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Intervju

Predstavljamo Milana Levsteka, strojnega 
inženirja, ki je bil do upokojitve zaposlen v rudniku 
in v Metalni Krmelj, na odgovornih in vodilnih 
delovnih mestih, deloval je v samoupravnih organih 
rudnika in Metalne, bil občinski odbornik, odbornik 
Okraja Novo mesto, sodnik porotnik okrajnega in 
okrožnega sodišča, 15 let predsednik KS Krmelj, 
16 let predsednik DU, je dobitnik najvišjih državnih 
in občinskih priznanj za svoje družbeno-politično 
delo. Letos praznuje 80. rojstni dan. Še vedno je 
aktiven na različnih področjih.

Krmeljčani smo zelo ponosni na našega krajana 
Milana, saj je precej pripomogel k razvoju našega 
kraja. Ima zdrav pogled na življenje, je preprost, 
neposreden, iskren, prešeren, z iskrivim 
pogledom, hudomušnim nasmehom, obdarjen z 
veliko življenjske energije.

Milan, kakšna je bila do zdaj vaša življenjska pot?

Skoraj 60 let sem Krmeljčan. To je industrijski 
kraj, na katerega sem se močno navezal. Vzljubil 
sem te ljudi. Tukaj sem opravil pripravništvo, 
si ustvaril družino z ženo Dragico, zgradila sva 
si hišo. Rodili sta se nama dve hčeri. Irena leta 
1959, končala je srednjo šolo za oblikovanje in 
višjo pedagoško šolo. Odločila se je za samostojni 
poklic s statusom svobodnega umetnika. Izdeluje 
unikatno keramiko. Njena hči Tjaša je končala 
biotehnično fakulteto in je že zaposlena. Sin Aleš 
je študent računalništva. Družina živi v lastni hiši 
v Trebnjem. Hči Zdenka se je rodila leta 1964, je 
kemičarka in dela v gospodarstvu. Njena hči Nina 
je prof. zgodovine, zemljepisa in mag. ekonomije. 
Sin Uroš študira na fakulteti za šport. Živijo v 
lastni hiši v Slovenski Bistrici. Žena Dragica je leta 
1981 zbolela. Uspešno se je bojevala z boleznijo, 
obdana z našo ljubeznijo in toplino, prilagajali smo 
se njeni bolezni, umrla pa je leta 2003, stara 68 
let. Močno smo jo pogrešali, ko je odšla. Od takrat 
živim sam, vendar sem v tesnih stikih s hčerama 
in njunima dragima. Obiskujemo se. Družina nam 
veliko pomeni in ohranjamo spomin na skrbno ženo 
in mamo Dragico, ki je bila steber naše družine. 

Tudi Krmeljčani smo občudovali Dragico. Bila je 
odlična žena in mati, vedno vesela, vestna pri delu, 
polna optimizma in življenjske moči. Kakšni pa so 
vaši spomini na otroštvo?

Rodil sem se 17. julija 1932 v vasi 
Bistrica, ki je le nekaj kilometrov 
od Krmelja. Sem prvorojenec, za 
menoj sta se rodili še sestri. Bili 
smo delavska družina, oče je bil 
izučen mlekar, imeli smo hišo z 
vrtom, njivo in domače živali. Družil 
sem se s fantiči iz vasi. Pogosto 
sem opazoval dva mlina v vasi. Tu 
sem se že od malega seznanjal s 
tehniko mletja. Pitno vodo smo 
dobivali iz potoka Bistrica. V 
trgovini v vasi smo dobili osnovne 
stvari, ki smo jih potrebovali. 
Spomnim se preproste embalaže, 
tudi časopisnega papirja. V to so 
zavijali tisto, kar smo kupili. V 
vas so prihajali krošnjarji, ki so 
prodajali nože, škarje, glavnike.. 
Večino hrane smo pridelali sami.
Leta 1938 sem začel obiskovati 
OŠ v Šentrupertu. Pot je bila 
kar dolga, spoznal sem nove 
sošolce, kmalu se je začela vojna. 
Učil me je italijanski učitelj. Peti 
razred sem končal leta 1943 
s prav dobrim uspehom. Pouk 
smo začeli in končali z molitvijo. 
Zelo dobro se spominjam 
velike sobote aprila 1941, ko je 

kapitulirala jugoslovanska vojska. Srbski vojak 
je pobesnel in grozil vaščanom z bombo v rokah. 
V spopadu je obležal smrtno ranjen. Okupirali 
so nas Nemci in Italijani. V Šentrupertu pa se 
je nastanila Bela garda. Pozneje nas je zasedla 
Italijanska vojska. Leta 1943 je bil oče mobiliziran 
v Gubčevo brigado. V 5. nemški ofenzivi je bil oče 
ranjen in zajet v Kostanjevici. Nemci so ga poslali 
v taborišče Mathauzen in tam je konec leta 1944 
umrl. Ostali smo brez očeta. Mati je vzela v najem 
še eno njivo, hodila je delat h kmetu, da ji je zoral 
njivi in priskrbel drva. Tudi dobra soseda z mlinom 
nam je pomagala. Sam sem delal kot pastir. S 15 
leti sem se zaposlil v opekarni v Prelesju. Delal 
sem pomožna dela in odgovorno delo na vitlu za 
prevoz gline.

Kdaj ste nadaljevali šolanje in kje?

Leta 1947 smo po srečnem naključju izvedeli 
za razpis industrijske šole v Velenju. Šola je 
omogočala izobraževanje, praktično delo in vso 
preskrbo. Pogoj pa je bil, da si se moral zaposliti 
po šolanju v rudniku. Po šolanju si pridobil stopnjo 
male mature. Končal sem jo v dveh letih s prav 
dobrim uspehom. Ker so bile življenjske razmere 
boljše, sem se kljub domotožju kmalu privadil 
življenju v internatu. Še posebno smo se razveselili 
popestrenih jedilnikov leta 1948, za katere je 
poskrbel poznejši mojster kuhanja Ivan Ivačič. 
Med počitnicami sem šel na udarniško delo v Novo 
Gorico. Prislužil sem si naziv udarnik in »težko 
živilsko karto«. Te so bili prav veseli moji domači. 
V Velenju smo udarniško naredili novo dvorano 
za predvajanje filmov in gledali filmske predstave. 
Obiskal nas je Fran Milčinski Ježek in nasmejali smo 
se do solz. Med počitnicami sem delal v rudniku in 
si izboljšal finančni položaj. Uspešnejši, razgledani 
učenci smo začeli iskati možnost za nadaljevanje 
šolanja. Vpisali smo se na tehnično srednjo šolo 
v Ljubljani. Tu smo stkali nova prijateljstva in se 
še zdaj vsako leto srečujemo. Postali smo bolj 
razgledani, samostojnejši in si pridobili izkušnje za 
poznejši poklic. V raznih amaterskih tečajih smo 
si obogatili naše znanje. Udeležili smo se delovne 
brigade Doboj Banjaluka. Zaradi vojnih razmer 
smo se skupaj šolali od letnikov 1929 do 1936. Iz 
naše generacije so trije končali vojaško akademijo. 
Dva sta postala polkovnika, en general, eden 
je doktoriral in bil dekan na filozofski fakulteti, 

rudarski inženir, elektroinženir, jaz pa strojni 
inženir. Eden je postal pisatelj in je izdal že pet 
knjig Rudarska povest. Letos bo po naših zapisih 
napisal knjigo o naši generaciji.
Po končani srednji šoli sem si poiskal delo 
v krmeljskem rudniku. Takoj so me sprejeli. 
Opravil sem pripravništvo. Opravljal sem dela na 
separaciji, v jami in v jamomerstvu. Delo je bilo 
odgovorno.
Jeseni 1954 sem bil vpoklican v šolo rezervnih 
oficirjev za vezo v Požarevec. Po opravljenih izpitih 
sem si pridobil čin podporočnika za zvezo. Poleg 
vojaškega znanja sem se naučil tujega jezika, 
družil sem se z ljudmi drugih narodnosti in usvojil 
vojaški red in disciplino. Rezervni oficirji smo 
imeli v rezervnem sestavu izobraževanja, vaje 
in preizkuse znanja. Bil sem komandir krmeljske 
čete. Imel sem čin kapetana.
Po vrnitvi iz vojske sem dobil v rudniku Krmelj 
stalno delovno mesto v tehnični službi – v 
jamomerstvu, opravil strokovni izpit, postal vodja 
jamomerstva. Leta 1962 je šel rudnik v likvidacijo, 
zaradi izgube trga v prodaji premoga. V osmih 
letih sem služil štirim direktorjem. Razlike med 
plačami so bile 1:5. Kar 400 ljudi bi lahko ostalo 
brez zaposlitve. Poiskali smo jim nove zaposlitve 
v Hrastniku, Kopitarni, KZ, Lisci. Konec leta 
1962 je stala nova proizvodna dvorana, Metalna 
Maribor je ustanovila tovarno lahkih konstrukcij 
Krmelj. Rudarji so se prekvalificirali in priučili. V 
nekaj letih je delalo že 395 delavcev. Izdelovali smo 
kovinske konstrukcije, gradbene žerjave, ladijske 
pokrove, proti koncu pa vojaški program. Metalna 
je obstajala 30 let, to je do leta 1992. Osebno 
sem opravljal vodstvene funkcije – priprava dela, 
kadrovska služba, naložbe, namenska proizvodnja, 
nekaj časa sem bil vršilec dolžnosti direktorja. 
Leta 1990 sem se upokojil s 40 leti in osmimi 
meseci delovne dobe.
Skupaj sem vodil KS Krmelj 15 let in pol. Iskali 
smo nove vire pitne vode. Gradili smo nov 
vodovod, potekal je skozi dve KS oz. tri. Širili smo 
pokopališče, organizirali odvoz smeti, izglasovali 
smo samoprispevke za ceste, šolstvo in zdravstvo. 
Potekale so aktivnosti za kanalizacijo, pločnike, 
avtobusno postajo, javno razsvetljavo.

Kako vam je uspelo biti hkrati odgovoren 
strokovnjak na delovnem mestu, eden 
najaktivnejših Krmeljčanov na družbeno-političnem 
področju, vzoren in skrben mož in oče?

Po naravi sem zelo delaven, discipliniran, 
redoljuben, hitro sem se prilagajal novim 
okoliščinam, iščem vedno nove rešitve, nenehno 
sem se izobraževal. Nikoli nisem odlašal z delom! 
Včasih pravim, da sem delal na zalogo.

Kako je z vašim časom od leta 1990, ko ste se 
upokojili?

Še bolj sem se posvetil urejanju svojega doma 
in okolice, pomagal sem prijateljem pri raznih 
delih, vnukom in učencem naše šole sem izdeloval 
različne gibljive igrače. Ideje sem načrtoval že 
med službovanjem. Kar 16 let sem bil predsednik 
DU, še zdaj sem član UO, postal sem študent 
UTŽO Sevnica, sem član UO, sem aktiven član 
pohodniške skupine. V svoje vrste so me povabili 
člani Posavskega društva seniorjev menedžerjev 
in strokovnjakov. Tudi tam sem član UO.

Vaša ustvarjalnost, inovativnost in modrost naj 
vam tudi zdaj pričarajo marsikatero lepo urico in 
zadovoljstvo.

Ob vašem jubileju vam iskreno čestitamo in želimo 
še veliko zdravih in ustvarjalnih let!

 Pogovarjala se je: Berta Logar

Milan Levstek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

Prihodnja številka izide junija 2012, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
16. 5. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

Pravijo, da smo ženske mojstrice 
manipuliranja. Ko gledam dogajanje okoli 
sebe, vidim, da ni čisto tako. Veliko je ljudi, ki 
to počnejo in izigrajo druge. In to na različnih 
področjih. Manipulirajo s podatki, delom, 
ljudmi, skupinami in posamezniki.

Občutek, da z nami malipulirajo, v nas 
vzpodbuja nezadovoljstvo. Postajamo 
nejevoljni, nimamo energije, se zanemarjamo 
in ne posvečamo pozornosti dogajanju okoli 
sebe. Manipulacija osebi, ki tako dosega cilje, 
dolgoročno ne koristi, pri isti osebi pa ji tudi ne 
bo uspelo večkrat. 

Za tem nastanejo le odpor do komuniciranja, 
nesodelovanje, maščevanje. 

Tako je v osebnem življenju, službi, v širšem 
okolju.

Da lahko manipuliraš, moraš biti takšen 
človek, pa tudi, če si dovoliš, da te izigrajo. 
Za dobro vseh nas bi se bilo najbolje izogniti 
izkoriščanju ljudi in manipuliranju z njihovimi 
čustvi. Naj bo odnos med nami pošten in vloge 
enakopravne. Boljše od manipulacije je zdravo 
prepričevanje.
      
 Mojca Pernovšek
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Občinske strani

Občino Sevnica je konec marca obiskal predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Seznanil se 
je z aktualnim dogajanjem na različnih področjih, 
od gospodarstva do širšega družbenega življenja. 
Delovni obisk se je pričel na Gradu Sevnica, kjer je 
predsednik opravil sestanek z županom Srečkom 
Ocvirkom, podžupanoma Janezom Kukcem in 
Jožefom Žnidaričem ter direktorjem občinske 
uprave Zvonetom Košmerlom. 

Predstavljene so bile ključne usmeritve za nadaljnji 
razvoj občine, med njimi predvsem velika potreba 
po prostorski umestitvi državnih prometnih tokov 
do glavnih koridorjev, vključno s tretjo razvojno osjo. 
Izpostavljena je bila pomembnost gospodarskega 
razvoja, česar vodilo je tudi učinkovito prilagajanje 
industrije novim tržnim razmeram. Predsednik 
si je po uradnem delu pogovora ogledal grajske 
prostore, svoje vtise pa strnil v spominsko knjigo.

Predsednik dr. Danilo Türk 
na delovnem obisku občine

Delovni sestanek na Gradu Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica je na 12. redni seji 
v začetku aprila soglasno sprejel zaključni račun 
proračuna Občine Sevnica za leto 2011. S tem 
finančnim dokumentom, ki kaže na uspešno 
realizacijo in odgovorno poslovanje Občine tudi 
v gospodarsko nestabilnih časih, je javnosti 
dostopen celovit pregled dela vseh neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov.

Po besedah župana Srečka Ocvirka je delo Občine 
Sevnica v letu 2011 zaznamovalo veliko projektov, 
ki so bili kljub sprejetemu rebalansu B v drugi 
polovici leta uspešno realizirani. Rebalans B, ki je bil 
predvsem posledica krčenja državnih investicijskih 
sredstev in prenehanja prejemanja jedrske rente, 
je zarezal v marsikatera področja, temu navkljub 
pa so bili ohranjeni vsi investicijski programi in 
sočasno opravljene vse zakonske naloge Občine. 
Uspešno zaključeno poslovno leto 2011 je temelj 
za nadaljnje uravnoteženo poslovanje in sledenje 
zastavljenim ciljem proračuna za leto 2012, ki 
je ob predpostavki stabilnega poslovanja tudi s 
strani države povsem realno izvršljiv.

12. redna seja 
občinskega sveta

Uredbi o parkiranju 
za HTC in pri Občini Sevnici

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki 
obravnavali predlog ureditve plačljivega parkiranja 
na javnem parkirišču na Trgu svobode za HTC-
jem. S sprejeto odredbo se bo režim parkiranja z 
namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih 
mest v delovnem času in rešitve problematike 
prezasedenosti parkirišč s parkomatom uredil 
tako, da bo izbranih 55 parkirišč do ene ure 
brezplačnih, vsaka naslednja ura pa bo stala 50 
centov. Parkiranje po tem sistemu bo plačljivo 
med 6. in 16. uro, ob nedeljah, državnih praznikih 
in v času prireditev pa bo brezplačno. Modra cona 
bo v ulici med objektom HTC in parkiriščem, kjer 
bo urejeno vzdolžno parkiranje, in na manjšem 
delu samega parkirišča. Ureditev se bo pričela 
izvajati predvidoma v mesecu maju, čez pol leta pa 
bo opravljena vnovična obravnava in ocena učinkov 
nove ureditve s strani občinskega sveta. 

Situacija parkirišča na Trgu svobode (za HTC) v 
Sevnici - priloga odredbe o ureditvi parkiranja.

Svetniki so z odredbo sprejeli tudi določitev območja 
kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču 
pri Občini Sevnica, po kateri bo na delu parkirišča 
ob železnici s prometno signalizacijo omejen čas 
parkiranja na eno uro. Z obema ureditvama želi 
Občina Sevnica urediti parkiranje na način, ki je 
tudi po zagotovilih in ocenah pristojnih strokovnih 
služb najbolj primeren za mestno okolje. Med 
usmeritvami s strani občinskih svetnikov so bile 
v razpravi izpostavljene potrebe po uvedbi novih 
lokacij parkiranja in ureditvi režima nekaterih že 
obstoječih. 

Letni poročili o delu 
Medobčinskega inšpektorata in 
KŠTM Sevnica

Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občinskih uprav občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica za leto 2011. Kot izhaja iz poročila, se 
osveščenost občanov na področju ločevanja 
odpadkov povečuje, opaziti pa je tudi manj kršitev 
pri parkiranju. Še naprej bo za dosego dobrih 
rezultatov potrebno dobro sodelovanje med 
inšpektoratom in lokalnimi skupnostmi, svetniki 
pa so podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje 
učinkovitosti inšpektorata, ki vključujejo večjo 
angažiranost na področju čiščenja okolja ter bolj 
poostren nadzor nad lastniki psov, ki niso dovolj 
pozorni na pospravljanje pasjih iztrebkov na javnih 
površinah. 

Poročilo o delu je bilo podano tudi s strani 
Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica, ki je leto 2011 
zaključil uspešno. Po predstavitvi številnih in 
pestrih dejavnostih na vseh štirih področjih dela 
je bila v razpravi izpostavljena načrtovana selitev 
mladinskega centra in turistične agencije Doživljaj 
v prostore nekdanje knjižnice na Trgu svobode v 
lasti Občine Sevnica, ki bo poleg racionalizacije 
stroškov prinesla tudi primernejše prostore za 
izvajanje mladinskih dejavnosti. Predsednik je na Impoljci prisluhnil ubranemu petju.

V nadaljevanju je obiskal Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca Sevnica, kjer si je v 
družbi direktorice Andreje Flajs ogledal prostore 
socialno-varstvenega zavoda. Ob tej priložnosti so 
stanovalci in zaposleni pripravili prijeten kulturni 
program, predsednik države in župan pa sta v 
spomin na obisk zasadila sadiko bukve. V svojem 
nagovoru je predsednik izpostavil pomembnost 
socialne solidarnosti in hkrati tradicije le-te v naši 
državi.

Delovno srečanje se je nadaljevalo z ogledom 
hidroelektrarne Blanca, kjer so predsednika 
sprejeli generalni direktor skupine Holding 
slovenske elektrarne mag. Matjaž Janežič, 
direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi 
(HESS) Bogdan Barbič in vodja službe kontrolinga 
v družbi HESS Andrej Štricelj. Poleg predstavitve 
delovanja hidroelektrarne si je predsednik ogledal 
tudi ribjo stezo ob energetskem objektu, ki je velja 
za eno boljših in najbolj učinkovitih tovrstnih stez v 
širšem evropskem prostoru. 

S področja gospodarstva je predsednik v zadnjem 
delu delovnega obiska obiskal podjetje Inplet pletiva 
na Dolnjem Brezovem. Delovanje in proizvodnjo 
v podjetju, ki je eno najbolj uspešnih v segmentu 
tekstilne dejavnosti, je predstavila direktorica 
Helena Zidarič Kožar s sodelavci.

 Na sestanku v podjetju Inplet pletiva.

 Obiskal je tudi HE Blanca. 
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

Gradivo in fotografije 
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Dela v okviru projekta graDnje oDprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v občini sevnica so v polnem teku. 
informacije o projektu so Dostopne na 

spletni strani

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

DelovoDje gvo na terenu:
josip.ivanisevic@telekom.si

GSM 041 774 967
za KS Loka pri Zidanem Mostu

sebastjan.spec@telekom.si
GSM 031 769 604

za KS Tržišče, KS Krmelj in KS Šentjanž

matejko.resnik@telekom.si
GSM 031 227 594

za KS Blanca, KS Sevnica in KS Zabukovje

voDja projekta in koorDinator

s strani občine sevnica:
bojan.kostevc@obcina-sevnica.si

GSM 051 348 039

Osnovna šola Studenec, ki deluje kot podružnica 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, je 13. in 14. 
aprila gostila 12. strokovno srečanje Društva 
učiteljev podružničnih šol Slovenije. Te v mreži 
slovenskega šolstva predstavljajo pomemben člen, 
saj z znanjem bogatijo redkeje poseljena območja, 
oddaljena od večjih mestnih in krajevnih središč. 
Njihova osnovna vloga izobraževanja in vzgoje je 
dopolnjena še z drugimi pomembnimi poslanstvi, 
med njimi tudi z močnim povezovanjem kulturnega 
in družbenega dogajanja. V sevniški občini v okviru 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica deluje tudi 
podružnična osnovna šola v Loki pri Zidanem 
Mostu.

Vsakoletni posvet je ena od več dejavnosti, 
ki jih redno organizirajo v Društvu učiteljev 
podružničnih šol Slovenije. Med njimi so še različna 
izobraževanja in strokovne ekskurzije, z izmenjavo 
izkušenj pa pomembno prispevajo k reševanju 
podobnih vprašanj, s katerimi se podružnične 
šole srečujejo pri svojem specifičnem načinu dela. 

Tema letošnjega strokovnega srečanja je bila 
voda kot dobrina življenjskega pomena, ki pa se v 
zdajšnjih časih žal vse bolj srečuje z ogrožanjem 
v različnih segmentih, od problematike suše do 
onesnaževanja.

Učitelji podružničnih šol 
so se zbrali na Studencu

Učenci podružnične šole Studenec so pod vodstvom 
mentoric pripravili prijeten kulturni program.

V začetku pomladi so se intenzivno pričela dela v 
sklopu projekta Sekundarna kanalizacija v Sevnici 
in Boštanju, katerega cilj je celovita ureditev 
kanalizacijskega omrežja na obravnavanem 
območju. Dela v Sevnici potekajo na območju 
Drožanjske ceste, v Florjanski ulici in v Taborniški 
ulici, pa tudi v Boštanju. 

Cilj projekta je celovita ureditev sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja Sevnice in Boštanja tako, 
da bo ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za tovrstne 
objekte narekujejo predpisi in standardi. 

Projekt je Občina Sevnica uspešno prijavila na 
javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova 
regionalnih razvojnih programov. Pogodbena 
vrednost projekta znaša okrog 2.150.000 evrov, 
vrednost sofinanciranja pa je 1.492.000 evrov. 
Pogodbeni rok za dokončanje del je konec avgusta 
2012.

V teku projekt 
Sekundarna kanalizacija 
v Sevnici in Boštanju

 Pričetek del v Florjanski ulici.

V petek, 6. aprila, so prostore Občine Sevnica 
obiskali učenci tretjih razredov Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica, ki so v družbi učiteljev in 
ravnateljice županu Srečku Ocvirku in zaposlenim 
s pesmijo voščili lepe velikonočne praznike.

Sevniški tretješolci 
obiskali župana

 Skupinska fotografija pred občinsko stavbo. 

J A V N I    R A Z P I S
O DODELJEVANJU 

FINANČNIH SREDSTEV 
IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA 

POSPEŠEVANJE 
RAZVOJA GOSPODARSTVA 

 OBČINI SEVNICA V LETU 2012

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje 
nepovratnih sredstev za pospeševanje 

razvoja gospodarstva v občini Sevnica s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se 

izvajali v razpisnem obdobju na območju 
občine Sevnica:

PROMOCIJA IZDELKOV 
IN STORITEV NA SEJMIH

POSPEŠEVANJE ODPIRANJA 
NOVIH DELOVNIH MEST

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN 
NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za izvedbo javnega razpisa,

je 62.000 evrov in so zagotovljena 
na posameznih proračunskih postavkah.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 
vključno 31. 5. 2012

na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 

8290 Sevnica.

Razpisna dokumentacija je do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 

Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na 

Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica.

Informacije: 

(07) 81 61 262, (07) 81 61 233
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si 

vsak delovni dan od 8. do 12. ure

 Pričetek del na Drožanjski cesti.

Strateške usmeritve ravnanja z odpadki

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki 
obravnavali predlog strateških usmeritev ravnanja 
z odpadki na območju občine Sevnica za obdobje 
2012–2015, ki vključuje tako že udejanjene in 
uspešne aktivnosti Javnega podjetja Komunala 
d.o.o. Sevnica kot tudi njene nadaljnje usmeritve, 
skladne z državnimi in evropskimi smernicami 
ravnanja z odpadki. 

Prostorsko urejanje 
in kadrovske spremembe

S področja prostorskega urejanja je bil sprejet 
OPPN za pozidavo kareja med Planinsko cesto in 
Kozjansko ulico v Sevnici, s področja kadrovskih 
sprememb pa so svetniki imenovali predstavnike 
Občine Sevnica kot ustanoviteljice v svete Osnovne 
šole Blanca, Osnovne šole Krmelj in Vrtca Ciciban 
Sevnica.
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Tudi letos se Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž ni izneverilo tradicionalni izdelavi in 
postavitvi velikonočne butare pred farno cerkvijo v 
Šentjanžu. Sobotno popoldne je minilo v znamenju 
dobre volje in pridne, že utečene roke konjenikov 
so kaj hitro povezale šopke bršljana v butaro, ki je 
merila 13 metrov. 

Naši najmlajši so jo okrasili s pisanimi trakovi, 
na koncu pa je moški del konjenikov prevzel težjo 
nalogo – postavitev.

 Besedilo in foto: Brigita Blas

Velikonočna butara

Rdeči križ Sevnica organizira v mesecu avgustu 
letovanje za osnovnošolce. Letovanje bo trajalo 10 
dni od 16. do 26. avgusta v prostorih Mladinskega 
zdravilišča in letovišča na Debelem Rtiču.
K prostovoljnemu sodelovanju vabimo vse 
polnoletne študente, ki imate veselje in željo za delo 
z otroki, vodenja skupin, organiziranja aktivnosti 
ter pridobivanja novih izkušenj in spoznanj, da se 
nam pridružite na letovanju otrok v letošnjem 
poletju. Delovali boste kot vzgojitelji in imeli svojo 
skupino.  

Prijavo z vašim življenjepisom s poudarkom na vaših 
dosedanjih izkušnjah z otroki in delom v skupini, 
pošljite najkasneje do 15. maja na elektronsko 
pošto  sevnica.ozrk@ozrks.si ali pa po pošti na 
naslov OZRK Sevnica, Glavni trg 44, Sevnica.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

Sevniška kolonija 
na Debelem rtiču

Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče 
je pripravilo razstavo likovnih del svojih članov, 
ki so se izpopolnjevali pod vodstvom Elene 
Sigmund. Med njimi so tudi dela članov Kulturno-
umetniškega društva Budna vas, in sicer Elene 
Sigmund, Francija Sigmund, Mojce Musar, Marije 
Oven in Irene Zgonc. Pri slovesnosti ob odprtju so 
kot vedno sodelovali učenci Glasbene šole Radeče 
s svojim glasbenim programom. Tokrat je to 
prireditev sooblikovalo tudi Kulturno-umetniško 
društvo Budna vas. 

Ljudske pevke Solzice so zapele tri ljudske pesmi, 
Marija Bajt je predstavila svoji pesmi, najmlajša 
članica Aleksandra Sigmund Krajnc pa je recitirala 
tri kratke otroške pesmice. Naključje ali ne, pri 
kulturnem programu smo sodelovale le ženske.

Magda Sigmund za KUD Budna vas

Likovna razstava v Radečah

V knjigo vtisov na Gradu Sevnica je predsednik 
vpisal:

Čestitam vsem, ki so prispevali k tako lepi in 
uspešni obnovi gradu v Sevnici. Malo je gradov, 
kjer se zgodovina povezuje s sodobno uporabo 
tako dobro kot tukaj. Naj ta grad prispeva k 
nadaljevanju kulturnega življenja v Sloveniji.

Danilo Turk, predsednik Slovenije

Iz knjige vtisov 
z Gradu Sevnica

Bilo je, kot bi bila 29. marca, ko je predsednik 
dr. Danilo Türk obiskal DUO Impoljca, pomlad 
na vrhuncu. Pričakovanje stanovalcev in 
zaposlenih je bilo prepleteno s ponosom in dobrim 
razpoloženjem. Ogledal si je stanovanjski in 
negovalni oddelek, za tem še ustvarjalnost lesne 
delavnice. Prisrčnost in neposrednost naših 
stanovalcev ga nista pustili ravnodušnega.

V pozdravnem govoru sta direktorica doma 
Andreja Flajs in pomembni gost razmišljala o 
pomenu zdravja, počutja in vrednot ter postavila 
ogledalo današnjim razmeram in misli usmerila 
v prihodnost. Oba pričakujeta več strpnosti, 
medgeneracijskega sodelovanja in človečnosti.
Simbolno dejanje obiska je bila zasaditev drevesa 
sožitja, pri katerem sta ob predsedniku in 
direktorici doma sodelovala še župan Srečko 
Ocvirk in stanovalec doma Aleš Glušič. Pesem, vpis 
v knjigo spominov in predsednikova neposrednost 
so med zbrane vnesli vedrino in željo, da bi nas 
obiskal še kdaj. 

Matija Dobovšek, DUO Impoljca

DUO Impoljca 
obiskal predsednik 
Republike Slovenije

150 udeležencem bomo: 
- brezplačno pomagali pri spremembi   
  življenjskega sloga,
- udeležba v 16 tednov trajajočem strokovno 
  vodenem programu zdravega hujšanja,
Kako se lahko vključite?
- ob pregledu zdravnika vprašajte ali ste primeren 
  kandidat/ka,
- izpolnite pristopno izjavo in jo oddajte zdravniku,
- udeležite se programa hujšanja in telesne 
  dejavnosti

vir: Zdravstveni dom Sevnica

Projekt E – hujšanje 

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

  • Sobota, 12.05.2012, ob 8. uri.

vir: Zdravstveni dom Sevnica

Preizkus hoje
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Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali

enkrat za vselej!

Trg svobode 1, Sevnica

Tel.: 07 81 61 051

Pekarna z bogato ponudbo izdelkov,

ki so izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem

naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi.

Za vas naši peki pripravljajo izdelke

v dopoldanskem èasu, zato jim ne dodajamo

nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.

Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,

ko pa si lahko privošèite

nekaj popolnoma domaèega.

Pekarna Bruno

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

Pridite in poskusite!
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Krekova pot
Vabimo vas na nezahtevni pohodniški izlet po 
označeni Krekovi poti iz Šentjanža po okoliških 
gričkih. 
Skrb, da je Krekova pot vedno prijazna do 
pohodnikov ima Turistično društvo Šentjanž, ki 
organizira  vsako tretjo soboto v maju vodeni 
pohod na katerem se pohodniki tudi ustavijo na 
pomembnejših točkah in jih podrobneje spoznajo. 
Letos bo to 19. maja ob 9. uri že 10. organiziran 
pohod.
Start je v Šentjanžu 344 nmv,  pot vas popelje v 
strmino do najlepše hribovske vasi Leskovec v  letu 
2005, ki leži na 721 nmv. Tu je vaš prvi postanek, 
kjer vas bodo  domačini prijazno sprejeli in vam 
ponudili napitek in prigrizek.
Od tu dalje se pot rahlo spušča po lepi gozdni poti do 
Brunka 557 nmv. Pot nadaljujete  po slemenu med 
Savsko in Mirensko dolino po ravnini do Novega 
gradu, kjer se vaša pot obrne  desno in nadaljujete 
preko vasi Nežnice  nazaj proti Šentjanžu. Kmalu 
pridete do najnižje točke pohoda  do potoka Pekel 
275 nmv. Še nekaj rahlega vzpona po gozdnih 
poteh in že se vam prikaže zvonik cerkve Janeza 
Krstnika v Šentjanžu, kjer je tudi cilj.
Od pohodnika se priporoča ustrezna obutev, 
pripravljenost za hojo po razgibanem terenu, 
priporočamo pohodne palice. 
Za tiste, ki ne želijo hoditi po celi poti, priporočamo 
sestop iz označene poti na asfaltno cesto  na 
Brunku, kjer se lahko vračate nazaj po glavni cesti 
od Šentjanža in skrajšate pot za polovico.
Ime Krekova pot nosi, ker je dr. J. Evangelist 

Krek dokumentirano izjavil, da je »Šentjanž puš´lc 
dolenjske« in s tem dvignil samozavest krajanom. 
Ob poti boste spoznali kraj junaškega boja Milana 
Majcna in Jančija Mevžlja iz časa NOB. Uživali boste 
v razgledih iz Brunka po Savski dolini in Posavskem 
hribovju, začutili boste zvoke žuborenja izvirskega 
potoka v Peklu ter spoznavali prijazne domačine, 
ki živijo v teh krajih,v samem Šentjanžu pa lahko 
kupite ekološke pridelke in izdelke iz kmetije.
Več informaciji o poti lahko dobite v TIP Sevnica 
07/ 81 65 462.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

V soboto, 14. aprila, smo se planinci mladinskega 
odseka Planinskega društva Lisca Sevnica zjutraj 
zbrali na železniški postaji Sevnica, da bi spet 
osvojili novi vrh, pa čeprav v dežju.
Z vlakom smo se odpeljali do Jevnice, izstopili in 
se peš odpravili proti Jančam. Pot nas je vodila 
mimo hiš skozi gozd in se je kar naglo vzpenjala 
mimo zanimivega spomenika OF v spomin na 
organizirano partizansko taborišče v tamkajšnjih 
gozdovih. Lepo ozeleneli pašniki so nas kar vabili v 
svoj objem in poniji ter mali osliček so nam prijazno 
naklonili topel dotik. 

Na Jančah (794m) smo šli mimo velike cerkve s 
pokopališčem, pred katero je na novo obnovljen 
vhod s freskami, in še enega spomenika NOB v 
počastitev Dolenjskega odreda ter se ustavili v 
planinski koči. Okrepčali smo se s hrano in pijačo 
iz nahrbtnikov. Otroci so se še poigrali na lepo 
urejenih igralih poleg koče, nato pa smo se počasi 
vrnili v Jevnico in z vlakom v Sevnico.

 Tanja Košar

Planinski pohod na Janče

Vhod v planinsko kočo 

Zaradi zgodovinsko znanih dejstev, da so 
Zagrebčani radi obiskovali Sevnico, smo se na 
KŠTM odločili za predstavitev naših turističnih 
zanimivosti in danosti v Zagrebu, kar nam je 
omogočila Slovenska turistična organizacija.

Naš prostor je bil lično opremljen s slikami in 
pultom, na katerem smo razstavili svoj promocijski 
material, izdelke in predmete iz našega območja. 
Imeli smo dodaten zemljevid, iz katerega je 
razvidna bližina Zagreba našim krajem. Za 
vzbuditev pozornosti mimoidočih smo ponudili 
manjše degustacije. Izvajali  smo predstavitve, 
ki so poudarile izletniško zanimive točke v 
občini Sevnica, predvsem za skupine iz tretjega 
življenjskega obdobja. Torej so točke, ki so 
dostopne s prevozi in imajo podeželski pridih z 
ohranjenimi običaji in opravili in bogato zgodovino.
Naša predstavitev je doživela pozitiven odziv 
obiskovalcev, saj smo jim obudili spomine na naše 
lepe kraje in jim z našim materialom namignili, naj 
se spet vrnejo v lepo sevniško območje.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Dnevi slovenskega turizma 
na trgu Bana Jelačiča v 
Zagrebu

Trendi v turizmu kažejo vedno večje zanimanje 
za pohodništvo, kolesarjenje in podobne oblike 
aktivnega oddiha v naravi, zato smo se na drugi 
strani – na strani turistične ponudbe – tudi v 
Posavju lotili celovitega pristopa ter pričeli s 
skupnim posavskim projektom urejanja tematskih 
poti. Pod koordinacijo CPT Krško smo k projektu 
tematskih poti pristopili KŠTM Sevnica, TD 
Šentjanž, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica 
na Krki in TD Sromlje ter tako oblikovali skupni 
posavski projekt, ki smo ga z nazivom Posavske 
poti prijetnih doživetij, ali krajše Popotnik, 
uspešno prijavili na razpis LAS Posavje za 
evropska sredstva za razvoj podeželja LEADER.  
Podrobnejšo predstavitev so partnerji pri projektu 
izvedli na novinarski konferenci na Gradu Sevnica 
v ponedeljek, 16. aprila. 

Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, saj ga 
sooblikujejo ideje, želje in znanje prebivalcev, 
lokalnih društev in lokalne skupnosti. V okviru 
tega je poseben poudarek namenjen povezovanju 
in sodelovanju ponudnikov turističnih storitev, 
izboljšavi turistične infrastrukture in razvoju 
skupnih turističnih produktov. Vključenost 
prebivalcev in društev je tudi najboljše zagotovilo 
uspešnosti in zagotavljanju trajnosti projekta. Na 
območju občine Sevnica bosta v okviru projekta 
urejeni dve tematski poti. Osrednja vsebina prve 
bo rastišče azaleje nad Boštanjem, druga pa bo 
nastala v okolici Tk-pava pri Krmelju in Šentjanžu. 

KŠTM Sevnica

Posavske poti 
prijetnih doživetij 
ali skrajšano – Popotnik
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Mažoretke Društva Trg Sevnica se v teh 
spomladanskih dneh pospešeno pripravljajo 
na državno prvenstvo. Vse tri skupine deklet 
pridno trenirajo, saj bodo nastopile v skupinskih 
formacijah in tudi v solističnih in duozasedbah. 

Pred kadetsko in seniorsko skupino je še mesec 
dni intenzivnih in napornih treningov, deklice 
najmlajše skupine pa imajo državno prvenstvo že 
ta mesec. Kljub številnim treningom so dekleta še 
našla čas in se udeležila kar nekaj nastopov v bližnji 
okolici. Tako so s svojim nastopom popestrile 
koncert skupine Šantej v Mokronogu, motoriste 
so razveselile na blagoslovu motorjev na Blanci, 
mlade nogometaše pa na tekmi v Sevnici.

Vir: Mažoretke Društva Trg Sevnica

Mažoretke društva Trg 
novim izzivom nasproti

V soboto, 31. marca, je Kulturno-umetniško 
društvo Budna vas organiziralo delavnico 
izdelovanja cvetja in butaric iz suhih rož. 
Pri družini Skoporc Zavrl se je zbralo 19 
udeležencev. Nabranega je bilo kar nekaj 
zelenja, šib, rese in drugih sestavin za butare. 
Po pozdravnem nagovoru predsednice smo se 
najprej lotili izdelave cvetja iz barvastega papirja. 
Andreja Tomažin je najprej pojasnila, kakšen papir 
mora biti za različne rože, da jih je laže oblikovati, 
in kaj še potrebujemo za izdelavo cvetja. Pokazala 
nam je tudi izdelavo nageljna in marjetice. Rozalija 
Tomažin nam je pokazala izdelavo vrtnice. 

Udeleženci, z nami sta bila tudi dva moška, smo 
z zanimanjem in veseljem upoštevali navodila in 
izdelovali cvetje. Pri tem delu potrebujemo veliko 
potrpljenja, ročnih spretnosti in znanja. Andreja 
je prinesla še nekaj drugih cvetlic iz papirja, te 
se bomo učili na naslednjih delavnicah in morda 
še druge, ki jih znajo nekatere članice. Narejeno 
cvetje bomo uporabili za izdelavo butaric prihodnje 
leto.
Družini Skoporc Zavrl se najlepše zahvaljujemo za 
prostor, kjer je potekala delavnica.

Magda Sigmund za KUD Budna vas

Izdelovali smo 
suhe rože in butarice

Tradicionalni blagoslov velikonočnih jedi je letos v 
cerkvici sv. Urha na Slančjem Vrhu potekal kot v 
starih časih. Slovesno oblečena dekleta in žene, ki 
so jih spremljali tudi otroci, so v košarah in v jerbasih 
na glavi prinesle velikonočne dobrote, pokrite z 
okrasnimi, ročno vezenimi prti. Blagoslov je vodil 

tržiški župnik Jože Kohek in pred obredom prebral 
odlomek iz knjige Franca Saleškega Finžgarja. Ta 
opisuje mamo, kako otrokom razlaga, kaj je dala v 
jerbas in kaj vsaka jed pomeni. Pirhi predstavljajo 
Jezusove rane, potica Jezusovo trnjevo krono, 
korenine hrena žeblje, šunka pa Jezusa.
Pobudnici ohranitve starega običaja sta bili Mili 
Majcen z Jeperjeka in Mili Sitar z Zgornjih Vodal. 
Članice Društva upokojencev Tržišče, ki se vsak 
torek srečujejo v prostorih društva, so vso zimo 
vezle prtičke, pletle svitke, zbirale jerbase ter 
iskale, kaj v pisnih virih piše, kako je nekoč potekal 
velikonočni blagoslov, ki je slovenska posebnost. Pri 
organizaciji dogodka so sodelovali tudi Turistično 
društvo Tržišče in seveda krajani Slančjega Vrha. Ti 
so poskrbeli za lepo urejeno cerkev in gostoljubno 
sprejeli vse od blizu in daleč.

Irena Lindič

Velikonočni blagoslov 
na Slančjem Vrhu

Foto utrinki iz zelo obsežne čistilne akcije v 
občini Sevnica. V akciji je sodelovalo preko 2000 
prostovoljcev, poročilo o skupno pobranih in 
odpeljanih odpadkih bo objavljeno na spletni strani 
občine Sevnica.

Vir: TZOS

ČIstilna akcija 2012
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V petek, 16. marca, smo imeli v kulturni dvorani 
čudovit večer, posvečen ljubezni. Organizirala sta 
ga naš kulturnik Dušan Močnik in družina Tratar 
iz Gabrijel. Nastopila je mlada glasbenica in pevka 
Monika. Predstavila se je s pesmima Neskončno 
zaljubljena in Tam, kjer murke cveto. Glasbeniki, 
ki so poimenovali svoj sestav Mladi prijatelji, so 
zaigrali in zapeli pesem Veseli Ribenčan in Kjer 
lastovke gnezdijo. Priznani glasbenik Janez Vovk je 
zaigral na kitaro in zapel lastne skladbe. Skladbo 
Starec je posvetil svojemu očetu, Naš mali muc in 
Muca Mici. Ljubezensko poezijo so nam predstavile 
članice in člani literarne skupine Žarek. Ženska 
pevska skupina Lokvanj je zapela pesmi o ljubezni. 
Večer je iskrivo povezoval Dušan Močnik.

Za pogostitev je poskrbela družina Tratar. Tudi 
zapeli in zaplesali smo ob prijetni glasbi Mladih 
prijateljev. Sklenili smo, da se drugo leto spet 
srečamo ob gregorjevem.

 
Za DKŠD, Berta Logar

Večer ljubezenske poezije 
in glasbe v Krmelju

V TVD Partizan Boštanj je potekala revija 
predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov, 
ki jo vsako leto pripravlja Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sevnica. 
Na letošnji reviji se je predstavilo sedem zborov iz 
občine Sevnica. Odličen koncert so nam pripravili 

OPZ OŠ Boštanj pod vodstvom Tadeje Krnc, OPZ 
OŠ Milana Majcna Šentjanž in OPZ OŠ Krmelj 
z zborovodkinjo Suzano Tratnik Umek, OPZ OŠ 
Blanca in MPZ OŠ Blanca z zborovodkinjo Jelko 
Gregorčič Pintar, MPZ Osminke OŠ Sava Kladnika 
Sevnica pod taktirko Nataše Mlakar, prvič pa so se 
na reviji predstavili odlični predšolski pevci Vrtca 
Ciciban Sevnica pod vodstvom Melite Železnik 
in Bernarde Šavli. Revijo je s Kekčevo pesmijo 
sklenil Združeni pevski zbor, sestavljen iz več kot 
200 pevk in pevcev, pod vodstvom zborovodkinje 
Suzane Tratnik Umek in s klavirsko spremljavo 
prof. Zoltana Petra.
Za strokovno spremljanje je poskrbela prof. 
Tatjana Mihelčič Gregorčič, za vezno besedo pa Vili 
Zupančič. Mlade pevke in pevce je prišel pozdravit 
tudi podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Poj z menoj 

Na gradu Sevnica je 29. marca gostovala 
gledališka skupina KD Brestanica z monodramo 
avtorice Helene Cestnik Zimske urice, ki uprizarja 
zadnje ure življenja Adama Bohoriča. Avtorja prve 
slovenske slovnice je izvrstno upodobil Žiga Kump, 
absolvent filozofije. Njegova doživeta interpretacija 
teksta je dajala občinstvu vtis, da se je v popolnosti 
poistovetil s protagonistom drame. 
V monodrami se srečamo s prepletom osebne 
usode, duha časa in meditacije o večnih 
ugankah bivanja. Delo Helene Cestnik, ki je sicer 
psevdonim Boštanjčanke Alenke Šet, upokojene 
profesorice brežiške gimnazije, ni zgolj avtoričin 
pogled na zgodovinsko vlogo in pomen Bohoriča 
za vzpostavitev slovenskega jezika, temveč 
obravnava tudi temeljna eksistencialna vprašanja. 
Vprašanja o smislu bivanja, smrti in ljubezni so 
nerazdružljivo speta z refleksijami o pomenu 
jezika in orisu konkretne življenjske zgodbe. Na 
ta način Helena Cestnik preteklo veže z večnim in 
tako s sedanjim. Zimske urice Helene Cestnik so 
izpoved Bohoričeve in avtoričine ljubezni do rodne 
slovenščine.

Monodrama je obogatitev našega kulturnega 
prostora s kvalitetno vsebino, ki se ne ponaša 
le z »estetskimi« atributi, temveč posameznika 
nagovarja k mišljenju. Predstava poudarja tudi 
pomen naše kulturne dediščine in jo s perspektivo 
sodobne avtorice reaktualizira. Monodrama 
Zimske urice je zato tudi spodbuda k razumevanju 
naše zgodovine, jezika in večnih bivanjskih 
vprašanj.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Zimske urice 
na gradu Sevnica

»Vsakič ko se z vsemi lačnimi čuti potopim 
v slikarstvo Jožeta Svetine, se mi znotraj 
nostalgičnega spomina odpirajo novi svetovi. Stare 
pokrajine zaživijo na novo, rahlo drugače - enako 
dečki šolarji, katere Svetina kot učitelj vedno nosi 
v sebi. V tem času, ko je človek postal »najcenejši 
naravni vir« (Kabo Abe, japonski književnik)  in 
otroci potniki v svet, ki bo drugačen kot smo ga 
mi prejeli od naših dedov. Svetinova poetičnost je 
odzven Kajuhove poezije iz hudih časov z močnim 
upanjem. Svetinovo slikarstvo je ta drobni češnjev 
svet, njegovo dihanje lirične pokrajine Zavodenj 
in Šoštanja – domačega praga obeh velikih mož – 
pesnika in slikarja. Slike so obdane z avro časa, ki 
je na slikarjeva platna nanešen kot sloj sedimenta, 
ki spreminja interpretacijo sedanjih naravnanosti 
s strani ljudske nepremišljenosti.« je zapisal Rudi 
Stopar, gostitelj tokratnega aprilskega Radogost 
večera. 

V uvodnem kulturnem programu so Stopar in 
njegovi prijatelji iz Literarne sekcije KUD Beseda 
iz Dobove v grajski kapeli, ki je bila skorajda 
premajhna za vse obiskovalce, pripravili recital, 
posvečen minulemu svetovnemu dnevu poezije in 
pesniku Tonetu Pavčku – Prešernu nove dobe. Med 
ogledom avtorjevih del in njegovo predstavitvijo 
pa je Svetina kot zanimivost dejal, je svoje slike že 
podaril ameriškima predsednikoma Billu Clintonu 
in Georgu Bushu ml. in je dobil za to zahvalo iz 
Bele hiše. Dečka na smučeh je podaril tudi enemu 
najboljšemu smučarju vseh časov Ingemarju 
Stenmarku. Vljudno vabljeni vsako prvo sredo v 
mesecu na Radogost večere na grad Sevnica. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Jože Svetina 
v oknu Radogost
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Igralci gledališče skupine KD Studenec so 
premierno uprizorili novo igro. Na odru kulturne 
dvorane GD na Studencu so se predstavili s 
komedijo Daria Foa Pleskarji nimajo spominov. 
Gledalci so izvedeli, kaj vse se lahko zgodi 
pleskarjem, ki pridejo opravljat svoje delo. Komične 
situacije so izzvale veliko smeha. Pod režijskim 
vodstvom Andreje Janc so se v igri predstavili 
Metka Pšeničnik, Marko Zalokar, Karli Tomažin, 
Silvo Starc st., Silvo Starc ml., Slavica Ivačič, 
Anica Tomažin in, prvič v skupini, Tjaša Metelko. 

Za sceno sta tudi tokrat poskrbela Silvo Starc 
st. in ml., kostume je zašila Metka Pšeničnik, 
šepetalka je bila Marica Starc. Za glasbo in tehniko 
sta poskrbela Žiga Mikolič in Vili Ivačič. Predstavo 
si je ogledal Marko Bratuš, regionalni selektor za 
Linhartovo srečanje za Dolenjsko, Posavje in Belo 
krajino 2012. Uprizoritev je zelo pohvalil in Karliju 
Tomažinu dodelil nagrado selektorja za stransko 
moško vlogo. 

Andreja Janc, KD Studenec

Studenški gledališčniki 
predstavili novo igro

V Galeriji Caffe v Radečah smo 5. aprila odprli 
razstavo slikarskega krožka U3 Sevnica. Tako 
so se nam predstavili slikarji, ki kažejo svoj igriv, 
mladosten, svež pogled na svet. Odkrivajo in 
kažejo nam lepoto, ki nas obdaja, pa tudi življenjske 
trenutke, ob katerih so se ustavili in jih po svoje 
zaznali. Mi pa lahko uživamo v njihovih videnjih.

Ob odprtju so nastopile tudi pesnice Vida Križnik, 
Anica Perme in Gabrijele Kolar. Lep program je 
pripravila tudi glasbena šola Laško – Radeče, v 
njem pa so sodelovale tudi tri učenke iz sevniške 
občine, ki se učijo v Radečah. Razstavo sem 
pripravila in povezovala avtorica tega prispevka.
Slikarji so prosili akademskega slikarja in prof. 
likovne vzgoje na brežiški gimnaziji Alojza Konca 
za njegovo mnenje o razstavi. Pohvalil jih je, da 
so naredili svojo drugo štiriletko, saj je od njihove 
večje predstavitve v Galeriji Ana v stari Sevnici, 
ko so delovali že štiri leta, spet minilo toliko časa. 
Razstava Ko barve zažarijo bo odprta dva meseca. 
Vabljeni. 

Nevenka Vahtar

Ko barve zažarijo 

V Boštanju smo ob materinskem dnevu pripravili 
prijeten kulturni večer. Že drugo leto ga je 
organizirala komisija za kulturo in društvene 
dejavnosti pri krajevni skupnosti pod vodstvom 
Jelke Bec.
V programu so sodelovali otroci OŠ Boštanj 
pod mentorstvom prof. Tadeje Krnc in Marjane 
Jazbinšek. Navzoče je nagovoril predsednik 
KS Jože Udovč in vsem mamicam zaželel vse 
lepo za praznik. Program so popestrili: Sara 
Praznik in Nina Božič s skeči, Lara Šalamon na 
flavti ob spremljavi Tineta Beca, s harmoniko in 
kitaro Valentin in Valerija Zaplatar, mažoretka 
Tadeja Mrgole, citrar in plesalec Gašper Vidmar 
s soplesalko Gajo Koprivec, z glasbeno točko 
družina Bec – oče Darko in odraščajoči otroci: 
glasbenika Mojca in Tine, ter Niko in kvintet 
Boštanjski prijatelji. Aktiv kmečkih žena Boštanj 
je že v petek v sklopu svojega letnega programa 
pripravil razstavo kruha in peciva ter ročnih del. Na 
koncu prireditve sta predsednica Aktiva kmečkih 
žena Marija Gošte in svetovalka Društva kmetic 
Sevnica Slavica Grobelnik podelili zlata, srebrna 
in bronasta priznanja za razstavljene predmete. 

Del od razstavljene količine dobrot je bil tudi za 
pokušino, seveda pa ni manjkalo tudi dobre kapljice 
Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Postregla 
sta jo zakonca Milka in Franc Aca Košak.
 

Besedilo in foto: Janez Levstik

Kulturni večer ob 
materinskem dnevu v 
Boštanju 

Brezplaèni animiran ogled gradu za
 otroke z baronom Mosconom in 
njegovim spremstvom ob 10.00. 

Brezplaèna vodena 
ogleda za odrasle ob 13.00 in 16.00. 

Animacija z lutkami, lutkovne in 
ustvarjalne delavnice, srednjeveške 

grajske igre itd. 

Na ogled bo tudi delno 
obnovljena Lutrovska klet.

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

nedelja, 20. maj, od 10.00 dalje

Dan odprtih vrat 
Gradu Sevnica

Grad Sevnica

Vstopnine ni!  Vljudno vabljeni!
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 1. 5. Pohod na Lisco 
in tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci Lisca Org.: PD Lisca Sevnica

torek, 1. 5., 
ob 9.00 19. pohod na Kamenško zbirno mesto pri turistični 

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

sreda, 2.5., 
ob 8.00 21. jubilejni gorski tek na Lisco Orehovo - Lisca Org.: Berg-lauf Lisca Sevnica, 

Info.: Pavle Drobne, 051-437-536

sreda, 2.5., 
ob 19.00

Radogost večer 
Gostja: Slikarka Urška Jekler, Lokve

Grad Sevnica,
zbirka Ogled Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

petek, 4.5., 
ob 18.00

Kino Sevnica: John Carter
pustolovščina, akcija, ZF, 132 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 5.5., 
ob 4.00

Dvodnevni izlet: 
Vojvodina

zbiranje: Avtobusna 
postaja Sevnica

Org.: PD Lisca, Pevska skupina Encijan; 
Info.: Tone Šeško, 041/640-160

sobota, 5.5., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC-jem v 

Sevnici Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 5.5., 
ob 10.00

Prireditev ob prazniku KS Tržišče  
Pohod »Azaleja« Vrhek

Start: pri gostilni Majcen 
Ulčnik

Org.: Turistično društvo Tržišče; 
Info.: Irena, 030/244-889

sobota, 5.5., 
ob 13.00 12. pohod po vinskih goricah

Orehovo - Zajčja gora - 
Ledina -Ostrožno - Zleteče 
- Krakovo

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj;
Info.: Franc Košak, 041/654-919

sobota, 5.5., 
ob 18.00

Kino Sevnica: Igra lakote
Arena smrti, akcija, ZF, 142 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 5.5., 
ob 19.30

Rokomet: 1B DRL: 
RK Sevnica : RD Slovan Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

nedelja, 6.5., 
ob 10.00 17. Florjanovo žegnanje cerkev v Budni vasi Org.: PGD Šentjanž; 

Info.: Boštjan Repovž, 031/257-778

ponedeljek, 7.5., 
ob 17.00

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

Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 9.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, Oddelek 

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

sreda, 9.5., 
ob 17.00

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

Info.: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 10.5., 
ob 18.00 Otvoritev razstave izdelkov U3 Knjižnica Sevnica Org.: U3 Sevnica, Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

petek, 11.5., 
15.00 – 20.00 Pozdrav pomladi OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 

Info.: Aleš Tuhtar, 07/81-63-513

petek, 11.5., 
ob 18.00

Ogled čebelnjaka in predavanje: 
Ob 18. uri: ogled čebelnjaka v čebelarstvu Sigmund stojišče 
Goreljce. Zberemo se v Budni vasi pri lipi. 
Po ogledu, ob 20.00 bo sledilo predavanje Janeza Levstika: Pomen 
čebele in čebelarstva. Za ogled se prijavite na 031/353-388. 

pri družini Skoporc Zavrl 
na Brunku

Org.: KUD Budna vas; 
Info.: Magda Sigmund, 031/353-388, 
magda.sigmund@gmail.com

petek, 11.5., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Odklop
komedija, 98 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 12.5., 
ob 6.00

Sobotni planinski izlet 
Robič nad Tolminom

zbiranje: Avtobusna 
postaja Sevnica

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

sobota, 12.5., 
9.00 – 11.30

Prireditev ob tednu Rdečega križa 
in Dnevu medicinskih sester

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

sobota, 12.5., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Potomci
komična drama; 115 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 14.5., 
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.: OZ Rdečega Križa Sevnica; 
Info.: 07/81-65-070, 041/319-556, 
sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 15.5., 
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.: OZ Rdečega Križa Sevnica; 
Info.: 07/81-65-070, 041/319-556, 
sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 16.5., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: 
Aleksander Zalar: Severna Koreja Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 17.5., 
ob 18.00

Fanfare 2 – 
predstavitev pesnikov sevniške občine Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 17.5., 
ob 19.00

Razstava 
Žarko Vrezec

Grad Sevnica, Mosconova 
galerija Org.: KŠTM Sevnica

petek, 18.5., 
ob 15.00

Vejžde žur 
Igrali bodo: Vertum, 6 Pack Čukur z bandom, Coverlover in Kingston.

parkirišče pred Caffe 
Central's v Sevnici

Org.: Študentski klub Sevnica, 
KŠTM Sevnica, ŠOS, ŠKIS

petek, 18.5., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 18.5., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Masaker
komična drama, 80 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 19.5., 
ob 9.00 10. Pohod po Krekovih stezicah izpred Gostilne Repovž v 

Šentjanžu Org.: TD Šentjanž

sobota, 19.5., 
ob 9.00 Konjeniški pohod po Krekovi poti zbiranje: pri društvenem 

kozolcu

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž, sekcija Krekova konjenica;
Info.: Strnad Franci, 031/873-722

sobota, 19.5., 
ob 15.00 ŠKS turnir v ulični košarki igrišče pri OŠ Blanca Org.: Študentski klub Sevnica; Info.: Tadej, 

051/267-997, Primož, 031/761-214

sobota, 19.5., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Lorax
sinhroniziran; animirani, družinski, pustolovščina, 94 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 19.5., 
ob 19.00 16. Finale slovenskih salamiad travnik pri Športnem domu 

Sevnica

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

nedelja, 20.5., 
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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Koledar prireditev

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 16. 5. na: grajske.novice@kstm.si

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

nedelja, 20.5., 
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica 
Brezplačni animiran ogled gradu za otroke z baronom Mosconom 
in njegovim spremstvom ob 10.00. Animacija z lutkami, lutkovne 
in ustvarjalne delavnice, srednjeveške grajske igre itd. Brezplačna 
vodena ogleda za odrasle ob 13.00 in 16.00. 

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

nedelja, 20.5.,
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 
Koncert MoPZ Svoboda Brestanica: Čar filmskih melodij

Grad Sevnica, 
Lutrovska klet

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

torek, 22.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 

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

sreda, 23.5., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 23.5., 
ob 18.00

Predavanje: 
Sanja Lončar: Svoje zdravje v svoje roke Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 24.5., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 
Likovna razstava Bogdana Baroviča: Kraji in ljudje – impresije, 
ekspresije

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

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

petek, 25.5., 
ob 9.00

Sevniško grajsko poletje 
1. Občinska otroška likovna kolonija »Otroške razglednice«

Grad Sevnica, 
grajski park

Org.: Osnovna šola Boštanj, KŠTM Sevnica in 
JSKD OI Sevnica. 
Info: Nena Bedek, 031/547-988

petek, 25.5., 
ob 14.00

VIII. Likovna kolonija – Krmelj 2012, 
slikarska delavnica Prijave zbiramo do ponedeljka, 21.5.

zbiranje: pri Gasilskem 
domu v Krmelju

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

petek, 25.5., 
ob 18.00

Prireditev ob prazniku KS Tržišče 
Razstava: Razglednica naših krajev. Razstava bo na ogled do 1.6. Gasilski dom Tržišče Org.: TD Tržišče;

Info.: Alenka Knez, 031/330-535

petek, 25 .5., 
ob 19:00

Kino Sevnica: Vse za denar
akcijska komedija, 91 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 25.5., 
ob 19.00

Prireditev ob prazniku KS Tržišče 
Osrednja proslava ob prazniku KS Tržišče Kulturna dvorana Tržišče Org.: KS Tržišče; 

Info.: Janez Virant, 041/910-335

sobota, 26.5., 
ob 9.00

VIII. Likovna kolonija – Krmelj 2012,
slikarska delavnica

zbiranje: pri Gasilskem 
domu v Krmelju

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

sobota, 26.5., 
ob 10.00 Veteranski rokometni turnir Športna dvorana Sevnica Org.: Old handsi;

sobota, 26.5., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Samomorilec
kriminalni triler, 102 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 26.5., 
ob 19.00

Gasilska veselica 
pod cvetočimi lipami z ansamblom Pogum

pred Gasilskim domom 
Boštanj

Org.: PGD Boštanj; 
Info.: Franc Povše

sobota, 26.5., 
ob 20.00

Prireditev ob prazniku KS Tržišče 
Koncert MePZ TD Tržišče farna cerkev Tržišče

Org.: TD Tržišče; 
Info.: Bernarda, 031/212-707, 
turisticno.trzisce@gmail.com

nedelja, 27.5., 
ob 10.00

17. sevniški kolesarski maraton 
Prijave od 8.00 dalje 
Mali družinski maraton 33 km; veliki maraton 64 km

Start: 
na Glavnem trgu v Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica; 
Info.: Robert Kosaber, 040/297-179, 
kdsevnica@gmail.com

četrtek, 31. 5.
od 9.00 dalje

Svetovni dan Športa 
Dan odprtih vrat : Fitnes Studio Sevnica in aerobika Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, Gimnastično društvo 

Sevnica; Info: Estera, 041/548-011

četrtek, 31.5., 
ob 13.00 Potepanje po Bosni zbiranje: Avtobusna 

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

četrtek, 31.5., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 
Razstava likovnih del 
1. Občinske otroške likovne kolonije »Otroške razglednice«

Grad Sevnica, 
stara galerija

Org.: Osnovna šola Boštanj, KŠTM Sevnica in 
JSKD OI Sevnica.
Info: Nena Bedek, 031/547-988

MLADINSKI 
CENTER 
SEVNICA

NASLOV: 

Kvedrova cesta 30c, 

8290 Sevnica

 (za Hotelom Ajdovec)

KONTAKT: 

Mojca Švigelj

07-81-61-076

mojca.svigelj@kstm.si

 www.kstm.si

DEJAVNOST:

- INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

- PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI

- USTVARJALNICE ZA OTROKE

- KLUBSKA DEJAVNOST

- KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ÈASA

- IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

- DRUŽABNE IGRE IN TURNIRJI

- BREZPLAÈEN DOSTOP DO INTERNETA

- NAJEM PROSTORA ZA PRAZNOVANJA, PREDAVANJA…

- KONCERTI

- GALERIJE

odpiralni èas
PON - PET:  13.00  -  18.00
SOBOTA:  15.00  -  19.00
ZADNJA SOBOTA V MESECU, PRAZNIKI IN NEDELJE ZAPRTO!
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petek, 4.5., ob 18.00

pustolovščina // akcija // ZF // 132 min

sobota, 5.5., ob 18.00
akcija // ZF // 142 min

petek, 25.5., ob 19.00
akicijska komedija // 91 min

sobota, 19.5., ob 17.00
SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 94 min

petek, 11.5., ob 19.00
komedija // 98 min

sobota, 26.5., ob 19.00
kriminalni triler // 102 min

sobota, 12.5., ob 19.00
komična drama // 115 min

petek, 18.5., ob 19.00
komična drama // 80 min

V MC Sevnica je prvi ponedeljek v aprilu potekala 
velikonočna ustvarjalnica. Otroci so lahko izdelovali 
zajčka, jajce ali kak drug velikonočni motiv iz perlic. 

Svojo domišljijo in ustvarjalni dar pa so izživeli tudi 
na plastičnih jajcih ali jajcih iz stiroporja, ki so jih 
živo popisali in porisali z akrilnimi barvami. Počakali 
smo še, da so se posušila in že so bila pripravljena 
za krasitev doma. Luštno je bilo! 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Velikonočna ustvarjalnica 
v MC Sevnica

V petek, 13. 4., 
nam je Mateja 
Šubelj na 
slikovit način 
p r e d s t a v i l a 
težave in 
rešitve pri 
u p o r a b i 
s p l o š n e 
p r e h r a n e . 
Poslušalci smo 
se zamislili ob 
p o s l u š a n j u , 
predvsem v 
tistem delu, ko 
smo izvedeli, da bi z zdravim načinom življenja lahko 
preprečili 80% kroničnih bolezni, 90% sladkornih 
bolezni tipa 2, 30% rakavih obolenj…. 
Na koncu smo degustirali vitaminske dodatke 
različnih okusov in prejeli darilni bon za hidracijo 
obraza ali bodyscan analizo, ki se bosta izvedla v 
kratkem v MC Sevnica.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje o uravnoteženem 
prehranjevanju v MC Sevnica

V petek, 23. aprila, smo v MC Sevnica gostili 
neverjetno osebo. Mojca Kotnik iz Lukovice pri 
Domžalah je mama dveh sinov, žena in gospodinja, 
ki je pred štirimi leti »odkrila« kombučo. Pozitivne 
učinke je opazila že po dveh dneh, ko je vidno 
začela hujšati. Svojo zgodbo je delila tudi z mediji 

in zanimanje za kombučo se je povečalo, pozitivne 
izkušnje zvestih uporabnic te čudežne gobe pa 
se kar vrstijo. Mojca pa ni neverjetna le zaradi 
naštetega, neverjetna je, ker je brezposelna 
in kljub temu to, kar počne, počne za druge. Na 
vsakem predavanju zbira prispevke, odreka se 
svojemu honorarju in potnim stroškom, ki jih 
nameni petletni deklici Ajdi Brilej, ki ima cerebralno 
paralizo 3. stopnje. Po besedah predavateljice je 
bilo predavanje v Sevnici zelo uspešno, saj ji je v 
eni uri uspelo zbrati 220 EUR. Ob tej priložnosti se 
zahvaljuje tudi vsem, ki so denar poslali po pošti, in 
s tem mali Ajdi omogočili kar nekaj dnevnih terapij, 
ki jih nujno potrebuje. Na samem predavanju je bila 
Ajda tudi prisotna. Več o njej si lahko preberete na 
http://www.novitednik.si/. Če bi ji želeli pomagati 
tudi vi, lahko denarna sredstva nakažete na Ajdin 
TRR: SI56 33 00 00 00 51 51 370. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje o kombuči v MC 
Sevnica za zbiranje sredstev 
za Ajdo, deklico s cerebralno 
paralizo

Aprila je bilo v sklopu razpisa Študentskega 
kluba Sevnica podeljenih 5 štipendij. Prejeli smo 
presenetljivo veliko prijav študentov, ki resnično 
potrebujejo pomoč, zato smo se odločili podeliti eno 
štipendijo več. Tako smo podelili štiri študentske 
štipendije in eno dijaško. Ob pregledu prijav smo 
dobili idejo o novem projektu, ki se bo izvajal aprila 
in maja. Tokrat podeljujemo subvencije plačila 
položnic študentskih domov. Sedem študentov bo 
tako prejelo enkratno subvencijo za celotni znesek 
enomesečnega plačila študentskega doma. 
V prihodnosti pripravljamo še nekaj socialno 
obarvanih projektov, zato nas spremljajte in 
sodelujte z nami - le tako lahko pomagamo drug 
drugemu. 
Do naslednjič … študentski pozdrav!

Vesna Gračner, ŠKS

Študentski klub Sevnica - 
študentski klub 
s socialnim čutom

USTVARJALNICA 
V MC SEVNICA, 

torek, 15.05., ob 15.30 

Tokratna ustvarjalnica ni namenjena le 
otrokom, temveč tudi starejšim. 

Pod mentorstvom izkušene Jožice bomo 
izdelovali cvetje iz žice in najlona. Vsi ki 
bi si želeli pridobiti znanje in veščine s 
področja ustvarjanja, vljudno vabljeni!

Cena: 2,50 EUR na osebo
Info: Mojca Švigelj, 051-680-290

Organizator: KŠTM Sevnica

Gimnastičnno društvo Sevnica
vabi ob svetovnem dnevu športa, 

31. maja, ob 12. uri, 

na odprti dan v Športni dom Sevnica 
na aerobiko.

Vabljeni člani upokojencev 
in Društva invalidov. 

S seboj prinesite copate in dobro voljo.
Info: Estera, 041 548 011
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STARA ŠOLA, ki se nahaja v Boštanju, je 
zasnovana kot prostor lokalne izmenjave, ker 
temelji na sodelovanju in vključevanju različnih 
akterjev iz lokalnega okolja, od rokodelcev, 
podjetnikov, prostovoljcev, društev, brezposelnih 
ter lokalne skupnosti, po principu socialnega 
podjetništva, ki za izvajanje dejavnosti zaposluje 
težko zaposljive osebe. Dejavnost STARE ŠOLE 
izhaja iz ideje centra ponovne uporabe, katere 
glavne aktivnosti so naslednje:
• Zbiranje, razvrščanje in redesign tekstilnih 
izdelkov;
• Inovativna obnova opreme;
• Zbiranje rabljene opreme, popravila in ponovna 
opreme;

Z nakupom v STARI ŠOLI podpirate vse tri stebre 
trajnostnega razvoja:
• Varstvo okolja: preprečevanje nastajanja 
odpadkov in trajnostno gospodarjenje z nastalimi 
odpadki.
• Socialne enakosti: vključevanje težje zaposljivih 
na trg dela in dostopnost do blaga.
• Ekonomska upravičenost: ustvarjanje delovnih 
mest in možnosti za usposabljanje.
Prvi obiskovalci iz Sevnice in Posavja so že 
pokazali, da podpirajo našo idejo in vsakič znova 
smo deležni pohvale za delo, ki ga delamo. Svojih 
stvari sploh nočejo zavreči, ker so še v »odličnem 
stanju« pravijo, in bi jih prav radi nekomu podarili.
STARA ŠOLA v Boštanju se je uradno odprla 
27. aprila, vrata imamo odprta ob ponedeljkih, 
sredah in sobotah, od 14. do 17. ure. K nam lahko 
ljudje prinesejo različno gospodinjsko opremo, 
kuhinjske aparate, skodelice, krožnike, športne 
pripomočke, preproge, knjige in slike sedežne 
garniture, stole, omare, igrače ter otroško 
opremo, kolesa, okrasne drobne predmete, 
obutev in tekstil, ženske torbice in otroške šolske 
torbe. Poleg gospodinjske opreme je mogoče 
oddati tudi serije opreme iz podjetij, npr. izdelke z 
manjšo napako, ki jo mi lahko odpravimo.
STARA ŠOLA tako dejansko deluje od vseh, za vse, 
posebej privlačna za ogled pa je tudi opremljenost 
in barvitost trgovine, zato toplo vabljeni k obisku.

Vodja projekta: Zavod KNOF

Partnerji projekta: 
Občina Sevnica, Komunala Sevnica, KŠTM Sevnica

Stara šola v Boštanju, 
drugi primer centra 
ponovne uporabe v Sloveniji

V ponedeljek, 26. marca, smo se učenci 2. in 3. 
razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž odpravili na 
plavalni tečaj v Terme Čatež. Nastanili smo se v 
hotelu Čatež. Ves teden smo pridno plavali, uživali 
na toboganih in spoznavali okolico term. 

Ob koncu tedna smo uspešno opravili preizkus 
plavanja in prejeli priznanja. Kljub temu, da smo na 
tečaju uživali, smo se veselili odhoda domov. 

2. in 3. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Plavalni tečaj 

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica se je 12. aprila 
odvijalo polfinale turnirja v malem nogometu za 
starejše dečke. Ko so se na igrišču zbrale vse 
ekipe, je zaigrala slovenska himna, po njej pa je 
nastopil otroški pevski zbor OŠ Sevnica.
Gospa ravnateljica Mirjana Jelančič je v svojem 
spodbudnem govoru pozdravila vse ekipe, še 
posebej pa vodjo tekmovanja Slovenka Podržaja, 
vodji ekipe naših dečkov Branka Teraža in  Igorja 
Povšeta ter bivšega reprezentanta Mateja 
Kurnika. Sledil je še nagovor g. župana in nastop 
mažoretk. Od enajsti uri je glasna sirena naznanila 
začetek turnirja. 
V prvi tekmi sta se pomerili ekipi iz Sevnice in 
Šmarja pri Jelšah. Tekma je bila zelo zanimiva 
in napeta. Kljub močni obrambi naših fantov so 
odločilni gol dali v drugem polčasu igralci nasprotne 
ekipe. V drugi tekmi sta Ormož in Maribor igrala 
izenačeno. Rezultat je bil namreč 1:1. Ormož je 
imel še eno tekmo, tokrat s Šmarjem pri Jelšah, in 
jih premagal z 9:0. Sledila je tekma Sevnice proti 
Mariboru, ki pa je bila na žalost izenačena. Prav 
takšen pa je bil izid   tudi v zadnjih dveh tekmah. 
V predzadnji sta se pomerili Šmarje pri Jelšah in 
Maribor, v zadnji pa Sevnica ter Ormož. Tako se je 
turnir tudi končal. 

Sledila je podelitev nagrad in razvrstitev ekip. Prvo 
mesto in uvrstitev v finale so si pridobili igralci iz 
Ormoža, drugo mesto nogometaši iz  Šmarja, 
tretje  OŠ Maribor, četrto pa si je prislužila OŠ 
Sevnica. Najboljši igralec pa je bil Alen Ivačič iz 
naše šole.

                           Natalija Bratec in Mateja Metelko,9.r 
OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Polfinale turnirja v malem 
nogometu za starejše dečke

Zastopanost šolskega športa je v občini Sevnica 
na visokem nivoju, tako ob raznolikosti športov, 
kot tudi po rezultatih. V letošnjem šolskem letu 
so se starejši dečki OŠ Sava Kladnika iz Sevnice 
po uspešnih rezultatih v Gorišnici uvrstili v finale. 
Le-to je potekalo konec aprila v Ormožu. 

Prva tekma je bila na gostujočem terenu polna 
treme, zato je kljub želji po zmagi ekipa iz Sevnice 
izgubila proti domačem Ormožu. V tekmi proti 
favoriziranem Trebnjem so se vseeno poskušali  
dokazati, na zadnji tekmi proti Črnomlju pa so 
zablesteli in dokazali, da so iz pravega testa. 
Vir energije in volje za uspeh je zagotovo pripisati 
najbolj glasni sevniški navijaški skupini, ki je 
narekovala tempo navijanja in visoko prekašala 
tudi navijače domače ekipe.

Petra Biderman

Ob glasnem navijanju 
rokometaši dosegli 3. mesto

V soboto, 24. marca, smo v gasilskem domu Breg 
pripravili že tradicionalno prireditev, posvečeno  
mamicam, ženam in vsem, ki jih imamo radi.

Naše mentorice Polona, Urška in Petra so nas 
povabile na prve vaje kmalu po zimskih počitnicah 
in za nas pripravile program, ki je bil splet  petja 
ljudskih pesmi, plesanja in iger, ki so se jih igrale 
že naše babice. Že na vajah smo se imeli lepo, še 
bolje pa smo se odrezali na samem nastopu, ki 
smo ga zaključili s pesmijo Jaz pa grem na zeleno 
travco, ko smo vsem predstavnicam ženskega 
spola razdelili pisane tulipane.
Po končanem programu je sledilo še druženje 
ob jedači in pijači, za katero so poskrbeli članice 
in člani ŠKTD Breg, sladke dobrote pa so spekle 
članice Aktiva žena Breg.

Vir:  ŠKTD Breg

Mamam za praznik
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Petek je moj najljubši dan v tednu. Da pa smo imeli 
v petek, 16. marca, tudi kulturni dan, mi je bilo  še 
posebno » full cool«. 
Obiskali so nas trije strokovnjaki z Blejskega gradu, 
ki preučujejo, kako so v preteklosti nastajale prve 
knjige. Predstavili so nam vezanje knjig, ročno 
izdelavo papirja in tiskanje. Takoj zjutraj smo imeli 
lepopis. Vsak učenec se je moral maksimalno 
potruditi in čim lepše prepisati besedilo ter ga 
okrasiti z okraski. Naslednja ura je potekala v 
telovadnici. Tako imenovani Mojster Janez nam 
je povedal nekaj o Primožu Trubarju in njegovem 
prizadevanju za našo prvo knjigo. Nato je sledila 
malica, po njej pa smo se po triadah razdelili v 
tri skupine. Naša skupina se je najprej spoprijela 
z vezavo knjig. Vezanje knjig v preteklosti ni bilo 
tako enostavno kot danes. Z vrvico smo šivali liste 
skupaj, danes pa vse to naredi stroj. V naslednji 
delavnici, ta je bila v telovadnici, smo tiskali. Stroj 
za tiskanje izgleda kot preša za grozdje. Potrebno 
je bilo kar nekaj moči, da smo lahko natisnili en sam 
list. Nazadnje pa smo še ročno izdelovali papir. Iz 
zmesi bombaža, celuloze in koruznih laskov smo 
naredili list papirja. Dopoldne nam je hitro minilo. 

Izvedel sem, koliko truda, volje, znanja in ljubezni 
do naroda je bilo potrebno, da je nastala prva 
slovenska tiskana knjiga.
Moram priznati, da na to do sedaj še nisem  
pomislil.

Tomaž Lindič, 7.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Kulturni dan v OŠ Šentjanž – 
Obiskal nas je Mojster Janez

Odpravili smo se k Sarini babici in dedku. Šli smo 
čez polje. Sara nam je povedala, naj gremo po 
hribu. Ko smo  prispeli k Sarini babici, smo jo 
pozdravili. Kozama je bilo ime Belka in Rjavka. 
Kozi so nekateri pestovali. Imela je tudi tri velike 
koze. Nahranili smo jih s solato. Umili smo si roke. 
Sarina babica je spekla žemlje in pili smo ribezov 
sok. Sara je prinesla lok in odšli smo domov.

Rok Resnik, 2. razred, POŠ Loka

Učenci 1.r. in 2.r. 
POŠ Loka pri Zidanem Mostu 
smo obiskali 
Sarino babico v Račici. 

Učenci in delavci OŠ Blanca smo tudi letos pripravili 
že tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi in 
materinskemu dnevu. 
Praznovanje smo znova razdelili na dva dela. 
Najprej so se v KD Blanca v četrtek, 22. marca, 
staršem, sorodnikom in drugim obiskovalcem 
predstavili vrtičkarji in učenci od 1. do 4. razreda 
pod vodstvom učiteljice Tatjana Trebše, nato 
pa je v torek, 27. marca, sledila še predstavitev 
učencev od 5. do 9. razreda pod vodstvom Mojce 
Hojski Tkavc. 
Praznovanje na višji stopnji, ki je bilo obarvano s 
skeči, poezijo, igranjem na inštrumente in petjem, 
so popestrili tudi Ljudski pevci z Blance, članice 
mladinskega pevskega zbora pod taktirko učiteljice 
Jelke Gregorčič Pintar ter pevski zbor UPS, kjer 
prepevajo delavci šole.  

Ogledali smo si lahko skeče na temo delitve vlog v 
družini, kar nam je predstavil 5. razred, šestošolci 
pa so odigrali različne humoristične ljubezenske in 
politične prizore iz vsakdana. Učenci 7. razreda 
so nam pod vodstvom Nine Grabenšek-Kadilnik 
predstavili igrico Butalci in nam prikazali, kdaj in 
kako naj se seje sol, da je bo dovolj za vse, oziroma 
kot pravi latinski pregovor: »Kar sejemo, to 
žanjemo, kar dajemo, to prejemamo.« Prisluhnili 
smo tudi avtorskima pesmima o pomladi Aline 
Špan in Nuše Mešiček ter pesmi Rojstni dan 
mamice dan Patricije Županc, ki je z njo osvojila 
srebrno priznanje na 1. slovenski glasbeni 
olimpijadi.  Učenci 6., 8. in 9. razreda so ob petju 
igrali tudi na inštrumente in nam s Čebelarjem 
prebudili pomlad, z Goslicami, Mamico, ki je kakor 
zarja ter Pesmijo o mami pa smo počastili tudi vse 
matere. 

  Mojca Hojski Tkavc

Praznovanje pomladnega in 
materinskega dne 
na OŠ Blanca Zima se je od nas že dodobra poslovila in med nami 

je vzklila pomlad. Otroci iz Vrtca pri OŠ Krmelj 
smo v četrtek, 22. marca, v ta namen pomlad 
proslavili s kulturno prireditvijo. Osrednja tema 
prireditve pa je bila počastitev Toneta Pavčka, ki je 
napisal veliko otroških pesmi na temo pomladi in 
družine. V našem vrtcu to vrsto književnosti toplo 
pozdravljamo, saj s tem spodbujamo jezikovni in 
kulturni razvoj otrok. 
Otroci so sijali kot pravi sončki, pokazali so 
ogromno novega znanja, hkrati pa so bili ponosni 
nase, da so se lahko predstavili na tako velikem 
odru.
Vsako dejanje kot je pogum, petje pesmi, veselje 
ob nastopanju ali poklon na odru, se odraslim 
zdi samoumevno. Vendar pa je to za naše otroke 
velik korak in čudovita izkušnja na njihovi rani poti 
življenja. 

»Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake 
do Sonca, do Sreče, čez Svet in puščajo za vse 
zanesenjake v prihodnosti sled. » (T. Pavček)

Anja Mervar in Anja Luzar, OŠ Krmelj

Pavčkova pomlad

Kot veste, si je skupina Čebelice, iz OŠ Krmelj – 
Vrtec pri OŠ Krmelj, v projektu Pezovo obdarajanje, 
z vašo pomočjo prislužila ogled lutkovne predstave 
v Ljubljani. Dočakali smo ta dan. Otroci in njihovi 
starši smo se zbrali pred vrtcem v torek, 3. aprila, 
izpred katerega nas je odpeljal avtobus v Ljubljano. 
Že vožnja z avtobusom je bila za nas nova, čudovita 
izkušnja, v kateri smo zelo uživali. Opazovali smo 
okolico, avtomobile, rože, traktorje …

Prišli smo v Lutkovno gledališče, kjer smo dobili 
karte za ogled predstave Mali bober in odmev. 
Ooooo, koliko luči in kakšen oder! Predstava se 
je začela. Odpeljala nas je v čaroben svet lutk in 
glasbe. Vživeli smo se v malega bobra, račko, 
vidro, želvo in starega bobra. V njej so uživali tako 
otroci kot starši. Vožnja z avtobusom domov je 
bila še lepša, saj smo bili vsi polni lepih občutkov in 
vsem bo ostal izlet v zelo lepem spominu. 
     

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Ogled lutkovne predstave 
v Lutkovnem gledališču v 
Ljubljani

V petek, 16. marca, smo imeli kulturni dan. 
Obiskal nas je  Mojster Janez  z  Blejskega 
gradu. S seboj je pripeljal dva pomočnika. Prvo 
uro smo v šoli ustvarjali lepopis. Vsi smo vneto 
pisali. Po končanem delu nam je Mojster Janez  
povedal veliko zanimivih stvari o izdelavi papirja in 
pisavi, izvedeli smo veliko zanimivega o Primožu 
Trubarju. Ogledali smo si različne vrste papirja, 
tiskarsko stiskalnico, bukve in še mnoge zanimivih 
predmetov. Nato smo si na delavnicah izdelali 
svoj papir, abecedarij in tiskarsko sliko Primoža 
Trubarja. Kulturni dan  je počasi  mineval. Želim si 
še veliko takih nepozabnih dni.                                                                                                                    

Danijela Bec ,5.r

Gutenbergove delavnice  
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Grajska skrinja

Bila je debela muha,
muha debeluha

in še žaba vsa suhljata,
zelena kot solata.

Nekoč sta se zmenili,
se na sprehod napotili.

Kar na enkrat pa ju
štorklja zmoti.

Kje so zdaj?
Jih s sprehoda ni nazaj.

Le povejte,
kaj se je zgodilo?

Žaba je pojedla muho,
muho debeluho.

Štorklja pa je žabo vzela
in jo hitro pojedla.

                                                                                        
Danijela Bec, 5.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Kje so zdaj?Kozolec toplar z etnološko zbirko na Šmarčni

Kozolec toplar s sredinsko brano in tremi »štanti« 
stoji ob začetku vasi Šmarčna, ki je prepoznavna s 
postavitvijo starih kozolcev.
V vasi Šmarčna še danes stoji 18 kozolcev, ki 
pa so žal, vsaj večina, prepuščeni propadu ali 
drugim dejavnostim in počasi izginjajo v pozabo. 
Vas Šmarčna leži ob reki Savi, dobrih sto metrov 
od glavne ceste Zidani Most - Krško. Do kozolca 
je lepo urejena asfaltirana vaška cesta in krajša 
kolovozna pot z možnostjo parkirišč na travniku. 
Kozolec je bil postavljen leta 1920, ima klinjene 
špirovce in je vse do leta 2000 služil potrebam 
kmetije Dolinškovih za sušenje sena in spravilo 
kmetijske mehanizacije. Lesena konstrukcija je 
v dobrem stanju, vendar jo je tudi zob časa že 
načel, zato je potrebna obnova predvsem strehe 
in lesenih podov. 

Poleg postopne obnove kozolca lastnik Ciril 
Dolinšek skrbno ureja etnološko zbirko orodja in 
raznih pripomočkov iz naših krajev, doslej je že 
zbral naslednja orodja in pripomočke:
Kmetijsko orodje in pripomočki (mlatilnica za žito, 
ročna mlatilnica za žito, konjski zgrabljalnik sena, 
samostoječi sekljalnik za peso, ličkalnik za koruzo 
na klopci, voz – lojtrnik, sančnici za »federwagen« 
ali voz, ličkalnik,  konjski plugi s kolesi, lesen konjski 
plug, otka za čiščenje plugov, slamoreznica, 
sejalnica za žita na kolesih, sejalnica za žita brez 
koles, brana, sita, vile za podajanje sena v štant, 
hlapec, cepec za žito, rehta, klepec, kladivi, osla, 
leseni osilnik, kovinski osilnik, grablje za česanje 
slame, velika lestev, kosišče za žito, jarem za 
živino, kovinski nagobčnik za živino,  bič za živino, 
konjski komad, jermeni za vprego živali, drča 
za lesena kolesa pozimi, kolesa od vozov, dvižna 
vinta, kmečko orodje: vile, grablje, rašplja, otke, 
cepin, drobilnik krompirja v koritu, vile za podajanje 
ajdove slame v štant kozolca, ročni sekač pese, 
plehnata zalivalka za rože, plehnata posoda za 
olje, kovinska peč – gašper, lesena tehtnica z 
utežmi, kovinska viseča tehtnica, volk za lovljenje 
divjih živali, kovinska posoda za mleko, košare, 
komplet pripomočkov za koline, stiskalnica za 
stiskanje mesa pred sušenjem, luč za na voz – 
lahterna…). vinogradniški in sadjarski pripomočki 
(kad za zelje ali repo, ribežen za zelje, obiralnik 
za sadje, kad za grozdje ali sadje, mlin za mletje 
sadja, mlin za mletje grozdja, bakrena škropilnica, 
brenta, sod za vino, lakonca za nalivanje vina v 
sod, pletene steklenice…), ostale opreme (Avkelj 
za lovljenje lesa, zajla od pruke, moško kolo letnik 
1948, naglavna čelada za motor, igrača v kovčku 
- elektrarna na špirit, okrasna punčka, celotna 
oprema za potujočega čevljarja, posodica za 
žegnano vodo, tromba – troba iz avtomobila (l. 
1920), pribor za vzorčno valčkanje hišnih sten, 
otroški lesen voziček) ter razne predmete za 
delavnico in hišna oprema. Zbira jih že vrsto let 
in ima zbranih že preko 150 različnih orodij in 
pripomočkov. Na kozolcu načrtuje tudi prikaz 
stare kmečke kuhinje in spalnice. V zbirki pripravlja 
razstavo orodij, ki v celoti prikazujejo potek raznih 
kmečkih del, kot so setev, žetev, sušenje snopov, 
mlačev, mletje moke z mlinom in priprave jedi iz 
moke. Orodje in pripomočki so iz obdobij od leta 
1850 do leta 1960.

Ciril Dolinšek pravi: »Z obnovo kozolca bi Sevnica 
oziroma turizem v Sevnici dobil novo turistično 
točko, na katero bi bili lahko ponosni. Ker že mnogo 
let delam kot turistični vodič v naši občini, dobro 
vem, kaj imajo ljudje radi in kaj radi vidijo, zato sem 
pripravljen, da predstavimo tudi ta del Sevnice 
oziroma vas Šmarčno, ki je dejavna na ogromno 
področjih, prireditvah in raznih sodelovanjih v naši 
občini. Velikokrat opazujem ljudi, ki sterilno čistijo 
in pospravljajo ob kozolcih, gospodarskih poslopjih. 
Večkrat se tam ustavim in povem, da pripravljam 
etnološko zbirko z orodji in mi tudi mnogokrat kaj 
podarijo. Vendar čas teče, predmeti izginjajo, zato 
lahko skupaj ohranimo nekaj stvari, ob katerih so 
zrasli naši starši in mi. Okolica kozolca je urejena 
in vzdrževana. Ob kozolcu imam namen postaviti 
klopce in zasaditi stare vrste sadnega drevja, 
med njimi tudi Sevniško voščenko, ponos nas 
Sevničanov in s tem prikazati še razne vrste sadja, 
po katerem je vedno večje povpraševanje.«

Upam, da bo lastnik uspel dokončati svoje načrte. 
Z ureditvijo kozolca bomo pridobili novo zanimivo 
doživljajsko točko in ohranili kulturno dediščino iz 
naših krajev. 
V kolikor imate kakšen predmet, ki ga ne 
potrebujete in bi ga lahko vključili v etnološko 
zbirko, lahko pokličete lastnika Cirila (041 
704 136) in se dogovorite za ogled in predajo 
predmetov.

Nikoli več tako lepo,
nikoli več tako toplo,
ko mi ptice žvrgole

in so vzletele na veje.

Ta čas je prišel,
 pa bo kmalu spet odšel, 
zato zavpijmo  prek livad, 
da prihaja k nam pomlad.

     
Lea Ivandič, 5.r., POŠ Loka

Spet narava živa je,
vse  je že cvetoče,

ko pomlad ne skriva se,
spet je vse mogoče.

A, ko pride čas,
da se poslovi,
mene že skrbi, 

kdaj bo spet prišla,
nas obiskat.

Sara Zabasu, 5. r., POŠ Loka

Ko v svoji sobi skozi okno strmim,
si prav po tiho v srcu želim,

da bi z vetrom lahko poletela,
tja, kamor bi najbolj želela.

Tako sem na okensko polico stopila
in vsa vesela vetru zavpila:

»Veter! Hej, veter!
Odnesi me tja,

tja, kjer veselju in sreči ni dna.«
Veter je slišal,
 močno zavel

in deklico malo s sabo vzel.

Tereza Alja Kožar, POŠ Loka

Pomlad je prišla,
v  zeleno je odeta,

zelo je toplo
in ptički pojo.

Živali se zbudijo, 
ptički z juga priletijo, 

listi zrastejo
in živali skačejo.

Žan Baumgartner, POŠ Loka

Pomlad

Jezikovni kotiček ~ 
» Nesprejemljiva »akceptanca«

Veliko si obetamo od pohvale vrednih prizadevanj 
za poglobljeno zanimanje za materinščino in 
ustreznejše jezikovno znanje. Ko pa npr. vzamemo 
v roke slovenski časopis, se nam zazdi, da uredniki 
o teh prizadevanjih še niso kaj slišali, saj zelo radi 
segajo po tujkah, ki se jim zdijo verjetno povsem 
razumljive, in se zato ne potrudijo za ustrezne 
slovenske besede.
Iz latinščine smo prevzeli glagol »akceptirati«, 
ki pomeni s soglašanjem sprejeti, sprejemati. 
Izvedenke akcept, akceptant, akcepten so 
običajni izrazi v bančnem poslovanju. Samostalnik 
»akceptanca« pa je pogosto rabljen namesto 
domače besede sprejemljivost, pripravljenost 
sprejeti. Pod tujim vplivom govorimo potem 
o »akceptanci« namesto o sprejemljivosti ali 
pripravljenosti sprejeti koga ali kaj.  
Nadaljnja tujka je npr. »akcija«. Tudi ta beseda 
prihaja iz latinščine in ker jo najdemo tudi v 
nemščini, francoščini in angleščini, se nam menda 
zdi potrebna tudi v slovenščini. Pa bi mogli shajati 
tudi brez »akciji«, saj jo lahko nadomestijo izrazi 
delovanje, dejanje, delo, dejavnost, dogajanje. Z 
ustreznim premislekom bomo v vsakem primeru 
izbrali najtočnejši izraz. »Akcija« pa naj ostane v 
bančništvu kot delnica, to je vrednostni papir.  

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

 
V organizaciji Radeških gamsov je v soboto, 
14. aprila, potekal tradicionalni rokometni 
turnir veterank in veteranov Radeče 2012. 
Na njem so nastopili tudi sevniški oldHANDsi. 

V predtekmovalni skupini so premagali ekipi 
Dola in Fužinarja. Tako so se uvrstili v nadaljnje 
tekmovanje z zmagovalci ostalih skupin. Prvo 
tekmo so odigrali z vedno neugodnimi igralci DLR 
Ribnica in jih premagali z rezultatom 10:7. Zadnja 
tekma je tako odločala o zmagovalcu turnirja. 
Sevničani so v tekmo krenili z veliko željo po zmagi 
nad Mlajšimi veterani iz Trebnjega, vendar so se 
morali pošteno potruditi do zastavljenega cilja, 
saj je bila tekma ves čas izredno izenačena. Zadnji 
dve minuti pa je sevniška obramba le strla odpor 
veliko mlajših Trebanjcev in s protinapadi prešla v 
vodstvo ter zmagala z rezultatom 8:7. V sevniški 
ekipi je potrebno pohvaliti prav vse igralce, saj 
so s svojim pristopom pokazali, da se še vedno 
lahko igra všečen rokomet. Za najboljšega 
vratarja je bil proglašen Branko Krauthaker iz vrst 
oldHANDsov.  
Že naslednji mesec, 26. maja, oldHANDsi in 
oldPUNCE pripravljajo že 10. tradicionalni turnir 
veterank in veteranov Sevnica 2012, na katerem 
se bo pomerilo osem ženskih in devet moških ekip. 
Vsi, ki imate radi rokomet, ste lepo vabljeni na 
ogled v Sevniško športno dvorano in pred njo, kjer 
se bo odvijal tudi pester program s kulinaričnimi 
dobrotami in odlično glasbo. Vljudno vabljeni!  
  

Za oldHANDse: Kuhar Janez

Sevniški oldHANDsi zmagali 
na turnirju Radeče 2012
Sevniški oldHANDsi zmagali 
na turnirju Radeče 2012

Med članicami pa se je debitantka Maruša Crnić 
v finalu pomerila s svetovno prvakinjo Isabelo 
Kovačič. Maruša se je odlično borila, pokazala 
pravo borbenost, proti svetovni prvakinji pa žal 
ni mogla storiti več kot to, da se ji ni predala do 
zadnje sekunde izteka borbe.
 Na koncu se je morala kljub izredni borbenosti 
zadovoljiti s srebrno medaljo. Po koncu finalnih 
nastopov je tekmovalna komisija KBZS razglasila 
še zmagovalce v končni razvrstitvi z vseh treh 
kickboxing turnirjev. KBV Sevnica je dobila dva 
nova državna prvaka, in sicer Reneja Juharta in 
Roberta Simič Krivca. Mitja Čokl, Žan Hižman, 
Zlatko Pučko in Maruša Crnić pa so osvojili odlično 
2. mesto. Vsem nastopajočim iskrene čestitke za 
pravo borbenost in izjemen uspeh na DP.

Jurij Orač

V nedeljo, 15. aprila, je v Slovenski Bistrici  potekal 
10. Bistriški tek. Tega tekmovanja se je udeležil 
tudi del mlade ekipe AK Sevnica in dosegel tri 
zmage ter dve drugi mesti. Zmagali so Laren 
Abram, Klemen Sladič in Klara Zakšek, medtem 
ko sta bila Karin Ferlin in Boštjan Sladič srebrna.

Rezultati:

PIONIRJI   2002 in mlajši, 700 m, 86 tekačev
1.  Laren Abram   02
22.  Sani Abram   04

PIONIRJI   2001, 700 m 
1. Klemen Sladič   01  2:23 

PIONIRJI   1997/98, 1300 m 
2. Boštjan Sladič   97  4:33 
 
PIONIRKE  1997/98, 1300 m
2.  Karin Ferlin   98   4:57 
 
PIONIRKE   1999/2000, 1300 m
1. Klara Zakšek                  00   4:31 
 
PIONIRKE   2003, 700 m, 59 tekačic
16. Ajda Slapšak   05  

VRTEC
Sodelovala:  Živa Slapšak  06

Rafko Povhe

Bistriški tek – 
uspehi AK Sevnica 

Kolesarsko društvo Sevnica že 17 let povezuje 
interesno skupino članov za ukvarjanje z 
rekreativnim kolesarstvom , katerega se trudi z 
vzgledom , ter organizacijo množičnih rekreativnih 
prireditev  približati širši  skupnosti. Gorska 
kolesarska dirka »Skok na Lisco« poteka že 21 let 
zapored, medtem , ko število maratonov sovpada 
z leti  delovanja društva. Velika zasluga za stalnost 
in odlično izvedbo pripada delovnim članom , še 
posebej skupini, katera je aktivna od vsega začetka. 
Zahvala tudi našemu dolgoletnemu sponzorju 
Tanin Sevnica in vsem ostalim donatorjem , s 
pomočjo katerih nam uspeva leto za letom. 

Ob dveh glavnih ciljih nas skozi leto nenehno 
povezuje glavni krivec druženja, to je seveda kolo. 
Redno organizirano kolesarimo ob četrtkih, od 
letos tudi ob torkih, za tiste malo hitrejše. V juliju 
za naše člane pripravimo tridnevno kolesarsko 
potepanje .Že četrto leto zapored počastimo 
Praznik občine Sevnica tako, da si lepote in 
pripadnost domačem okolju utrdimo s celodnevnim 
kolesarjenjem znotraj krajev občine Sevnice. 
Dva člana, Iztok Pohar in Mitja Rok se bosta s 
podporo spremljevalnih ekip KD v maju pomerila 
na ultramaratonski dirki DOS 2012, veliko pa bo 
še udeležb ostalih rekreativnih prireditev.
Vse, kateri ste se že udeležili naših prireditev 
vabimo na ponovno snidenje, tisti, katerim bo to 
prvič, pa zagotavljamo zadovoljstvo, katerega 
boste lahko delili s sebi podobnimi.

  KD Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica 
v letu 2012

Foto: Judith Zgonec

Pred pričetkom nove rekreacijske kolesarske 
sezone sta v organizaciji Kolesarskega društva 
Sevnica in KŠTM Sevnica Andrej Hauptman in 
Marko Polanc izvedla zanimivo predavanje o 
kolesarstvu.

Od osnov – priprave na sezono, način vadbe do 
občutkov iz profesionalnega tekmovanja sta bivši 
profesionalec in trener predajala izkušnje, napotke 
za učinkovito in varno kolesarjenje. Ob prijetnem 
druženju je čas hitro minil in polni znanja bomo 
pričeli novo kolesarsko sezono.

Petra Biderman

Kolesarji s teorijo 
v novo kolesarsko sezono

V soboto, 14. aprila, je Tajboksing klub Brežice 
v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije 
organiziral 3. turnir državnega prvenstva v 
kickboksu, katerega so se udeležili tudi člani Kluba 
borilnih veščin Sevnica. Na finalnem turnirju DP 
so bili izjemno uspešni, saj so osvojili kar šest 
medalj, od tega tri zlate in tri srebrne. Izkupiček 
bi bil nedvomno še večji, če bi lahko med člani 
nastopil Mitja Čokl. Mitja si je namreč v finalnem 
dvoboju 2. turnirja v Murski Soboti pred mesecem 
dni poškodoval koleno in njegovih upov za osvojitev 
državnega prvaka so žal splavali po vodi. Med 
mladinci pa so bili za vse svoje nasprotnike 
nepremagljivi Žan Hižman (-74 kg), Robert Krivec 
Simič (-79 kg) in Rene Juhart (-84 kg), vsi v kick light 
disciplini, kjer so dovoljeni udarci tudi po nogah. 
Borbe so trajale 3x3 min. Prav tako se je odlično 
boril mladi Zlatko Pučko, ki je v svoji kategoriji klonil 
šele v finalu in na koncu osvojil srebro. 

KBZS - državno prvenstvo v 
kickboksu - 3. finalni turnir
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Šport in rekreacija 

V   nedeljo, 11. 
marca,  sem se z 
Atletskim klubom  
Radeče,  kjer 
treniram atletiko, 
odpravila v  
Škofljico.  Tam je 
bilo predvideno 
a t l e t s k o 
tekmovanje v 
m n o g o b o j u . 
Tekmujem v 
skupini U12.  
Zraven je šel 

tudi sošolec  David  Remar,  ki tekmuje v skupini 
U16. Ko smo  prispeli, je trenerka najprej potrdila 
našo predhodno prijavo, nato  smo se preoblekli. 
Začeli smo se ogrevati. Dekleta smo najprej 
metale  žogo, ki je tehtala 2 kg. Vrgla sem jo 7.45 
m, kar je bila najdaljša daljava. Potem sem skakala 
v daljino in skočila sem 3.80 m, kar je bila druga 
daljava. Potem je sledil še tek na 300 m. Imela 
sem najboljši čas, in sicer 55.86 s. Vse skupaj 
je zadostovalo za prepričljivo zmago in na koncu 
sem stala na najvišji stopnički. David je bil skupno 
na tretjem mestu. Sedaj že pridno treniram za 
naslednjo tekmo.

Nina Rman, 5.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž         

Tekmovanje v Škofljici 

Tabor v Savinjski dolini je v soboto, 24. marca, 
gostil državno prvenstvo Slovenije v krosu, na 
katerem so nastopili tudi Sevničani. Na 2000 m v 
kategoriji U14 so nastopili Karin Gošek, ki je tekla 

odlično in postala državna prvakinja, lep uspeh 
je dopolnila Klara Zakšek s 3. mestom. Ekipno 
sta bili prvi. Pri pionirjih je Nik Rantah osvojil 4. 
mesto. V kategoriji U16 sta na 3000 m nastopila 
Karin Ferlin, ki je bila 11., in Boštjan Sladič, ki si 
je pritekel 11. mesto. Pri članih na 3000 m sta 
nastopila Robert Lendaro, ki je pritekel v cilj 5., 
Miha Povšič pa je bil 10. Ekipno sta osvojila 2. 
mesto. Pri članicah je Alenka Radej na 5000 m 
zasedla odlično 2. mesto in postala podprvakinja 
Slovenije v krosu. Pri mlajših mladincih na 5000 
m pa je nastopil Klemen Lendaro, ki je zasedel 9. 
mesto.  

Vir: AK Sevnica

Karin Gošek
državna prvakinja v krosu

www.fitnes-sevnica.com

V soboto in nedeljo (14. in 15. 4.) je v Portorožu 
potekalo 21. državno prvenstvo v streljanju na 
katerem je sodelovalo več kot 700 tekmovalcev. 
V disciplini zračna pištola člani je ekipa SD Marok 
Sevnica v sestavi Danilo Petrin, Blaž Kunšek in 
Matej Kolman osvojila tretje mesto in se z odličnim 
rezultatom postavila v sam vrh slovenskega 
strelstva. Kunšek in Petrin sta bila uvrščena v 
finalno tekmo posameznikov, v kateri sta zasedla 
peto in šesto mesto.          

Anuša Kovačič je postala mladinska Državna 
prvakinja. V kvalifikacijskem delu tekmovanja je 
imela dva kroga prednosti pred zasledovalkami. 
V finalnem tekmovanju je z odličnim streljanjem in 
dobro taktiko prednost obdržala, kar ji je prineslo 
najvišjo stopničko in zlato kolajno.
Napet boj je potekal tudi v mladinski kategoriji 
tako v kvalifikacijskem delu tekmovanja, kakor tudi 
v finalu. Klemen Juvan je kljub tehničnim težavam 
s pištolo uspel ohraniti prisebnost in pred 
konkurentom priboriti prednost, ki je zadoščala 
za drugo mesto in srebrno kolajno v mladinski 
kategoriji.        
Kadetinja Tajda Marc si je tretje mesto izborila v 
izenačenem boju s konkurentkami in boju s krizo 
tekmovalne forme. Tajdin rezultat je enak drugo 
uvrščeni tekmovalki s katero imata enako število 
centrov in notranjih centrov. Razlika je le v Tajdini 
slabši zadnji seriji, kar ji je prineslo bronasto 
kolajno. 

Presenečenje prvenstva je bil mlajši mladinec 
Tjaž Prah, ki je z odličnim streljanjem v konkurenci 
90-ih strelcev osvojil tretje mesto in z 181 krogi 
dosegel osebni rekord.  
Od ostalih udeležencev SD Marok so na 21. 
Državnem prvenstvu peto mesto dosegli kadeti 
s standardno zračno puško (Alen Mirtelj, Kristjan 
Jakopič in Martin Hočevar). V zgornji del lestvice, 
pa  sta uvrščena pionir Slavko Ribič in mlajši pionir 
Luka Pesjak.

Mirko Ognjenovič

Pet kolajn za sevniške strelce

Radomlje, 14. april 2012 
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno 
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska 
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin in so razporejeni v več kategorij. 
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo 
več skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni 
v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne linije. 
Zmagovalec je tekmovalec, kateri v najkrajšem 
času odkrije določeno število oddajnikov, odvisno 
od kategorije.

Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub 
''KRŠKO'' iz Krškega in ''AMATER'' iz Sevnice.
PIONIRJI: 1. mesto Jure  Zelič (Sevnica), 2. mesto  
Tadej Tihole (Sevnica), 6. mesto Jan Vrtačnik 
(Sevnica), 7. Mesto Blaž Hrvatin (Krško), 8. mesto 
David Zakšek (Sevnica), 9. mesto Jernej Žuraj 
(Sevnica), 11. mesto  Urban Krnc (Sevnica)
ŽENSKE: 1. mesto Maja Marušič (Krško), 4. 
mesto Adrijana Moškon (Krško), 5. mesto Petra 
Levičar (Krško)
JUNIORJI: 2. mesto Matic Kuselj (Sevnica), 3. 
mesto Bojan Jelič (Krško), 5. mesto Luka Omerzel 
(Krško)
SENIORJI: 6. mesto Tomaž Žnidaršič (Sevnica)
73 ali radioamaterski lep pozdrav !  
  

Za ARG Posavje – Jani Kuselj

Odprto  (kratko valovno) 
prvenstvo zveze  
radioamaterjev 
Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji
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Utrip življenja

Recepti

Recepte pripravila:Alenka Kozorog

 
Sestavine (5-6 ljudi)
• 500 g domačega fižola
• 400 g mladega zelenega stročjega fižola
• 4 sveži paradižniki
• 10 kuhanih mladih krompirjev
• 4 trdo kuhana jajca
• 180 g tune
• 12 črnih oliv (po izbiri)

Priprava:
• Skuhajte domač in stročji fižol, osvežite v 
hladni vodi.
• Očistite zeleno solato, narežite na večje kose 
in jih položite na krožnike.
• Polovico kuhanega domačega in stročjega 
fižola potresite po listih zelene solate. Nanj 
nato položite kose paradižnika in kuhanega 
krompirja.
• Trdo kuhana jajca razpolovite in položite na 
vrh. Nato dodajte še preostanek domačega in 
stročjega fižola.
• Z vodo osvežite tuno in kose položite na vrh 
solate. Po izbiri dodajte še črne olive.

Preliv:
Solati se odlično poda še preliv, ki ga pripravite iz 
1/2 skodelice majoneze, 1/4 sveže sesekljanih 
zelišč in 2 žlic vode.

Spomladanska solata Sevniški policisti smo letos obravnavali več tatvin in 
goljufij, pri katerih so storilci izkoristili nepazljivost 
občanov. Spet vas opozarjamo na samozaščitna 
ravnanja, s katerimi boste zmanjšali verjetnost, 
da bi postali žrtev kaznivega dejanja. 

Ob odhodu iz hiše ali stanovanja zaklepajte vrata 
in zapirajte okna, saj lahko storilci izkoristijo vašo 
krajšo odsotnost in vstopijo v hišo, v njej pa najdejo 
in odtujijo vrednejše predmete. Pogosto se zgodi, 
da oškodovanci šele pozneje ugotovijo, da jih je 
nekdo okradel. Dosledno zaklepajte tudi parkirana 
vozila, v njih ne puščajte vrednejših predmetov, 
dokumentov ali denarnic. Okoli hiš pa ne puščajte 
ročnega orodja, manjših strojev ali koles.

Pozorni bodite na osebe, ki pridejo k vam domov in 
vas poskušajo z različnimi vprašanji in prošnjami 
zamotiti (pokazati pot, sprašujejo za stvari, ki so 
za hišo). Kadar se umaknete od vrat, to izkoristi 
drug storilec, ki skrit opazuje dogajanje, vstopi v 
hišo in odtuji vrednejše predmete. 

Prihajajo tudi osebe, ki poskušajo poceni prodati 
določen izdelke (največkrat motorne žage, jedilne 
servise, odeje). Ljudi prepričujejo, da je njihov 
izdelek kakovosten, vendar so pripravljeni prvotno 
postavljeno ceno občutno znižati, da bi izdelek 
prodali. Preden boste kaj kupili, dobro premislite, 
saj je gotovo nekaj narobe, da lahko tak izdelek 
kupite po tako nizki ceni. Pogosto občani po 
nakupu ugotovijo, da so bili opeharjeni in na pomoč 
pokličejo policiste. 

Bodite pozorni na dogajanje v svoji okolici in ne 
zaupajte vsakemu neznancu. O vseh nenavadnih 
dogodkih obveščajte policijo na interventno 
številko 113 oziroma Policijsko postajo Sevnica na 
81 61 800, saj lahko skupaj največ naredimo za 
svojo varnost.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Policija svetuje 

 
 Sestavine:
• 4 srednje veliki krompirji 
• 1 l zelenjavne osnove 
• 2 pesti čemaža 
• muškatni orešček 
• sol 
• poper 
• kisla ali sladka smetana 

Priprava:
Krompir umijte, olupite in narežite na manjše 
kocke. Prelijte ga z vodo in skuhajte do mehkega. 
Nato ga odcedite in prelijte z vrelo jušno 
osnovo ali neprecejenemu dodajte jušno kocko. 
Primešajte na drobno sesekljan čemaž, sol, 
poper in muškatni orešček po okusu.
Vse skupaj pretlačite ali stepite s paličnim 
mešalnikom. Če je juha pregosta, dodajte malo 
vode. Če želite, juho postrezite s popečenimi 
krušnimi kockami ali jušnimi kroglicami in čajno 
žličko smetane.

Nasvet:
Od marca do junija v gozdovih praktično povsod 
po Sloveniji v velikih zaplatah raste čemaž – divji 
sorodnik česna. Uporabite ga lahko v juhah, 
namazih, testeninah in še kje. Pri nabiranju bodite 
pozorni, da ga ne zamenjate z listi šmarnice 
ali jesenskega podleska. Od njiju se razlikuje 
predvsem po vonju, saj diši izrazito po česnu.
Ima številne zdravilne učinke.

Čemaževa  juha 

Sevniško društvo upokojencev je v Boštanju 
organiziralo kulturni večer Kje so tiste stezice. Na 
prireditvi so sodelovali pevske skupine in plesalci 
skoraj iz vseh DU naše občine.

Ženska pevska skupina Lokvanj se je predstavila 
s pesmima v priredbi Danila Bučarja Nocoj pa 
oh nocoj in Perice. Večer je vodila Marjana Kralj, 
predsednica DU Sevnica, z izbranimi, spodbudnimi 
besedami, ki so ogrela naše srce. 

Sledilo je prijetno druženje z zakusko, izmenjali 
smo si izkušnje in se dogovorili, da bomo podobna 
srečanja pripravile še v drugih krajih naše občine. 

 Berta Logar

Kje so tiste stezice – v 
Boštanju

grajske.novice@kstm.si

V prekrasnem marčevskem dnevu je velika bela 
barka izplula iz izolskega zaliva in popeljala skupino 
naših članov na odprto morje. Brez strahu so se 
odločili prepluti slovensko obalo. Vrli pomorščaki 
so se stisnili v notranjost barke in pomahali v 
pozdrav vsem, ki smo ostali na trdnih tleh.

Z morja so občudovali Izolo, Koper, Ankaran in 
Piran. Plovba je bila mirna in ogled slovenske 
dežele nepozaben.

 Marijana Kralj

Sevniški upokojenci na 
križarjenju po slovenski obali

V mesecu marcu je našo stanovanjsko hišo 
zajel požar, ob tej nesreči pa smo spoznali 
mnogo dobrih ljudi, ki ste nam ves čas stali 
ob strani.

Zahvaljujemo se  PGD Krmelj, PGD Tržišče, 
PGD Šentjanž, PGD Boštanj, PGD Sevnica, 
sorodnikom, prijateljem, vsem vaščanom 
Gabrijel in Polja pri Tržišču, OŠ Krmelj 
(delavcem, učencem in njihovim staršem), 
sodelavcem v OŠ Mokronog in VDC Novo 
mesto in vsem ostalim donatorjem in 
posameznikom. 
 
ISKRENA HVALA ZA VSO VAŠO POMOČ, 
PODPORO IN PROSTOVOLJNE PRISPEVKE. 

Družina Brudar iz Gabrijel

ZAHVALA

Društvo invalidov Sevnica

 vabi člane na 
prvi letošnji in vse preostale izlete letos.

Seznam izletov:

 1. Kopalni izlet v Bio terme Mala Nedelja – 
19. 5. 2012

 2. Izlet v Belo krajino – 
16. 6. 2012

 3. Srečanje invalidov v Logarski dolini – 
7. 7. 2012

 4. Kopalni izlet na otok Krk – 
4. 8. 2012

Upam, da se boste naših izletov udeležili.

Prijave zbiramo do 12. v mesecu, 
od 10. do 12. ure, na i 041 327 378, Damjan, 

za Loko pa 041 41 620 (Franc Režun).

Člane, ki še niste plačali članarine za leto 2012, 
prosimo, da to storite čim prej.

 Damjan Škerbec
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Oglasi

Najboljši 
glasbeni miks za vso Slovenijo

Najboljši Najboljši 
glasbeni miks glasbeni miks 

Najboljši 
glasbeni miks 

Najboljši Najboljši 
glasbeni miks 

Najboljši 
za vso Slovenijoza vso Slovenijo

glasbeni miks za vso Slovenijo
glasbeni miks glasbeni miks za vso Slovenijo
glasbeni miks 

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. maja 2012 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev aprilske križanke je: ENCIJAN, LOVRENC.

Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Rok Kuzem, Orehovo 48, 8290 Sevnica

2. nagrada: Rok Beričič, Drožanjska 111, 8290 Sevnica 

3. nagrada: Zlatko Zelič, Trg svobode 41, 8290 Sevnica

VICOTEKA

V Drogeriji  

V drogerijo je prišel gospod in vprašal: 
»Kdo je moji ženi včeraj dal lepilo namesto 
zobne paste?« 
»Najbrž jaz,« je oklevajče dejal mlad 
prodajalec. 
»Hvala ti, tu imaš jurja,« je dejal gospod.

Po Poroki 

Oče in sin se pogovarjata. Pa pravi oče sinu: 
»Ah, sin moj, kaj je prava sreča boš spoznal 
šele po poroki.« 
»Kaj res,« ga vpraša sin. 
»Oh da, ampak takrat bo že prepozno,« mu 
odvrne oče.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kje se nahaja in kako se imenuje cerkev na fotografiji?

 IZREK ZA LEPŠI DAN
Vse, kar pošljemo v življenje drugih, 
se spet vrne v naše...

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 

Stara sušilnica sadja, predelana v čebelnjak, v zaselku Konjska glava 
v naselju Prešna loka.

         Nagrade za mesec MAJ:

1. nagrada: 2 vstopnici za koncert Adija Smolarja, ki bo 2.6.2012 na Gradu Sevnica,  
        podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
2. nagrada: športna torba, 
       ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: majčka, 
       ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Uganka za brihtne glavce 
Lonec
V kateri lonec ne moreš vode doliti?

Rešitvi ugank za brihtne glave 
iz prejšnje številke.

Rešitev 1:
1. Potrebujemo 5 mačk. Če 5 mačk ulovi 5 miši 
v 5 minutah, potem teh istih 5 mačk ulovi 10 
miši v 10 minutah in teh istih 5 mačk ulovi 100 
miši v 100 minutah oziroma 1 mačka potrebuje 
5 min za eno miš, torej v 100 min ulovi 20 miši 
× 5 mačk = 100 miši.
 
Rešitev 2:
Če bereš samo prve črke K Č M N N I  manjka Č.

Izžreban je bil:

- Miha Gračner, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica
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Oglasi

Strešne kritine

Izolacija

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...

Strešna okna
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AKCIJE 
2

od 5,84 €/m

veè kot 
43 %

popusta
na doloèene modele

popusta
do 17 %

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

 tudi ob nedeljah in praznikih

041 630 454

èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov

odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic

kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)

sanacija kanalizacije brez izkopa

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,

      vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino

   

30
let

NOVO Ribniki 38
8290 Sevnica
Tel.:07 81 62 360

VCT FRIC & RAMOVŠ 
Silva Fric s.p.

VCT FRIC & RAMOVŠ 



Dolenji Boštanj 55a, Boštanj
V poslovalnici BOŠTANJ

tel.: 07 / 81 41 506, 051 643 343

naroènik oglasa: Jurij Salamon s.p., Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj

Velika ponudba
kopalniške in

 sanitarne opreme, 
pip ...

topli podi 
že od 3,99 EUR/M2

na vse ostale -

10% popusta

pisarniški stoli 
že od  28,35 EUR

keramika – vrhunska 
španska, italijanska, 

poljska in 
srbska keramika

v maju -20%

www.extraform.si

• • izrisi kopalnic

• • kuhinjski stoli in mize ...
                   ugodne cene in do 50% popusta

• • ČIŠČENJE ZALOG –
                   velika razprodaja ostankov keramike, 
                   dekorjev, bordur ... po 3 EUR,     
                   po 5 EUR za m2 ...

mešalnica Heliomix
nešteto barvnih odtenkov 
notranjih in fasadnih barv 

VELIKA AKCIJA
in

RAZPRODAJA
V MESECU MAJU


