gostili 
dalmatinsko Klapo Komiža iz mesta Komiža na 
hrvaškem otoku Visu. 
Mesto Komiža je bilo nekdaj središče ribištva in 
ribiške industrije na vzhodnem delu obale Jadrana. 
Pred drugo svetovno vojno je bilo v mestu več kot 
4000 prebivalcev, zdaj jih je večina Komižanov v 
tujini, v mestu je ostalo le še približno 1500 ljudi. 
Svojim gostom današnja Komiža ponuja mirne 
počitnice, čisto morje, lepe plaže in dobro viško 
vino. Tisti, ki obiščejo Komižo, imajo priložnost 
spoznati njene naravne lepote, plaže, znamenito 
jamo Modra špilja na Biševu, ali pa bogato kulturno 
dediščino. Komiža je zelo staro mesto, saj je pisno 
omenjeno že davnega leta 1146.

Klapa Komiža z Visa v današnji postavi nastopa 
vse od leta 2009 in ima najdaljšo tradicijo med 
klapami na otoku Vis, saj je bila ustanovljena že 
leta 1979. Na koncertih v Tržišču, Sevnici in v 
Vinski kleti Mastnak nam je nastop prinesel dih 
morja in dalmatinskega občutka z otokov ter nas 
spoznal z izvirnim dalmatinskim petjem, kot so 
prepevali očetje in dedje današnjih pevcev. 
S klapo je prišel tudi njihov prijatelj z Visa, pesnik 
Ivica Roki, in na vsakem koncertu predstavil nekaj 
svojih pesmi v viškem narečju. Gostom z Visa 
smo predstavili tudi naše naravne in kulturne 
znamenitosti, nad katerimi so bili izjemno pozitivno 
presenečeni. Gostovanje Klape Komiža v Sevnici 
so omogočili KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, KS 
Tržišče, KS Sevnica in Extra-form trgovina, Jurij 
Salamon, s. p.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Dalmatinski konec tedna s 
koncerti Klape Komiža z Visa

Tango je esenca, strast, osebnost. Del njegove 
zgodovine, ikona dolgotrajne tradicije tega 
»izvrstnega« plesa je svetovno znana plesalka 
in profesorica Maria Cieri. S svojim soprogom 
Rodolfom je več kot 20 let hodila po svetu v ritmu 
2 x 4. Njune predstave in delavnice so neizbrisne 
sledi, po katerih so mladi tangueri spoznali in 
osvojili tradicijo od leta 1940. Na gradu Sevnica 
se je Maria Cieri spet predstavila s Cristianom in 
Andrejo, mladim parom argentinskih  profesionalnih 
plesalcev tango salona, ki označujeta ples z najbolj 
tradicionalnim stilom, ki subtilno in elegantno 
izžareva čustvene vezi s koreninami in izraža 
medsebojno predanost v objemu. 
S projekcijo filma o argentinskem tangu so 
številnemu občinstvu pomen in razvoj tanga 
predstavili v dvorani Alberta Felicijana. Maria 
nam je zapela nekaj izvirnih argentinskih pesmi, 
Cristian in Andreja sta navdušila z odlično plesno 
predstavo. 

Naslednji dan je bila plesna delavnica, na kateri 
se je temeljev tanga učilo 10 parov. Tango 
poudarja umetnost hoje v objemu, pomembnost 
komunikacije in soglasja in svobodo kreativnosti v 
improvizaciji, ki mora slediti čustveni predanosti 
glasbi in notranjim čustvom. Andreja je povedala, 
da je tango predvsem improvizacija, ki je lahko 
uspešna le ob popolni predanosti glasbi in čustvom, 
končni rezultat je večinoma odvisen od moškega, 
plesalca, ki vodi ples z vso mogočo občutljivostjo, 
da se med plesalcema ustvari pozitivna energija.
Po končani delavnici je vse presenetil tenorist 
Marko Železnik. Zapel je pesem v španskem 
jeziku, udeleženci pa se kar niso mogli posloviti. 
Zato smo se dogovorili, da nas bodo Argentinci ob 
naslednjem obisku Slovenije spet obiskali.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Tango na sevniškem graduProti koncu delovne akcije se nam je pridružila 
še 10 članska Tonetova ženska delovna skupina, 
ki je bila na čiščenju in urejanju poti na Lisco oz. 
Lovrenc. Vzdušje je bilo zelo prijetno in delovno. 
Opravili smo veliko in koristno delo, saj je encijan 
bil že v razcvetu.
Tako kot na vsaki akciji, je bilo nekaj ljudi bolj 
izpostavljenih, marljivih. Posebej moram pohvaliti 
Lojzeta Ruparja, Toneta Kralja in Mileno Naroglav. 
Brez njihove trme in delovne zagnanosti, dela v 
enem dnevu sicer ne bi v celoti opravili. Hvala jim! 
Zahvala gre tudi Alojzu Raku, ki nam je brezplačno 
pomagal pri strojnem postavljanju stebričkov. 
Pa seveda Občini Sevnica, Kozjanskemu parku in 
družini Centrih. Dobrodošli na Lovrencu! Encijan 
nas pričakuje! Spoštujmo in varujmo ga!
                                                                                                                            

Gregor Bregar
PD Lisca Sevnica

V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu si 
lahko do 18. maja ogledate fotografije modne 
fotografinje, stilistke in vizažistke Tanie Mendillo, 
ki je svojo strast za modo in lepoto vključila v vse 
svoje fotografije. Odprtje razstave so z glasbenim 
programom popestrili učenci in učenke Glasbene 
šole Sevnica.
Modne fotografske zgodbe z naslovom Samo svoja 
ali samo samosvoja? predstavljajo uravnoteženje 
med mitom in resničnostjo, med preteklostjo in 
sedanjostjo, med moškim in žensko. S fotografijami 
sledimo ženski od njenega brezpravnega položaja 
po poteh in skozi iskanja nekega višjega poslanstva, 
kot ji ga je bila pripravljena dodeliti družba. Tania 
s precejšnjim humorjem, ki občasno meji na 

parodijo in cinizem, razmišlja, da je šlo na tej 
poti nekaj narobe. Da je ženska namesto iskanja 
prednosti v svoji drugačnosti dokazovala svojo 
enakost z moškim, rezultat njenega »uspeha« 
pa je splošno nezadovoljstvo obeh – njega in nje, 
ki ne najdeta več bistva enega in drugega. Ob 
pomanjkanju prostora za ustvarjanje medsebojnih 
odnosov sta se zatekla k nadomeščanju čustev in 
vrednot z materialnim in pri tem zanemarila sebe. 
S hrepenenjem po še več in še bolje poskušata 
zapolniti praznino v njunih dušah in ob tem ne 
zaznata, da se vrzel le še povečuje ...
Vloge so v izbranih zgodbah Trnuljčice, Ivane 
Orleanske, Treh mušketirjev, Male morske deklice, 
Pepelke, Alice v čudežni deželi, Snežne kraljice, 
Deklice z vžigalicami in Sneguljčice odigrali številni 
znani slovenski glasbeniki in igralci. Zgodbe 
so nastale na blejskem, sevniškem, ptujskem 
in ljubljanskem gradu, na graščini Janeza 
Kamniškega na Veseli gori, na gradu Tuštanj in v 
umetnostno-zgodovinskem muzeju na Dunaju. 
Vabljeni na ogled razstave do 18. maja, kadar je 
odprt grad, ali po dogovoru na 051 680 289. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Tania Mendillo – samo svoja 
ali samo samosvoja?

Foto: Ljubo Motore
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
nedelja, 1.5., 
od 8.00 dalje Blanška budnica Blanca Org: KD Godba Blanški vinogradniki

nedelja, 1.5., 
ob 8.00 Tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci Lisca

Org.: Planinsko društvo Lisca – Sevnica: 
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697, 
pdlisca@siol,

nedelja, 1.5.,  
ob 9.00 18. pohod na Kamenško zbirno mesto pri turistični 

info tabli Krmelj
Org.: DKŠD Svoboda Krmelj - turistična 
sekcija

nedelja, 1.5.,  
ob 10.30 Tradicionalno žegnanje konj pri cerkvi sv.Jurija v 

Trnovcu

Org.: Društvo konjerejcev in konjenikov 
Sevnica; Info.: Milan Pavlič, 051/342-640, 
Tanja Košar, 031/708-710

ponedeljek, 2.5., 
od 8.00 do 17.00

20. Jubilejni gorski tek na Lisco 
Proga v dolžini 8,3 km za rekreativne in profesionalne tekače. Orehovo - Lisca Org.: Berg-lauf Lisca Sevnica, 

Info.: Pavle Drobne, 051-437-536

ponedeljek, 2.5., 
ob 10.00 16. Florjanovo žegnanje cerkev v Budni vasi Org.: PGD Šentjanž; 

Info.: Boštjan Repovž, 031/257-778

do 20.5. U3 Sevnica 
Razstava likovnih del in izdelkov iz različnih krožkov U3 Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

sreda, 4.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, Oddelek 

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

sreda, 4.5., 
ob 19.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer 
Gostja: Lidija Maček - Stanić - slikarka in keramičarka, Karlovac, HR

zbirka »Ogled« 
na gradu Sevnica Org.: Rudi Stopar

četrtek, 5.5., 
od 08.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, 
ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše 
občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 6.5., 
ob 9.00

Čas za rekreacijo: 
sprehodi po bližnji in daljni okolici 

Dnevni center za starejše 
občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 6.5. Povorka ob otvoritvi tedna cvička Boštanj Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj; 
Info.: Franc Košak 

petek, 6.5., 
ob 16.00 Pozdrav pomladi OŠ Sava Kladnika Sevnica prostori OŠ Sava Kladnika 

Sevnica
Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 
Info.: Jelka Slukan

sobota, 7.5., 
ob 5.30

Sobotni planinski izlet: 
Evropohod od Slemena nad Šoštanjem do Mozirja

z avtobusne postaje 
Sevnica

Org.: Planinsko društvo Lisca – Sevnica, 
pdlisca@siol.net, Darinka Avguštin, 
041/481-697

sobota, 7. 5., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC-jem v 

Sevnici
Org.: KŠTM Sevnica, 
Info.: 07/81-61-070

sobota, 7.5., 
ob 9.00 Pohod "Azaleja" Vrhek pri pletenki v Tržišču

Turistično društvo Tržišče; Info.: Marjetka, 
040/574-974, Miro, 031/548-287, 
turisticno.trzisce@gmail.com

nedelja, 8.5.,
ob 18.00 Revija odraslih pevskih zborov »Pesem Posavja 2011« cerkev sv. Križa Boštanj Org.: JSKD IO Sevnica

Info.: Katja Pibernik, 
041/328-166

Podelitev bralne značke za učence od 5. do 9. razreda in ogled 
filma Mi gremo pa po svoje Kulturna dvorana Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 

Info: Jelka Slukan, 030-433-181

ponedeljek, 9.5., 
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

ponedeljek, 9.5., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 5/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 10.5., 
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

sreda, 11.5., 
od 8.00 do 11.30 Prireditev Jumicar, prometna varnost za najmlajše OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

Podružnica Loka
Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
Info.: Jelka Slukan

sreda, 11.5., 
ob 17.00 Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 5/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 11.5., 
ob 19.00

Predavanje:  Zdenka Zalokar Divjak: 
Vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 12.5., 
od 8.30 do 18.00 Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 12.5., 
ob 19.00 Potopisno predavanje: Radovan Riedl: Libija Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

petek, 13 .5., 
ob 09.00 Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

sobota, 14.5., 
ob 8.00 Z gibanjem do zdravja: preizkus hoje na 2 km pri hidroelektrarni 

Orehovo

Org.: Zveza športnih društev Sevnica, Cindi 
Slovenija, ZD Sevnica; Info.:Marta Kodrič, 
07/81-61-510, tajnistvo@zd-sevnica.si

sobota, 14.5., 
od 8.45 do 12.30

XVII. Regijsko preverjanje usposobljenosti enot PP CZ in RK 
Predstavitev dejavnosti URSZR-izpostava Brežice, PGD Sevnica, 
PD Lisca Sevnica, Jamarsko društvo Kostanjevica na Krki, PP 
Sevnica, MORS Novo mesto, ZD Sevnica in OZRK Sevnica. 

OŠ Sava Kladnika Sevnica
Org.: URSZR-izpostava Brežice, Občina 
Sevnica in OZ RK Sevnica; Info.: Borut, 
041/634-761 in Mojca 041/319–556

sobota, 14.5., 
od 9.00 do 13.00 Druženje treh generacij

zunanje in notranje 
površine OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 
Info.: Jelka Slukan

sobota, 14.5., 
ob 19.00

15. Finale slovenskih salamiad 
S pestrim družabnim in kulinaričnim programom. Sevnica

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

nedelja, 15.5.,
ob 9.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 5/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
nedelja, 15.5., 
ob 19.30 Nastop Kvinteta Boštanjski prijatelji cerkev na Kompolju Org.: Ljudski pevci Boštanj; 

Info.: Matej Fon

torek, 17.5., 
ob 10.00

Zaključna slovesnost ob postavitvi turistično-informativnih tabel 
območja občine Sevnica 

ob turistični tabli na Trgu 
svobode

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: 07/81-61-070

torek, 17.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 

(enota Knjižnice Sevnica)
Org.: Knjižnica Sevnica; 
Info.: 07/81-40-304

torek, 17.5., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 5/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 17.5., 
ob 19.00 Literarni večer z Marijo Kalčič Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

sreda, 18.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 18.5., 
ob 20.00 Zvočna gong kopel Kulturna dvorana Sevnica Org.: Vladimir Janc, 041/751-457

četrtek, 19.5., 
od 08.30 do 18.00 Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 19.5., 
ob 19.00

Odprtje razstave slik prof. dr. Marina Beroviča, akad. rest. spec. 
V slovenski likovni prostor je s svojo slikovito govorico pripeljal 
monumentalnost pastela.  Vstop prost!

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

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

petek, 20.5., 
ob 9.00 Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 20.5., 
ob 20.00

Pričetek SEVNIŠKEGA GRAJSKEGA POLETJA 2011: 
Karneval v Sevnici 2011: Pozdrav poletju! Kulturni program s 
predajo oblasti občine Sevnice 

Grad Sevnica
Org.: Jani Šerjak, Jože Teraž, Brane Busar, 
Dušan Senica, KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-284

petek, 20.5.,
ob 20.00 Premierni koncert Kvinteta Boštanjski prijatelji cerkev sv. Križa Boštanj Org.: Ljudski pevci Boštanj; 

Info.: Matej Fon

sobota, 21.5., 
zbor ob 8.00

Dvodnevi konjeniški dan 
Pohod po konjeniški krekovi poti

pri konjeniškem kozolcu v 
Šentjanžu

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev Šenjanž; 
Info.: Strnad Franci, 031/873-722

sobota, 21.5., 
ob 9.00 9. pohod po Krekovih stezicah izpred Gostilne Repovž v 

Šentjanžu
Org.: TD Šentjanž; Info.: Petra Majcen; 
petri.majcen@siol.net

sobota, 21.5., 
od 9.00 do 21.00 Veteranski rokometni turnir Športna dvorana Sevnica Org.: Old Hands Sevnica; 

Info: Martin Kuhar, 041/497-915

sobota, 21.5., 
ob 10.00 Občni zbor izgnancev, KO Boštanj TVD Partizan Boštanj Org.: Društvo izgnancev, KO Boštanj; 

Info: Alojz Rupar 

sobota, 21.5., 
ob 13.00 Vinogradniški pohod po vinskih goricah od Jelovca do Okiča Železniška postaja 

Jelovec
Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica-
Boštanj; Info.: Franc Košak

sobota, 21.5., 
ob 15.00

Karneval v Sevnici 2011: 
Parada grajskega humorja Ponovno veseli dogodek v Sevnici: 
Karneval. Predstavitev karnevalskih skupin iz občine Sevnica ter 
okolice z zabavnim programom

izpred parkirišča Športni 
dom do prizoriščnega 
prostora na parkirišču 
pri Pošti

Organizacijski odbor: Jani Šerjak, 
Jože Teraž, Brane Busar, Dušan Senica, 
KŠTM Sevnica; Info.: 051/680-284

sobota, 21.5., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Akustični koncert: Darijan in Sara. Vabljeni na preigravanje in 
prepevanje skladb skupin Beatles, Rolling stones, Creed, Jimi 
Hendrix, Iztok Mlakar, Psihomodo Pop, Skunk Anansie…

atrij Gradu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica. Info: Rok,
051 680 289, gsevnica@gmail.com

nedelja, 22.5., 
od 8.00 dalje

Dvodnevi konjeniški dan   2/2 družabne igre, podelitev priznanj in 
spremstvo gostujočih konjenic

konjeniški kozolec v 
Šenjanžu

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev Šenjanž; 
Info.: Franci Strnad, 031/873-722

nedelja, 22.5., 
od 10.00 dalje

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Brezplačen animiran ogled gradu 
za otroke ob 10.00 in ob 11.30. Animacija z lutkami itd. Brezplač-
ni vodeni ogledi za odrasle ob 13.00, 15.00 in 17.00. 

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

četrtek, 26.5., 
od 08.30 do 18.00 Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 27.5., 
ob 09.00 Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici  Dnevni center za starejše 

občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane 
Sevnica; Info.: 051/351-331, 
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 27.5., 
ob 17.00

Dvodnevna likovna kolonija VII, Krmelj 2011 oblikovanje reliefov, 
slikarska delavnica Gasilski dom Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj; 
Info.: Ana, 031/629-372, 
hocevar.ancka@gmail.com

petek, 27.5., 
ob 19.00 Proslava v počastitev praznika KS Tržišče Kulturni dom Tržišče Org.: KS Tržišče; 

Info.: Janez Kukec, 041/781-835

sobota, 28.5., 
ob 6.00 do 29.5.

Dvodnevno srečanje oglarjev Slovenije v Lokavcu na Banjški 
planoti

iz avtobusne postaje 
Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Jože Prah, 041/657-560

sobota, 28.5., 
ob 8.00 Predstavitev ponudnika in predstavitev sevniške ponudbe pred T.A. Doživljaj v 

Boštanju
Org.: KŠTM Sevnica, 
Info.: Zdravko, 051/680-287

sobota, 28.5., 
ob 9.00

Dvodnevna likovna kolonija VII, Krmelj 2011 
oblikovanje reliefov, slikarska delavnica Gasilski dom Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj; 
Info.: Ana, 031/629-372, 
hocevar.ancka@gmail.com

sobota, 28.5., 
ob 19.00 Gasilska veselica pod cvetočimi lipami z ansamblom Svetlin Pred Gasilskim domom 

Boštanj Org.: PGD Boštanj; Info.: Franc Povše

sobota, 28.5., 
ob 20.00 Koncert MePZ Tržišče Tržišče

Org.: Turistično društvo Tržišče; Info.: 
Bernarda, 031/212-707, www.td-trzisce.
si turisticno.trzisce@gmail.com

nedelja, 29.5., 
ob 10.00

16. sevniški kolesarski maraton 
Prijave: na dan prireditve na startnem mestu od 8.00 ure dalje 
Maraton spada v akcijo OKS, TZS in KZS Slovenija kolesari 2011.

Start in cilj:  Glavni trg v 
Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica, Info.: 
Zvone Košmerl, 041/738-357, kdsevnica@
gmail.com , www.kolesarstvo.org
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V petek, 1. aprila, smo imeli kulturni dan. Z 
avtobusom smo se učenci 4., 5. in 6. razreda z 
avtobusne postaje v Krmelju odpeljali v Sorico  na 
Gorenjsko, kjer smo obiskali rojstno hišo slikarja 
Ivana Groharja. Vožnja je trajala dobri dve uri. 
Skozi okno avtobusa smo videli prelepe Kamniško 
Savinjske Alpe.

Prispeli smo do hiše, v kateri je muzej, v njej pa se  
izvajajo tudi umetniške dejavnosti. Ogledali smo si  
Groharjevo spominsko zbirko. V njegovi zbirki visijo 
slike, stojalo, kovček, škatla za barve, postelja, 
zibka, in nedokončana slika.  V drugi sobi je bila  
glasbena delavnica z Orffovimi inštrumenti. Zaigrali 
smo na afriška tolkala, konge, bongose, zvončke, 
kabaso, strgalo in druga tolkala. V slikarskem 
ateljeju pa se lahko naučimo nove tehnike. Mi smo 
risali s svinčnikom na papir. Pokazali so nam, kako 
narisati senco določenega predmeta. Narisane 
risbice smo lahko odnesli domov. Imeli smo tudi  
priložnost kupiti kakšen spominek in se vpisati v 
spominsko knjigo gostov.
Vmes smo imeli malico, potem pa smo pot z 
avtobusom nadaljevali v Škofjo Loko na ogled 
Galerije Fara. V njej smo videli okoli 50 del 
slovenskih avtorjev (Menart, Slana, Adamič, 
Dominko,  Šubic, ...)
Slike so bile prava mojstrovina iz minulih stoletij 
in zakladnica vzhodne kulture. Tako se je prehitro  
končal naš lep kulturni dan na Gorenjskem in z 
avtobusom smo se vračali polni lepih  spominov.
                                      

Žan Kranjc, 6. r, OŠ Krmelj

Kulturni dan

Predstavniki OŠ Tržišče smo v začetku marca  
v okviru Comeniusovega projekta »Europe@
the_stage«, v katerem sodelujemo še s petimi 
državami, obiskali  Katalonijo, natančneje mesto 
Mollerussa in njihovo šolo. To je manjše mesto 
v severovzhodnem delu Pirenejskega polotoka, 
približno 100 km oddaljeno od Barcelone.
Spoznali smo življenje in delo tamkajšnjih učencev 
in prebivalcev. Na srečanjih s timom smo se 
dogovorili o poteku aktivnosti na posameznih šolah 
ter oblikovali program nadaljnjih  dejavnosti.

V štirih dneh smo spoznali kulturne in naravne 
značilnosti pokrajine, saj smo obiskali tudi muzeje 
in ustanove, ki prikazujejo preteklost kraja.
Navdušeni smo bili nad muzejem papirja, v katerem 
so predstavljeni razni kostumi znanih osebnosti, ki 
so izdelani iz papirja in papirnatih nitk. Tu smo se 
srečali tudi z županom Mollerusse in mu izročili 
darilo našega župana, Srečka Ocvirka.
Posebno doživetje pa je bil tudi ogled Barcelone z 
znamenito katedralo in stadionom. Srečanje nas 
je zopet motiviralo in dalo novih idej za ustvarjanje 
in izvajanje naslednjih nalog v projektu. Naši učenci 
imajo tokrat na obisku čebelico Majo. Pridno pa že 
vadijo plese, ki so jih poslali naši partnerji.

 
Zvonka Mrgole 

Na obisku v Kataloniji

Foto : J.Mrgole
Skupaj z učenci pred šolo v Mollerussi.

 

ŠKD mladi Boštanj 
 

vabi na 
 

KRESOVANJE 
 

DOLENJI BOŠTANJ,  
 

30.4.2011, 19.00 
 

igra ansambel  

VIHAR, 
 

 

bogat spremljevalno-zabavni program, ognjemet 
 

..za hrano in pija o bo poskrbljeno.. 
 

 
Sponzorji: GEN energija, JZ KŠTM, Turisti na zveza 
Slovenije, Ob ina Sevnica, KS Boštanj, Termoglas, Point.er, 
e-študentski servis, Elmont, Karodi, Gradbeništvo Dolni ar, 
Gradnje d.o.o., Pigros 

 
mladibostanj@gmail.com,   www.drustvo-mladibostanj.si 
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Mladina, šolski zvonec

Že od začetka šolskega leta so se učenci iz 
Blance, Boštanja in Sevnice, pod strokovnim 
vodstvom usposobljenih mentorjev: Olge Lužar, 
Polone Šintler Cigler ter Kristine Prijatelj, pridno 
pripravljali in pridobivali znanja iz nudenja prve 
pomoči v različnih življenjskih situacijah. Ekipe so 
svoje znanje pokazale na občinskem tekmovanju, 
ki je bilo 5. aprila na Blanci. V teoretičnem delu 
so reševali test o temah PP, test o zgodovini in 
pomenu RK ter test o CPP, na praktičnem delu 
pa so pokazali, kako bi uporabili svoje znanje o prvi 
pomoči v različnih zaigranih situacijah. Nudili so 
pomoč ponesrečenim pri nepazljivosti z ognjem, 
pri nesreči z elektriko in pri nesreči z motorjem. 
Uspešno so oskrbeli opeklino, vreznino, zlome, 
prikazali so temeljne postopke oživljanja in pravilno 
snemanje čelade.

Zmagala je ekipa prve pomoči OŠ Sevnica, 
sledili sta ekipi  OŠ Blanca in OŠ Boštanj. Vse 
ekipe so pokazale zelo dobro znanje in so bile 
izredno izenačene. Ekipa iz Sevnice se je kot 
edina iz Posavja uvrstila na regijsko preverjanje, 
ki je potekalo 7. aprila v Novem mestu. Tam je 
sodelovalo še osem ekip iz Dolenjske. Ekipa OŠ 
Sevnica je nastopala v sestavi: Tjaša Gornik, 
Petra Ajdnik, Mojca Bence, Manja Renko, Valerija 
Stritar in Karmen Radi. Osvojila so odlično tretje 
mesto. Dekleta so reševala ponesrečence na treh 
prizoriščih, preizkusile so se v oživljanju odrasle 
osebe in dojenčka, pomagale so ponesrečeni 
kolesarki z zbitim zobom in poškodbami po telesu, 
poškodovanemu fantu z amputacijo prsta, mamici 
dojenčka z opeklinami po rokah. V vseh situacijah 
so se odlično znašle in pokazale veliko znanja, ki 
so ga ob podpori RK Sevnica pridobile na vajah z 
mentorico v šoli in na obiskih v Zdravstvenem domu 
Sevnica, kjer so jim svoje znanje nudile prijazne 
medicinske sestre. Sklepna misel ocenjevalcev na 
regijskem preverjanju je bila, da bi bili le-ti veseli, 
če bi bil kdo izmed sodelujočih učencev prisoten ob 
morebitni nezgodi, v kateri bi bili sami udeleženi in 
potrebni pomoči.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

Osnovnošolci in prva pomoč, 
Sevničanke odlične tretje

Naš vrtec (Vrtec Ciciban Sevnica) je aktivno 
vključen v projekt ZDRAVJE V VRTCU, zato smo se 
odločili, da ta dan obeležimo z izvedbo več gibalnih 
aktivnosti.

Otroci iz skupine ROŽICE smo se odločili, da po 
zajtrku odidemo na daljši sprehod v stari del 
Sevnice do Salezijanskega centra, kjer imajo 
zelo lepo, novo igrišče in veliko zabavnih igral. 
Poskrbeli smo tudi za žejo in lakoto, zato smo imeli  
v nahrbtnikih malico in pijačo. Ker smo v igri zelo 
uživali, je čas kar prehitro minil in morali smo se 
vrniti v vrtec, kjer nas je že čakalo kosilo.
Odločili smo se, da bomo čudovito preživeto 
dopoldne čim prej ponovili. 

Vzgojiteljici Daniela Klenovšek in Branka Konajzler

7. april – 
svetovni dan zdravja

Vse v vesolju deluje po načelu stalne napetosti in 
medsebojnega učinkovanja dveh nasprotujočih si 
sil janga in jina. (Georges Ohsawa)
V petek, 8. aprila, je KŠTM Sevnica v Mladinskem 
centru Sevnica organiziral predavanje o 
zdravem načinu življenja po načelu makrobiotike. 
Predavateljica Ica Kreber z makrobiotičnega 
društva LEON iz Laškega nam je razumljivo 
in zanimivo predstavila temeljna pravila    
makrobiotike. To je nauk o podaljševanju življenja in 
temelji na spoznavanju samega sebe in dojemanju 
človekove povezanosti z življenjskim okoljem in 
tega, kako na človekovo bitje in življenje vplivajo 
hrana in njegove življenjske navade. S tem, ko vsak 
posameznik izbira, kaj je, in si privzema življenjske 
navade, okolje odločilno vpliva na njegovo bit 
in zdravje, zato se v makrobiotiki poudarja 
pomen zdrave prehrane in življenjskih navad. Po 
predavanju je bila kratka degustacija okusnih 
kruhkov s tofujem in čemažem. Ta kombinacija 
poskrbi za pravo ravnotežje jina in janga v našem 
telesu. 
Zaradi velikega zanimanja nameravamo v   
prihodnjih tednih organizirati tudi celodnevno 
makrobiotično delavnico, ki bo vključevala 
kuharsko delavnico, kjer se bomo naučili pripraviti 
zdrav makrobiotični krožnik. 
Za več informacij nas pokličite na 051 680 290 
(Mojca) ali 031 643 246 (Marjana).

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Predavanje v MC Sevnica: 
Makrobiotika od zibelke do 
groba – vzdih in izdih

V aprilu se počasi izteka enoletna humanitarna 
akcija zbiranja zamaškov za Mio, ki je oslepela 
lansko pomlad. Zbranih je bilo skoraj 100 ton 
zamaškov. V zbiranje zamaškov smo se aktivno 
vključili tudi otroci in odrasli v Vrtcu Ciciban 
Sevnica. 1. aprila 2011 nas je obiskala Mia s 
svojimi prijatelji iz vrtca Zidani Most. Mia je z nami 

ustvarjala in se igrala. Ob koncu druženja smo ji 
predali veliko količino zamaškov, Mia pa se nam je 
zahvalila za naš trud. Veseli nas, da smo bili delček 
te zgodbe, saj nas to bogati in povezuje. Mii želimo 
uspešno operacijo in mnogo dobrega na vseh 
njenih poteh.

Mali in veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica

V Vrtcu Ciciban Sevnica nas je 
obiskala deklica Mia

V soboto, 9. aprila, je bilo v Laškem državno 
prvenstvo v latinskoameriških plesih za vse 
starostne kategorije. Udeležila sta se ga tudi 

Gašper Vidmar in Gaja Koprivec iz občine Sevnica, 
ki plešeta za PK Lukec Krško. Iz polfinala se jima je 
uspelo uvrstiti v finale, na večernem nastopu pa 
sta zasedla končno 5. mesto.
      
    V. I.

Državno prvenstvo v 
latinskih plesih

w w w. d o z i v l j a j . s i
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Mladina, šolski zvonec

V petek, 15. aprila, smo v MC Sevnica organizirali 
pogovorni večer na temo problematika odsluženih 
psov pasme hrt z naslovom Tek za življenje. Društvo 
Hrtji svet Slovenije, ki pomaga hrtom iz zahodne 
Evrope, zlasti Anglije in Španije nam je predstavilo 
življenje in stisko psov pasem greyhoundom, 
galgom in lurcherjem. 

Hrti so zvesti in po naravi prijazni psi, ki jih tekaška 
industrija na nehuman in včasih že kar grozljiv način 
izkorišča za služenja denarja. Svojim gospodarjem 
brezmejno zaupajo in so jim pripravljeni slediti 
vedno in povsod, pa naj se ti do njih obnašajo še 
tako kruto. S štirimi hrti, ki so jih člani društva 
rešili in posvojili iz Španije, smo se lahko seznanili 
tudi v MC Sevnica in se tako tudi sami prepričali, 
da so to prijazni družinski psi, ki so za malo ljubezni 
in pozornosti pripravljeni ustreči vsaki zahtevi 
gospodarja. 
Na svetu obstaja mnogo pomoči potrebnih živih 
bitij - nekateri hodijo po štirih nogah, spet drugi po 
dveh. Bitja različnih barv, oblik in potreb. Kar pa 
vsi ti potrebujejo, je pomoč. Vsi, ki si želite posvojiti 
psa pasme hrt in ga tako rešiti nehumanega 
življenja, si lahko več informacij preberete na 
spletni strani društva www.hrtjisvet.org ali jim 
pišete na elektronski naslov info@hrtjisvet.org.   

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Pogovorni večer: 
Tek za življenje, v MC Sevnica

V Sloveniji že nekaj let poteka mednarodni projekt 
Pasavček, ki ga vodi Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Na OŠ Krmelj smo se vanj 
vključili med prvimi, leta 2005. Namenjen je bil 
predvsem otrokom v vrtcu, ki so sodelovali pod 
vodstvom vzgojiteljice Daniele Zupančič. Na 
začetku smo morali pokazati veliko vztrajnosti 
in doslednosti in tako naredili velik doprinos k 
razumevanju pomembnosti otroških varnostnih 
sedežev in pripetosti v avtomobilih.
Učiteljice in vzgojiteljice smo načrtovale dejavnosti 
v šoli in vrtcu. Pri tem smo se osredotočile na 
starost in razvojno stopnjo otrok. Otroci in starši 
so preko različnih dejavnosti spoznavali pomen 
različnih tipov sedežev in varnega pripenjanja v 

avtomobilu ter pomen pravilne uporabe varnostnih 
pasov. Vsebine smo vključevali pri različnih 
predmetih in aktivnostih. S pomočjo različnih 
gradiv smo se izobraževali ter usmerjali starše in 
otroke v varno vožnjo in pravilno uporabo OVS in 
varnostnih pasov. 
V torek, 12. aprila, smo izvedli zaključno prireditev 
projekta Pasavček. Povabili smo predstavnika 
Občine Sevnica, Romana Perčiča, ki je spregovoril 
nekaj besed, svoje delo mentorja prometne vzgoje 
na šoli pa nam je predstavil Boštjan Repovž. Po 
prijetnem kulturnem programu so demonstratorji 
iz SPV Ljubljana prikazali pravilno uporabo pasov in 
s pomočjo posebnih tehtnic naletno težo pri trku. 
K sodelovanju smo povabili tudi sevniške gasilce 
in policista iz PP Sevnica, ki so nam predstavili 
svoje delo in opremo. Največje veselje, predvsem 
najmlajšim, pa je naredila maskota Pasavček, ki 
se nam je pridružila na koncu programa.
Tako starši kot otroci so v okviru tega projekta 
pridobili veliko pomembnih znanj. Če smo na 
kakršen koli način prispevali k večji osveščenosti 
staršev in otrok, da bodo doslednejši pri pripenjanju 
varnostnih pasov, da bodo kupili  ustrezen OVS in 
nasploh bolje poskrbeli za varnost v vozilu, smo 
dosegli svoj namen.       

Renata Mlinarič, koordinatorica projekta

Projekt Pasavček na 
Osnovni šoli Krmelj

V Planici smo si ogledali trening za polete na veliki 
skakalnici. Navdušil nas je naš skakalec Robi 
Kranjec z najdaljšim poletom.
Tole pa so vtisi naših učencev:
V Planici smo gledali skoke. Naš je zmagal in smo 
šli naprej v finale. 

(Boštjan)
Gledali smo skoke. Imeli smo dobro malico. 

(Urša)
Bilo mi je všeč, ker smo stali tako blizu skakalnice. 

(Gregor)
Videl sem Planico in skakalce. Bilo mi je fino. 

(Matjaž)
Bilo je zelo lepo. Najboljši je bil Robert Kranjec. 

(Danijel)

Prav vsi pa se lepo zahvaljujemo Zavarovalnici 
Triglav za čudovit izlet.
                                                                                                             

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica

Izlet  v  Planico

V soboto, 9. aprila, so učenci 8. in 9. razreda OŠ 
Krmelj in OŠ Tržišče prejeli zakrament Svete birme. 

Birmanci so se s svojimi botri zbrali pri župnišču v 
Tržišču, nato pa skupaj odšli v cerkev. Po končani 
maši in nagovoru novomeškega škofa je sledilo 
posamezno in skupinsko fotografiranje. Slavje so 
birmanci nadaljevali vsak na svojem domu. Tudi 
moja sestrična Sara je bila med birmanci.

Žan Kranjc, OŠ Krmelj

Sveta birma

V letu 2011 so se pričela dela na bazenu in okrog 
njega. Okoli bazena so bile na novo položene cevi 
za meteorne vode, ob tem pa so bile zamenjane 
še plošče, ki so sedaj v dveh barvnih odtenkih. V 
projekt so bili vključeni še novi tuši s slačilnicami. 

Tribune so z barvanjem dobile novo podobo, en del 
pa je bogatejši še za lesene obloge. Na travnatem 
delu je posejana trava, postavljena pa je tudi nova 
ograja. 

Pričetek kopalne sezone je junija, zato ste kopalci 
vljudno vabljeni.

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica
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Grajska skrinja

Razvoj smučanja na Lisci je bil pospešen 
predvsem zaradi urejenih nastanitvenih kapacitet 
in obratovanja vlečnic. Po obnovi Tončkovega 
doma v letu 1970 je bila novembra 1971 kupljena 
mala motorna smučarska vlečnica. V letu 1972 je 
bilo odprtje prenovljene Jurkove koče, v novembru 
1973 pa je motor zagnala nova, severna, 
smučarska vlečnica ob strmem pobočju, poznana 
bolj pod imenom »Baumkircher«, na katerem so 
se šibila kolena tudi bolj izkušenim smučarjem. 

V letu 1973 je bil v okviru PD Lisca Sevnica 
ustanovljen tudi Smučarski klub, ki je organiziral 
smučarske tečaje in izlete. Leta 1975 so izgradili 
leseno brunarico pri zgornji postaji vlečnice. Poleg 
udobnih nastanitvenih kapacitet in vlečnic so za 
razvoj smučanja pomagale tudi vse bolj urejene 
prometne povezave. V letu 1976 so izgradili južno 
cesto Cerje – Lisca. Več kot 10 let po nakupu prve 
vlečnice je bil novembra 1981 na Lisco pripeljan 
in prvič uporabljen teptalec snega, le nekaj dni 
zatem pa je bila odprta vzhodna vlečnica.

Leta 1982 so uredili razsvetljavo za nočno smuko 
pri mali vzhodni vlečnici, 12. septembra 1982 je 
potekal 14. Dan planincev na Lisci, na slovesnosti 
je bilo prisotnih kar 8.000 planincev.
V letu 1983 je Lisca postala prepoznavna po veliki 
beli »kupoli« tik pod njenim vrhom, saj so tega leta 
odprli radarski center HMZ RS, ki je omogočal 
uporabne vremenske meritve do razdalje 200 km 
in v sklopu katerega je do leta 1997 delovala tudi 
protitočna obramba.  
Za organizirane športne dejavnosti na Lisci je prav 
gotovo bila narejena prelomnica v letu 1985, ko 
je bilo julija zgrajeno asfaltirano rokometno igrišče 
pod kočama. S tem so Lisco pogosteje pričeli 
obiskovati športni klubi, ki so jim naravne danosti 
in kapacitete na Lisci omogočale aktivne športne 
priprave. V letu 1986 se je pričela rekonstrukcija 
ceste Sevnica – Breg, v letu 1987 so modernizirali 
in asfaltirali cesto Lisca – Breg, v letu 1988 pa 
so nadaljevali z deli in v aprilu asfaltirali še cesto 
Sevnica - Breg. Asfaltiranje ceste na Lisco je bilo 
načrtovano končano pred Zvezno proslavo 50. 
letnice seje CK ZKJ 1. 5. 1988 na Lisci, na kateri 
je bil še zadnjič zbran ves tedanji jugoslovanski vrh 
Zveze komunistov. Namreč v času med vojnama 
je bilo 1938 leta na Lisci pomembno srečanje 
slovenskih, hrvaških in srbskih komunistov z 
udeležbo Tita. O Titovem obisku Lisce govori tudi 
anekdota objavljena v knjižici 100 anekdot o Titu. 
Govori o tem, kako je Tito, ki je iz Zagreba odpotoval 
v snežnem jesenskem dnevu, mislil, da se bo najbolj 
kamufliral, če se preobleče v smučarja. Ko pa je 

prišel v Zidani Most, je bilo toplo in brez snega, 
tako da je dosegel ravno obraten učinek. Iz tega 
pa lahko sklepamo, da je bilo smučanje na Lisci že 
takrat močno razvito.
V letu 1988 je Tončkov dom na Lisci zapustila 
dolgoletna najemnica Marjanka Stergar, s čimer 
se je - poleg vedno bolj zastarele in neuporabne 
infrastrukture - počasi začela končevati »zlata 
doba« Lisce. 
Med oboroženim spopadom poleti 1991 je bil na 
Lisci center prebežnikov iz JLA, predvsem pilotov. 
Poleg menjave najemnikov Tončkovega doma 
(Vidmar, GP Sevnica, Jožefa Furlan) so na Lisci 
v devetdesetih letih prenehale z obratovanjem 
vlečne naprave za smučanje, tako je smučanje 
na Lisci tudi zaradi pomanjkanja snega zamrlo. 
Edina množična prireditev na Lisci je ostalo 
tradicionalno prvomajsko srečanje. Leta 2000 je 
potekala zamenjava radarja in kupole v radarskem 
centru HMZ RS, leta 2001 pa je potekala večja 
obnova strehe in notranjosti Jurkove koče. V letu 
2002 je potekalo praznovanje 100. obletnice 
izgradnje prve Jurkove koče in 50. obletnica 
izgradnje Tončkovega doma, ob tem dogodku 
pa je bil predstavljen tudi ponatis knjige »Moje 
dogodivščine« avtorja Blaža Jurka. Avgusta 2002 
je bila postavljena na vrhu Lisce razgledna plošča, 
septembra 2002 pa je na Lisci ponovno potekal 
vseslovenski Dan planincev, ki se ga je ponovno 
udeležila množica ljudi. 
Aprila 2006 je najemnik Tončkovega doma na Lisci 
postal Anton Kozmus, še istega leta pa so podrli 
vsa neavtohtona drevesa in grmovje okoli koč in 
ob igriščih. Junija 2007 so asfaltirali dovozno pot 
do radarskega centra, v decembru 2007 pa je 
KŠTM Sevnica ponovno usposobil in zagnal malo 
vlečnico, katere prvi »mojster« je postal Aleš 
Šeško, isti mesec pa je bila predstavljena »Idejna 
zasnova Turistično-rekreacijskega območja Lisca« 
v sodelovanju KŠTM Sevnica, Občine Sevnica in 
PD Lisca Sevnica.
Konec leta 2008 je najemnika Antona Kozmusa 
zamenjal Marjan Kolar iz Pavlove vasi. V letu 
2009 so bile obnovljene vse dostopne pohodne 
poti na Lisco. Aprila 2010 je postal nov najemnik 
Tončkovega doma Franc Krašovec iz Radeč, 
istega leta pa so bili v skupni akciji KŠTM Sevnica 
in PD Lisca Sevnica v okolici vrha Lisce urejeni trije 
piknik prostori z žari. 

Nov najemnik z nekaterimi novimi ureditvami, 
prijaznim pristopom do obiskovalcev, cenovno 
dostopno ponudbo ter aktivnim organiziranjem 
dogodkov ponovno dviguje popularnost Lisce, 
množično obiskane in priljubljene izletniške točke. 
V letu 2011 čakajo Tončkov dom na Lisci novi 
izzivi. Najemnik v sodelovanju z lastnikom doma, 
PD Lisca Sevnica, načrtuje celovito obnovo 
doma (streha, okna, strojne napeljave, stavbno 
pohištvo, sanitarije…), s poudarkom na obnovi 
nastanitvenih kapacitet in umestitvi nove ponudbe 
(fitnes, savna…). Spomini na »zlato dobo« Lisce 
70. in 80. let 20. stoletja so za mnoge še zelo živi, 
mlajše generacije pa na Lisci pričakujemo novo 
obdobje, ki si ga v poznih letih želimo spominjati 
z vsaj toliko nostalgije, lepih spominov in prijetnih 
doživetij.

Rok Petančič

Jezikovni kotiček ~ 
» Majske cvetke «

Lisca med nostalgijo preteklosti in izzivi prihodnosti – 3. del

Janez Valant (levo) in Franc Tihole – Bibi (desno) na 
Baumkircherju; foto: osebni arhiv Ljuba Motoreta

Prvomajsko srečanje na Lisci leta 2010; 
foto: Ljubo Motore.

Z jutrom vstane
v meglo je objet,
še očke zaspane
ima naš planet.

Z roso se umije
in ves se blešči,
ko sonce posije
se sladko smeji.

Na čistočo rad se ozira,
če je zaprašen,
ga dežek tušira

vesel je,potešen.

Veter mu piha
skozi krošnje dreves,.

narava vsa diha
po dolgem,po čez.

Se z mrazom kiti,
ko je utrujen močno,
z neba prične snežiti
planet spočil se bo.  

  Tanja Košar

Planet

mi je rekla včeraj neka posrebrena gospa….
 

včasih, ko ne morem spati
grem preletavat ozvezdje starih fotografij,

 gledam razmetane zgodbe svojega otroštva,
 le tu in tam kak košček

je še vtisnjen v obledel papir,
kot da je fotograf nalašč pustil samo nekaj bežnih 

sledi;
ampak saj ne gre za to, da bi hotela obdržati, 

krhko že poslikano platno,
le včasih zaboli, da ne morem vzeti

vsaj nekaj  brezskrbnih trenutkov nazaj
  

 Tanja Mencin, Sevnica

Spominjanje spominov

Postavljanje podpornih nosilcev za vzhodno vlečnico 
na Lisci; foto: osebni arhiv Ljuba Motoreta

Majske rože in cvetice nas razveseljujejo s svojimi 
barvami, oblikami in bujno rastjo. So pa še druge 
»cvetke«, ki se nam vsak dan ponujajo in vsiljujejo, 
a niso zaželene. Pred nekaj dnevi so v kratkem 
radijskem pogovoru – v vabljivem besednem šopku 
– motile takele »cvetke«:
»Gre se za priznanje pravic …« - Ta odvečni »se«! 
Slovensko rečemo, da gre za priznanje, gre za 
denar, gre za ugled, gre za življenje, gre za boljšo 
prihodnost itn. Vedno gre za kaj (ne: gre se za 
kaj). Prav redki so primeri, ko je »se« z glagolom 
iti na mestu, npr.: gremo se kopat, gremo se učit, 
gremo se zabavat (torej v zvezi z namenilnikom), 
ali pa: gremo se stranke (s tožilnikom).
»Svojo vlogo so posredovali na pristojni urad …« 
Posredujem lahko v kaki zadevi pri kom ali za koga 
v njegov prid, vlogo ali prošnjo pa pristojnemu 
uradu pošljem, jo nanj naslovim. – »Takozvane 
domovinske organizacije …« Pridevnik »takozvan« 
se je že davno moral umakniti domači zvezi tako 
imenovan (kratico t.i. pišemo s presledkom), zato 
naj kar utone v pozabo. – »Vse ostale organizacije 
…« so določneje označene z zvezo vse druge ali vse 
preostale, vse organizacije pa naj zares ostanejo 
(še naprej) dejavne v prid skupnosti.

Avtor teksta: France Vrbinc. 
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi 
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Ena srebrna in dve bronasti medalji
Budokai karate klub Nova Gorica je v sodelovanju 
s Kickboxing zvezo Slovenije organiziral 2. turnir 
državnega prvenstva v kickboksu, katerega 
so se udeležili tudi člani Kluba borilnih veščin 
Sevnica. Sevniški kickboksarji so bili na 2. turnirju 
DP dokaj uspešni, saj so osvojili tri medalje v tej 
močni konkurenci. Med starejšimi kadeti je bil 
najuspešnejši Matej Budna, ki je bil prvo kolo 
prost, v drugem je premagal tekmovalca iz kluba 
Hwarang iz Maribora, Žana Slemnika, s 3:0 in 
klonil šele v finalu proti domačinu Jaki Hudalesu 
iz Nove Gorice, večkratnemu državnemu prvaku 
in srebrnemu z zadnjega mladinskega svetovnega 
prvenstva v Beogradu. Matej Budna je na koncu 
osvojil odlično 2. mesto. Manj uspeha je imela 

mladinka Tamara Grčar, ki je morala priznati 
premoč Ormožanke Nuše Štefančič, lanskoletne 
državne prvakinje, ki je na koncu v tej kategoriji 
tudi osvojila 1. mesto. Med mladinci pa je s svojim 
nastopom opozoril nase debitant Žan Hižman, 
ki je v kick light disciplini osvojil 3. mesto. Enako 
uvrstitev je osvojil tudi Mitja Čokl med člani do 84 
kg. Oba sta prikazala pravo borbenost, vendar pa 
so bile izkušnje tiste, ki so prevladale pri njunih 
nasprotnikih. Sevničane sedaj čaka še nastop 
na mednarodnem kickboxing turnirju v BiH in na 
Hrvaškem, potem pa še zadnji finalni 3. turnir DP 
v Brežicah, kjer bodo nastopili tudi najboljši K-1 
borci Slovenije. 

Ena bronasta medalja in eno peto mesto
V soboto, 2. aprila, je Kickboxing federacija Bosne 
in Hercegovine organizirala že 12. mednarodni 
kickboxing turnir Bihać open, ki se  ga je udeležilo 
več kot 350 tekmovalcev iz petih držav. Na 
omenjenem tekmovanju, ki je v koledarju svetovne 
WAKO organizacije, sta uspešno nastopila tudi 
mlada sevniška borca KBV Sevnica 14-letni Matej 
Budna in 17-letna Tamara Grčar. Matej Budna je 
v konkurenci kadetov do 57 kg osvojil solidno in 
nehvaležno 5. mesto. Med mladinkami pa si je 
Tamara Grčar priborila bronasto medaljo do 55 
kg. Tekmovalci so bili izredno fizično pripravljeni, 
saj so bile njihove borbe tako v kadetski kot 
mladinski in članski konkurenci zelo kvalitetne in 
atraktivne s polno preobratov. 

Sevniške kickboksarje čaka nov nastop na 3. 
turnirju za DP, ki bo v Brežicah. 
 

Jurij Orač, trener kickboxinga

Kickboks

Tamara Grčar, Matej Budna, Mitja Čokl in Žan Hižman

Zlata Nina in srebrna Urban in Timi 
Judoisti  nadaljujejo z uspešnimi  nastopi na 
državnih prvenstvih, tako so bili 20. marca na 
vrsti mlajši dečki do 13 let. V konkurenci 225 
tekmovalcev je Judo klub Olimpija-Krmelj  nastopil 
z 10 tekmovalci. Največ uspeha sta požela Urban 
Oštir in Timi Gregorčič, ki sta v kategoriji do 38 kg 
in do 55 kg  dosegla naslova državnega podprvaka. 
Aljaž Končina in Iztok Petre sta dosegla 5. mesto, 
Jakob Končina 7., Andrej Gregorčič, Aljaž Novak, 
Grega Jene, Matej Štih in Rok Škarja pa so zgubili 
v uvodnih dvobojih.

Na državnem prvenstvu za starejše dečke in 
deklice, ki je potekalo 3. aprila, je Nina Zaplatar  
v kategoriji do 52 kg opravila z vso konkurenco in 
se veselila že drugega letošnjega naslova državne 
prvakinje (prvi naslov je osvojila 5. februarja na 
državnem prvenstvu osnovnih šol).

Inna Toropejeva

Judo

Uspešen nastop DBV IPPON Sevnica  na 4. 
turnirju v ju jitsu tehnikah - Črnomelj  2011
Ju jitsu zveza Slovenije in JJK Ninja Črnomelj 
sta organizirala 4. turnir v ju-jitsu tehnikah za 
mlade do 14 let, imenovan tudi kot Memorial 
Mirka Berkopca. Mladi tekmovalci DBV Ippon iz 
Sevnice so dosegli odlične rezultate. Absolutna 
zmagovalca v svojih kategorijah sta bila Luka 
Puc in Luka Knez Lazar. Srebrna sta postala Gal 
Resnik Poljaševič in Alja Kolman, bron je pripadel 
Niki Dolinšek. Skupaj so tekmovalci osvojili pet 
medalj in tako izredno uspešno zaključili prvi del 
tekmovalne sezone v ju jitsu.  Tekmovanje je štelo 
tudi za Slovenski pokal 2011.

Pokal Slovenije v ju jitsu 2011 
za mlade do 14 let
Ju jitsu zveza Slovenije je organizirala štiri  turnirje 
v ju jitsu tehnikah za mlade do 14 let (Globoko, 
Ribnica, Sevnica, Črnomelj). Tekmovalci so zbirali 
točke na posameznih turnirjih. Seštevek vseh 
turnirjev je štel za  Pokal Slovenije v ju Jitsu.
 Vsak prvouvrščeni tekmovalec je prejel pokal, prvi 
trije pa diplome ju jitsu zveze Slovenije. 

Rezultati tekmovalcev IPPONA iz Sevnice
 K2 dečki 13-14 let
1. mesto Luka Knez Lazar 
 K2 dečki  9-10 let
1. mesto Gal Resnik Poljaševič 
 K2 deklice  11-12 let
2. mesto Alja Kolman  
4. mesto Nika Dolinšek 
 K1 dečki 11-12 let
2. mesto Luka Puc 
9. mesto  Jakob Sladič
11. mesto Andrej Grčar 
 K2 dečki 11-12 let
3. mesto Tjaž Prah 
8. mesto Sergej Teraž 
9. mesto  Nik Rantah 
14. mesto Narsej Stegenšek 

 K1 deklice 11-12 let
4. mesto Tjaša Špegel 
7. mesto Nuška Žveglč
10. mesto Živa Stegne 
11. mesto  Zala Okorn 

M.Grubenšek

Ju jitsu 

Tekmovalci DBV IPPON na 
4. turnirju v ju jitsu tehnikah Črnomelj 2011

200. članica Fitnes studia Sevnica
V prvi polovici aprila smo v svoje vrste sprejeli 
200. članico, mlado mamico Andrejo Ameršek iz 
Sevnice, in ji ob tej priložnosti izročili priložnostno 
darilo ter izrazili željo, da se bo dobro počutila med 
nami ter nas redno obiskovala.

Poseben termin za dekleta in žene
Vsa dekleta in žene pa vabim ter obveščam, da 
se lahko vadbe v Fitnes studiu udeležijo tudi v 
posebnih terminih, rezerviranih samo zanje.
Ohranjajmo zdravje in mladost!

     
Estera Savić Bizjak

Fitnes studio Sevnica

Matej

Finalisti in dobitniki odličij za Pokal Slovenije v 
ju-jitsu 2011: Alja Kolman, Tjaž Prah, 

Luka Puc, Luka Knez Lazar in Gal Resnik Poljaševič.
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V soboto, 2. aprila, je v Velenju potekalo državno 
prvenstvo v krosu, ki se ga je udeležilo več kot 
200 atletov iz vse Slovenije, tudi Sevničani, ki 
so odlično zastopali svoje barve. Pri pionirkah 
U-12 sta nastopili Klara Zakšek, ki je osvojila 3. 
mesto in Karin Gošek, ki je bila 5. Ekipno sta slavili 
zmago. Pri pionirjih U-12 je Nik Rantah zasedel 3. 
mesto, pri pionirkah U-14 je bila Karin Ferlin 6. Pri 
mlajših mladinkah na 4.000 m dolgi progi je bila 
Sara Karlovšek odlična 2. Pri mlajših mladincih 

na 5.000 m je Jan Samide slavil zmago in tako 
postal državni prvak v kategoriji mlajši mladinci. V 
kategoriji članov sta na 3.000 m nastopila Robert 
Lendaro, ki je osvojil 3. mesto, Miha Povšič si je 
pritekel 7. mesto, ekipno pa sta Robert in Miha 
slavila zmago. Rezultati in uvrstitve Sevničanov 
kažejo, da so dobro pripravljeni na novo sezono, 
saj so že na prvem državnem prvenstvu osvojili 
kar pet kolajn, celo v članski kategoriji, za kar je 

poskrbel Robert in prvo zlato pri mlajših mladincih, 
ki jo je pritekel Jan.  
      
   Vanja Lendaro

Sevničani odlični na 
državnem prvenstvu v krosu

Na 20. državnem prvenstvu za vse strelske 
discipline v Kidričevem je petnajstčlanska 
odprava sevniških strelcev osvojila dva naslova 
državnih prvakov, en naslov državnega podprvaka 
v posamezni konkurenci, tretje in osmo mesto v 
ekipni konkurenci s pištolo ter 8. mesto v pionirski 
konkurenci s puško.

Mladinka Mojca Kolman je prepričljivo, kar za 
14,3 kroge, premagala konkurentke ter v svojo 
bogato zbirko dodala še zlato kolajno mladinske 
državne prvakinje za leto 2011. Svojo zbirko 
kolajn je obogatila tudi Anuša Kovačič z naslovom 
kadetske državne prvakinje za leto 2011, s 
pomočjo sotekmovalk Tajde Marc in Nike Pirc pa 
tako nadaljuje večletno tradicijo »nepremagljivih« 
kadetov SD Maroka iz Sevnice.

Mladinski podprvak Klemen Juvan je za 1,3 kroge 
zgrešil zlato kolajno mladinskega državnega 
prvaka. V pretekli sezoni je letošnje konkurente 
ugnal za 9,7 krogov prednosti. Tokrat se kljub 
odličnemu streljanju v finalu in s 101,2 doseženimi 
krogi ni izšlo zaradi osmih krogov zaostanka v 
rednem delu. Blaž Kunšek, Danilo Petrin in Matej 
Kolman so zasedli osmo mesto med 25 ekipami. 

Mirko Ognjenovič

Bogata bera sevniških strelcev 
na 20. državnem prvenstvu

Mojca Kolman, v sredini, mladinska državna prvakinja

Sevnica je v letih med 1995 in 2005 enajstkrat 
gostila Tek za pokal Sevnice, ki je bil med 
najuglednejšimi uličnimi teki, zaradi vzorne 
organizacije in bogatih nagrad pa tudi zelo 
priljubljen med najboljšimi slovenskimi tekači. 
Žal pa so morali organizatorji zaradi tehničnih in 
organizacijskih ovir tradicijo kar za dobrih pet let 
prekiniti.
Prizadevni delavci Atletskega kluba Sevnica so se 
letos odločili, da tek ponovno obudijo. Ob strani so 
jim stali KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica in 
Občina Sevnica, Osnovna šola Sevnica ter številni 
sponzorji. V nedeljo, 10. aprila, se je na  krožni 
stezi po sevniških ulicah pomerilo 139 tekačev iz 
48 klubov, društev in šol, ki so se pomerili v 11 
starostnih kategorijah. Poleg večine slovenskih 
najboljših tekačev sta se teka udeležili tudi ekipi iz 
bosanskega Prnjavora in hrvaškega Zagreba.

V absolutni konkurenci je v teku na 5.000 m pri 
moških zmagal aktualni državni prvak v teku 
na 3.000 m v dvorani in krosu Mitja Krevs (AD 
Štajerska MB), pred Novogoričanom Mitjem 
Kosovelom (TK Kobarid), sicer odličnem gorskim 
tekačem, tudi nosilcu medalj na svetovnih in 
evropskih prvenstvih v gorskem teku in Petrom 
Oblakom iz ŠD Poljane. Sevničan Robert Lendaro, 
najboljši Posavec, je osvojil šesto mesto, Miha 
Povšič pa je bil deveti. V ženski kategoriji je slavila 
državna prvakinja v krosu Lucija Krkoč iz ŠD 
Nanos, pred Petro Šink iz AK Velenje, tretja pa 
je bila Helena Javornik iz AD Štajerska, najboljša 
slovenska dolgoprogašica, ki je v svoji bogati 
karieri več kot 30-krat popravila državne rekorde. 
Tudi sevniški atleti so dosegli lepe uspehe, saj so 
Klara Zakšek, Karin Ferlin in Jan Samide v svojih 
kategorijah zmagali, Sara Karlovšek, Karin Gošek  
in Nik Rantah pa zasedli druga mesta.

Na prireditvi je zaigrala KD Godba Sevnica, 
navdušile so mažorete Društva Trg Sevnica, spretni 
moderator pa je gledalcem in tekmovalcem, od 
katerih so bili mnogi sploh prvič v Sevnici, lepo 
predstavil naš kraj, naše športnike in športne 
legende, predvsem pa še aktivne in že upokojene 
atlete. Vse, kar jih je o Sevnici zanimalo, so lahko 
izvedeli na promocijski stojnici TA Doživljaj.
Sevniški tek je bil letos lepo doživetje. Organizatorji 
zatrjujejo, da tek tudi drugo leto bo. Čeprav bo 
13., ne dvomijo, da bo še boljši kot letošnji in vas 
toplo vabijo, da se ga udeležite – kot tekmovalec, 
gledalec ali sponzor.
Rezultati na:http://aksevnica.si/ulicnitek/
      
   Nuša Povšič

12. sevniški tek

Kolesarsko društvo Sevnica vabi vse ljubitelje rekreativnega kolesarjenja na

16. Sevniški kolesarski maraton

Informacije: 041/738-357 (Zvone Košmerl), www.kolesarstvo.org

Kdaj: v nedeljo, 29. maja 2011 s startom ob 10.00 uri
Start in cilj:  Glavni trg v Sevnici 
Trasa maratona: 
mali: Sevnica – Tržišèe – Sevnica (32 km) ali
veliki: Sevnica – Tržišèe – Mokronog – Škocjan – Buèka – Studenec – Sevnica (64 km)
Udeleženci, ki prevozijo maraton, prejmejo spominsko nagrado in malico v gostilni Vrtovšek.

Skupna

2. Karin Gošek (Sev); 1. Klara Zakšek (Sev)

2. Nik Rantah (SEV) 1. Jan Vukovič (KLC); 3. Nikola 
Petrovič (BiH) - najmlajši zmagovalci
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Utrip življenja

Recepti

24 sveže nabranih in snažnih cvetov bezga, 3 
kg sladkorja in 3 l vode, vse skupaj prevremo in 
precedimo po 24 urah. Dodamo 40 g citronske 
kisline. Spravimo v čiste steklenice.

Bezgov sirup

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

3 rumenjake,
3 beljake, 
100 g sladkorja,
1/2 litra soka bezgovih jagod, 
1/8 l sladke smetane.

Rumenjake stepemo s polovico sladkorja, beljake 
stepemo z ostankom sladkorja, smetano stepemo 
v trdo peno.

Polovico rumenjakove pene vmešamo v sneg, 
dodamo bezgov sok, primešamo preostalo 
rumenjakovo peno in stepeno smetano.

Nalijemo v primerne posodice in postavimo v 
zamrzovalnik. Sufle ponudimo ledeno mrzel.

Ledeni bezgov sufle

Res, težko in nestrpno smo čakali dan, ko sta 
prišla Webrov avtobus in vodnica, predsednica 
DU Sevnica Marijana Kralj, in nas mlade po srcu 
odpeljala na drugo stran – na našo prečudovito 
obalo – v Izolo. Vožnja je bila prijetna in zanimiva. 
Ko šofer Ivan Hotel Delfin zagleda, avtobus ustavi 
in nas pred njegova vrata postavi. Mi vsi veselo 
pohitimo, da Delfinovih dobrot ne zamudimo. 

V Delfinu lep bazen imajo, s slano, čisto, mokro 
vodo. V njem smo veselo brez rokavčkov čofotali, 
sproščali telo in ga krepili s telovadnimi vajami. 
Živahno je bilo naše druženje, drug z drugim se 
pomenkovali in se duhovno osrečevali. Vsi srečni 
in zadovoljni smo bili. Res prijetno je bilo na naši 
obali. Osem dni kar hitro mine, mi vsi pa si želimo, 
da spet kmalu nov termin dobimo in naše druženje 
ponovimo.

Marica Deželak

Sevniški upokojenci 
spet uživaliV soboto, 9. aprila, so predstavniki Zdravstvenega 

doma Sevnica in Zveze športnih društev Sevnica v 
sklopu programa Z gibanjem do zdravja v Sevnici 
organizirali športno prireditev, v kateri so bili 
udeleženci povabljeni na test hoje na dva kilometra 
in Cooperjev test teka na 2.400 m za moške in 
1.600 m za ženske.
V lepem sončnem jutru se je na nasipu ob HE 
Boštanj zbralo več kot 50 udeležencev, ki so bili 
po opravljenem testu, z uporabo računalniškega 
programa, seznanjeni z njihovo telesno 
zmogljivostjo. 

Udeleženci so bili povabljeni na naslednji test, ki bo 
4. junija in rekreativno prireditev Zveze športnih 
društev Sevnica »90–60–30 pohodov na Lisco v 
enem letu«, ki se ga v tem letu udeležuje že več kot 
120 pohodnikov iz Sevnice.
Organizatorji ugotavljajo, da se v zadnjih dveh 
letih čedalje več občanov odloča za rekreacijo, 
kjer s svojo aktivnostjo: obvladujejo krvni tlak, 
obvladujejo čezmerno telesno težo, povečajo 
telesno pripravljenost in izboljšujejo kakovost 
življenja.

 Vir. Zdravstveni dom Sevnica in 
 Zveza športnih društev Sevnica

Test hoje na dva kilometra in 
tek pri HE na Orehovem

Ko nas pomladno sonce zasanjano vodi proti 
poletju, velikokrat v brezskrbnosti in sproščenosti 
pozabimo nase in na okolico, s tem pa tudi na 
varnost tam, kjer se srečujemo najpogosteje – v 
prometu.
Na cestah je čedalje več kolesarjev in motoristov, 
zato moramo biti nanje še posebno pozorni. 
Glavna motoristična sezona se je pred tedni že 
začela, vendar vsi motoristi še niso pripravljeni 
za cesto. Zavedajmo se tega, kadar se odpravimo 
na pot. Če se nas loteva dremavica ali nismo več 
zbrani, se ustavimo, si odpočijmo, se razgibajmo, 
poskrbimo, da bomo imeli vedno dovolj vode. 
Vožnja po omejitvah varuje in varčuje z gorivom.
Kot je za avtomobiliste samoumevno, da so pripeti, 
naj bo za motoriste, da uporabljajo primerno 
zaščitno opremo (kratke hlače in majica na 
težkem motorju kar kličeta po hudih posledicah), 
kolesarsko čelado pa priporočamo kolesarjem 
vseh starosti – pa ne zaradi policistov, ampak 
zaradi vaše glave. 
Opažam, da je na cestah in pločnikih čedalje več 
rolkarjev, ki so del cestnega prometa, zanje pa 
veljajo enaki predpisi kot za pešce. Pa ščitnike za 
kolena, komolce, zapestja ne pozabite. Pametno 
glavo naj varuje ustrezna čelada.
Naj vam ne bo nerodno poskrbeti za svojo varnost. 
Če je komu smešno, ker ste na kolesu s čelado, 
to le dokazuje, da ste na pravi – varni poti. Bodite 
ponosni na to, da uporabljate ustrezno zaščitno 
opremo, in se vozite po predpisih. Več takšnih na 
cestah pomeni manj gorja.
Uživajte v sončku.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Policija svetuje 

Marca je bilo v Dnevnem centru za starejše 
občane Sevnica zelo živahno. Dne, 24. marca, 
smo pripravili prvo razstavo izdelkov rokodelske in 
klekljarske skupine, ki se enkrat na teden srečuje 
v centru. Pridno smo vezli, kvačkali, izdelovali 
izdelke iz ličja, rože iz kreppapirja, vlivali svečke, 
izdelovali voščilnice, različno praznično okrasje, 
izdelke iz testa in drugo. Izdelke je razstavljalo 
27 naših uporabnic in uporabnikov. Razstavo 
si je ogledalo več kot 200 obiskovalcev, ki so z 
navdušenjem pozdravili ustvarjeno delo. Zato 
je pravilna odločitev, da bo v jesensko-zimskem 
času nova razstava. Vabimo vse, ki se želite 

pridružiti skupinam za ročna dela, da nas pokličete 
(051 351 331) ali obiščete na sedežu centra 
(NHM 30, Sevnica), vsak delovni dan od 8. do 18. 
ure. Dobrodošli!

Vir: Dnevni center za starejše občane

Razstava ročnih del v 
Dnevnem centru za 
starejše občane 

10 snažnih bezgovih cvetov namakamo 1 dan v 
10 litrih vode z dodatkom 4 narezanih limon, 1 kg 
sladkorja in 2 dcl domačega sadnega kisa.

Šabesa

3 l kakršnega koli sadja zmeljemo ali stlačimo, 
dodamo 2 l prekuhane vode – ohlajene, 4 dag 
vinske ali citronske kisline in pusti kvasiti 48 ur. Po 
tem času precedimo in dodamo toliko sladkorja, 
kolikor litrov je soka. Dobro premešamo in 
spakiramo v sterilne steklenice.

Domači sok

V steklen kozarec nalagamo plast vršičkov in nato 
plast sladkorja izmenjajoče, dokler ni kozarec 
poln. Postavimo ga na sonce, za približno toliko 
časa, da se sladkor stopi. Precedimo in nalijemo 
v stekleničke in postavimo na temen in hladen 
prostor. Sirup pomaga pri prehladih dihal in grla. 
Zelo dober je tudi v domačem čaju.

Sirup iz smerekovih vršičkov

Foto: Ljubo Motore
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. maja 2011 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

AVEIRO - portugalska luka, INANA - sumerska boginja, HAČATURJAN - armenski skladatelj

Rešitev aprilske križanke je: SANI BEČIROVIČ.
Izžrebani so bili: 

   1. nagrada – Maša Prebil, Livada 47, 1354 Horjul 
   2. nagrada – Mojca Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica 
   3. nagrada – Milena Golob, Krmelj 70 a, 8296 Krmelj
   4. nagrada – Miro Gačnik, Ledina 106, 8290 Sevnica 
   5. nagrada – Milka Slemenšek, Poklek 1, 8283 Blanca 

VICOTEKA
Na črpalki  
Bill in Hillary Clinton sta obiskala domači kraj. 
Na bencinski črpalki, kjer sta natočila bencin je 
črpalkar poljubil predsednikovo soprogo in od nje 
ni hotel vzeti plačila za bencin. Ko sta potovala 
naprej je Hillary razložila Billu, da je po tridesetih 
letih srečala svojo mladostno ljubezen.
»No, vidiš, če bi se z njim poročila, bi bila danes 
soproga črpalkarja!« je dejal Bill.
»Ne, tokrat pa nimaš prav! Črpalkar bi bil danes 
predsednik!«

Žarnica  
»Koliko Brazilcev je potrebnih za zamenjavo 
žarnice?«
»Dvanajst! Eden jo zamenja, ostalih enajst pa jih 
igra nogomet!«

Široko odprta usta 
»Ni vam potrebno tako na široko odpirati ust« 
reče zobar pacientu »Ali ne boste vrtali?« »Bom, 
a jaz bom ostal zunaj!«

Kriza 
Pijanček glasno razmišlja:
Prišla je bolezen norih krav, pa smo nehali jesti 
govedino,
pa je prišel AIDS in smo nehali seksat,
bog nam pomagaj, če pride še bolezen nore trte!

Skrivni
kotiček  
–  ALI  PA TUDI NE
Kje se nahaja 
kapelica na 
fotografiji in 
kateri svetnik je 
v njej?
Rešitve pošljite 
na dopisnicah do 
15. maja na KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 
19, 8290 Sevnica. 
Izmed pravilnih 
rešitev bomo 
izžrebali dve 
praktični nagradi.

 

IZREK ZA LEPŠI DAN
Če te ljudje poskušajo spraviti na tla...
to pomeni samo to, da si nad njimi.
Zatorej pogumno, tudi ko si na tleh, vedi, 
da vedno obstaja pot, ki vodi samo navzgor...
 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 
Portal se nahaja na hiši z naslovom Dolenji 
Boštanj 60 v Boštanju ob državni cesti rondo 
Boštanj - Krško (pred 
železniškim prehodom 
desno, nasproti Sava 
Avta) - Papeževa hiša.
Izžrebani sta bili:
   Jerica Rauter,   
       Trubarjeva 3, 
       8290 Sevnica 
   Polonca Pirc, 
       Boštanj 43, 
       8294 Boštanj Foto: Rok Petančič

         Nagrade za mesec MAJ:
1. nagrada: kopalna brisača, ki jo podarja 
 KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja 
 Daničič Milan, Kompolje, 8294 Boštanj,
3. nagrada:majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
 Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
 

Foto: Rok Petančič
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LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★ KP 106.4

NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3

NAJVEČ

GLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

V SLOVENIJI



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.

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

Èisto na tleh!


