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Intervju

Vidko Močivnik
Lastnik dobro obiskane turistične kmetije na Okroglicah pod Lovrencem

1. Kaj je vplivalo na vašo odločitev za začetek 
gostinske dejavnosti?

Mogoče tradicija. Zamisel in želja o ukvarjanju 
s turizmom in gostinstvom izhaja že iz 
osnovnošolskih let. Moj praded je imel v letih 
1866–1918 vaško gostilno na mestu sedanje 
domačije. Mimo je takrat vodila trgovska pot 
Planina–Jurklošter–Okroglice–Loka–Radeče. Tu 
so se ustavljali, spočili in napojili živino, saj so bili 
takrat tukaj že vodovod in korito ter privezi za 
živino. Gostom so postregli z domačim vinom in 
jabolčnikom, pekli so kruh in ponudili tudi ovčje 
meso. Ko pradedek tega ni mogel več voditi, se 
je nadaljevalo v obliki ''pušlšanka'', ki je doživljal 
svoje vzpone in padce vse do mojih šolskih let. 
Sam sem že takrat razmišljal, da bi del domačije 
obnovil oz. dogradil, vendar je takrat ostalo le 
pri sanjah in neizpolnjenih željah. Iz te želje sem 
že leta 1973 v Sevnici kupil parcelo in jo želel 
izkoristiti za gradnjo gostinskega obrata, a takrat 
ni bila zazidljiva, zato so se načrti spremenili. 

2. Ali se katere težave ali zanimivosti pri 
začetku še posebno spomnite?

Seveda se, vseh, ki jih ni bilo malo, nekatere so 
bile tudi zelo drage in nekatere so trajale tudi 
desetletje. Če bi hotel vse opisati, bi namesto 
tega članka lahko izdal knjigo (smeh). Zato bom 
raje omenil tiste, ki niso bili težavni in si zaslužijo 
zahvalo. Že na začetku osemdesetih let in vse 
do zdaj so imeli na sevniški občini razumevanje 
za razvoj turizma in so ga tudi spodbujali. 
To mi je v težkih časih dajalo tudi oporo in 

motivacijo. Pri gradnji in moji vztrajnosti so mi 
veliko pomagali tudi moji domači, sorodniki in 
prijatelji. Zelo mi je vsa leta pomagala moja mama 
s svojim delom ter spodbudnimi in pozitivnimi 
besedami. Hvala tudi vsem, ki so kadar koli kot 
sodelavci pomagali na Turistični kmetiji Močivnik. 
Prvi ekipi, ki je orala ledino, in vsem preostalim 
sodelavcem, ki so ali še vedno popestrijo vsak 
delovni dan in so bili oz. so še predani delu na 
naši turistični kmetiji. Še enkrat hvala vsem in 
vsakomur posebej. 

3. Kako ste se prilagajali trgu in 
povpraševanju?

Trgu in povpraševanju se prilagajamo vsak dan. 
Od urejanja okolice do urejanja, posodabljanja 
prostorov, opreme. Pomembno je, da se gost 
počuti dobro, da mu je udobno in ima vse, kar 
potrebuje. Od dobre gostinske ponudbe do 
urejenosti sob, primernega prostora za igrivost 
najmlajših gostov. Spremljamo novosti, izboljšave 
in jih uvajamo kolikor moremo.

4. Kaj lahko ponudite svojim gostom?

Na naši turistični kmetiji ponujamo pogostitve za 
skupine ob različnih priložnostih: rojstnem dnevu, 
različnih obletnicah, poroki, krstu, obhajilu, birmi 
ali pa nedeljska kosila za družine in posameznike. 
Oddajamo tudi sobe. 

5.  S čim so vaši gosti najbolj zadovoljni?

Menim, da z vso našo ponudbo, saj se radi vračajo 
k nam. Pomembno je tudi, da gostu ponudiš 
najboljše, in predvsem tisto, kar si sam želi. 

6. Kaj še načrtujete za v prihodnje?

Gostinstvo in turizem zahtevata nenehno 
vlaganje in dopolnjevanje. Velikokrat vse ni odvisno 
le od posameznika, kako bo kaj izpeljal, ampak 
tudi od lokalnih in državnih institucij in njihove 
pripravljenosti za sodelovanje, saj se marsikatera 
zadeva konča, še preden se konkretno začne. 

7. Ali je nagrajenec nagradne kartice veselja 
2009 že izkoristil vašo nagrado možnosti 
prenočitve? Kaj pravite za konec.

Nagrajenca še veselo pričakujemo. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem svojim 
dosedanjim gostom, ki so nas v vseh teh letih 
že obiskali. Vabim pa tudi tiste, ki nas še ne 
poznajo. Obiščite nas in spoznajte našo ponudbo. 
Dobrodošli! 
  Pogovarjal se je: Zdravko Remar

Panoramska fotografija z objektom Turistične kmetije Močivnik

Pozorno pripravljena miza za skupino

Stilno urejene sobe za tujce

Vidko Močivnik predstavlja ponudbo

Naročena objava



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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, Marjeta 
Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj. 

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost 
za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja 
prispevkov v smislu novinarske stroke. Oglasna sporočila niso 
lektorirana. Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik. Pridružujemo 
si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in 
fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Boštjan Svečak, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide junija 2010, prispevke in reklamne oglase 
pošljite najpozneje do 12.5.2010. Prispevki naj bodo v elektronski 
obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Prihaja maj. Mesec ko je narava v polnem razcvetu, mesec pričakovanj, mesec ljubezni. Za 
marsikoga najlepši del leta. Mogoče zato, ker se začenja neskončna rast, napredek dobiva nov 
zagon, odkriva se vsa naravna lepota, ustvarjajo se novi začetki. Marsikaj je nedopolnjeno in v 
začetnih povojih, obstajajo le občutenja, hotenje in želje po nečem novem, pozitivnem, po nečem, 
kar nas dela srečne. Čeprav sta svet in življenje sestavljena iz dobrega in slabega, daje maj občutek 
zmage nad slabim. Predvsem zaradi svoje topline, ki jo začne širiti, zaradi polnosti dogajanja, ki 
jo predstavlja. Ali lahko maj traja večno, je lahko stalen? Težko vam odgovorim na ti vprašanji, pa 
vendar je to večinoma odvisno le od nas. Lahko nam pričara lepe trenutke, pa vendar v vsej svoji 
pomembnosti ne bo trajal v večnost. Nastopili bodo trenutki in dogodki ter to čudežnost prekinili. 
Takrat ne smemo pozabiti, da se vse vrne, in tako bo prišel nazaj tudi maj. In takrat bomo zajeli 
njegovo bistvo. Sprožil bo naše občutke in romantično razmišljanje, kot to naredi ljubezen. Videli in 
občutili bomo stvari, ki jih drugače ne. Dan bomo spet začeli z nasmehom, rasli in pozabljali na solze 
ter gradili prihodnost na preteklosti.
Življenje se ne meri v sekundah, ampak v trenutkih, ki so ti odvzeli dih.   

Mojca Pernovšek

Uvodnik
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Besede urednice  Kolofon

Organizator: 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v sodelovanju s Tonèkovim domom na Lisci - 

Franc Krašovec s.p. in Planinskim društvom Lisca Sevnica.
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Vir: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.s i

Asfaltirani rondo v Krmelju

Krožno križišče v Krmelju je asfaltirano, investitor je bila 
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Občina Sevnica 
pa sofinancer. Dela je izpeljalo podjetje AGM Nemec, d. 
o. o., iz Laškega. Ob ureditvi križišča s pešpovršinami in 
javno razsvetljavo je zgrajeno tudi novo parkirišče za 
20 parkirnih mest, urejeni sta avtobusni postajališči, 
prestavili so potrebne komunalne vode. Občina in 
komunala sta posebej naročili še vgradnjo odseka 
kanala predvidene fekalne kanalizacije za Krmelj z 
navezavo na kanal proti Hinjcam. Investicijska vrednost 
celotnega projekta, skupaj s kanalizacijo, je okrog 
530.000 EUR, občinski delež pri tem je 220.00 EUR. 

 
Asfaltirani rondo v Krmelju

Urejanje trga v Šentjanžu

V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu potekajo 
zemeljska in asfalterska dela na priključku občinske 
lokalne ceste Šentjanž–Veliki Cirnik s priključkom 
na državno regionalno cesto Tržišče–Hotemež. 
Rekonstruirani cestni priključek bo omogočal varno 
vključevanje prometa na regionalno cesto, kar do 
zdaj predvsem za tovorna vozila ni bilo mogoče. Po 
ureditvenih delih cestišča se bodo začela gradbena 
dela na platoju, na katerega se bo po končanih delih 
namestil odstranjeni spomenik. 

 

Javni razpis za sofinanciranje 
turističnih prireditev v občini 
Sevnica

Občina Sevnica je vlagateljem Javnega razpisa za 
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za 
letos poslala sklepe o vrednosti dodeljenih sredstev po 
posameznih prireditvah. Na razpis so se lahko prijavile 
pravne osebe oziroma društva, združenja zveze, ki 
so registrirani za uresničevanje turističnih in drugih 
prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska, 
in delujejo v občini. Po razpisu je bilo 22.122 EUR 
dodeljenih 22 različnim vlagateljem za 52 prireditev. 

Čezmejno sodelovanje med 
Slovenijo in Hrvaško

V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je 
bil sestanek o čezmejnem sodelovanju med Hrvaško 
in Slovenijo. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko je sporočila, da 
bo objavila drugi javni razpis v sklopu Operativnega 
programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013. Gre za 
razpis, v katerem bodo razpisana sredstva za skupne 
čezmejne projekte, ki jih lahko prijavijo nepridobitni 
slovenski in hrvaški partnerji. To pomeni, da imajo 
nepridobitne pravne osebe iz regije Posavje iz vseh 
šestih občin možnost kandidirati za razpisana sredstva 
z ustreznim čezmejnim projektom. Na sestanku so bili 
predstavljeni projektne zamisli in splošne značilnosti 
najavljenega razpisa.

Obisk študentov fakultete za 
upravo

Študenti fakultete za upravo so obiskali občino 
Sevnico. V Kulturni dvorani Sevnica jih je sprejela in 
pozdravila načelnica Upravne enote Sevnica, mag. 
Darja Drnovšek. Župan Srečko Ocvirk jim je predstavil 
občino, občinsko upravo in gospodarstvo v Sevnici. 
Študente so pozdravili tudi direktor Davčne uprave 
Republike Slovenije za Posavje, predstavnik Geodetske 
uprave Republike Slovenije ter predstavnik fakultete 
za upravo. Po končanem plenarnem delu so si ogledali 
občinsko upravo, upravno enoto, geodetsko in davčno 
upravo.

Novi najemnik Tončkovega 
doma na Lisci

Od aprila posluje na Lisci v Tončkovem domu nov 
najemnik, ki ga je Planinsko društvo Lisca Sevnica 
izbralo na javnem razpisu. Nov najemnik je Franc 
Krašovec iz Radeč. V začetnem obdobju želijo urediti 
gostinsko ponudbo z domačo hrano po dostopnih 

cenah. Ponudba bo prilagojena planincem, sklenjenim 
družbam, športnim društvom in drugim obiskovalcem. 
Letos načrtujejo zaradi dotrajanosti infrastrukture 
urejanje gostinskega dela objekta in nastanitvenih 
prostorov, kjer bodo z manjšimi zaključnimi gradbenimi 
in pleskarskimi deli ter dekorativnimi okraski dosegli 
prijazen in nov videz prostorov, uredili bodo zunanjo 
okolico objekta. Novi lastnik bo v sodelovanju z Zavodom 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica pripravil tri prostore za piknik v okolici doma, 
in sicer na vzletišču, pod bukvijo in zahodnem delu 
pobočja Lisce. V sodelovanju s krajevno skupnostjo 
in Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica se bo uredilo veliko parkirišče pred 
Tončkovim domom. Novemu najemniku želimo veliko 
uspeha pri prenovi in upamo, da bo Tončkov dom na 
Lisci spet oživel ter privabil veliko turistov.

Novi najemnik Tončkovega doma na Lisci, Franc Krašovec

Obiski starostnikov

Visoke jubileje so praznovali Jožef Žibert (90 let), 
Frančiška Mešiček (95 let) in Alojz Perc (99 let). V 
Domu upokojencev Sevnica, kjer prebivajo, jih je obiskal 
in jim ob tej priložnosti čestital župan Srečko Ocvirk. 
Vse najboljše, predvsem pa zdravja, so jim zaželeli 
tudi osebje doma, predsednica Območnega združenja 
Rdečega Križa Sevnica in drugi. Častitljivih 100 let je 
praznovala Justina Dobovšek iz Razborja. 

Župan Srečko Ocvirk je čestital Frančiški Mešiček za 95 let.

Zdravica Jožefu Žibertu za 90 let

Foto: arhiv občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica
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Alojz Perc (99) je s pomočjo vodje enote Franje Svažič razrezal 
torto. 

Prireditev Kulturstik

V Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica je potekal sklepni 
projekt Kulturstik, udeležil se ga je tudi župan Srečko 
Ocvirk. To je dogodek, ki ga zavod Bunker Ljubljana kot 
partner in idejni pobudnik projekta pripravlja skupaj 
z Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in drugimi 
osnovnimi šolami ter številnimi partnerji s področja 
umetnosti. V projektu sodeluje okrog 600 učencev 
in okrog 65 učiteljev, številni umetniki različnih 
umetniških disciplin, ki so vodili delavnice sodobnega 
plesa, stripa, cirkusa in animiranega filma ter uprizorili 
plesno-gledališko predstavo, prikazali umetniške 
filme in spregovorili z učenci o svojem delu. Vodilna v 
tem projektu je Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, 
preostale sodelujoče pa so še osnovna šola iz Brežic, 
Rake, Kostanjevice na Krki, Ledine, Črnomlja, Maribora 
in Prestranka. Projekt Kulturstik se je začel lani in se 
bo končal letos jeseni. Poglavitna idejna smernica 
programa je prikazati ter dejavno vključiti učence 
in učitelje v ustvarjalne procese sodobne, estetsko 
zahtevnejše in družbeno angažirane umetnosti. 

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci se je sestal s 
predstavnikom izvajalca za gradnjo kanalizacijskega 
sistema s čistilno napravo Sevnica, Nivo, d. d., iz Celja. 
Tema sestanka je bila predvidena gradnja odsekov 
pločnika ob Planinski cesti, ki so del pogodbenih 
obveznosti izvajalca kanalizacijskega sistema. Ker 
je Planinska cesta regionalna, torej državna cesta, 
katere upravljavec je Direkcija Republike Slovenije 
za ceste, je treba posege uskladiti s projektno 
dokumentacijo, s katero je upravljavec soglašal. 
V obsegu sanacij poškodb po vgradnji odseka 
fekalnega kanala in v sklopu investicijskih sredstev, 
bo težko izpeljati celovite ukrepe prometno-tehničnih 
del odseka ceste, kot so predvideni v projektni 
dokumentaciji. Tako je dogovorjen operativni obseg 
gradnje pločnika, ki ga opravi podjetje Nivo, d. d., in bo 
prva faza ureditvenih posegov na Planinski cesti. Dela 
na pododseku od mostu pri Kopitarni do priključka za 
bloke s prehodom za pešce pri mostu že potekajo. 

Vir: Občina Sevnica
Arhiv Občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica

KRAJEVNA SKUPNOST LOKACIJA DATUM URA

KRMELJ DOM SVOBODE ponedeljek 10. 05. 2010 ob 17. uri

ŠENTJANŽ SEJNA SOBA KS ponedeljek 10. 05. 2010 ob 19. uri

TRŽIŠČE
V PROSTORIH LOVSKE 

DRUŽINE TRŽIŠČE
Torek 11. 05. 2010 ob 17. uri

STUDENEC PRIMOŽ GASILSKI DOM STUDENEC Torek 11. 05. 2010 ob 19. uri

BOŠTANJ TVD PARTIZAN Sreda 12. 05. 2010 ob 17. uri

SEVNICA
KULTURNA DVORANA 

GASILSKI DOM 
Sreda 12. 05. 2010 ob 19. uri

BLANCA KULTURNA DVORANA Četrtek 13. 05. 2010 ob 17. uri

ZABUKOVJE
VEČNAMENSKI DOM 

ZABUKOVJE
Četrtek 13. 05. 2010 ob 19. uri

LOKA SEJNA SOBA KS Petek 14. 05. 2010 ob 17. uri

Projekt je postal tudi primer dobre prakse vpeljevanja 
umetniških vsebin v šolske kurikule na koherenten, 
inovativen in vključujoč način.

Predstavitev delovanja malih 
komunalnih čistilnih naprav 
za individualno uporabo 

Občina Sevnica ima sprejeto Študijo odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na območju občine, ki je v 
skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. V 
študiji so opredeljena večja naselja, kjer se bo gradila 
kanalizacija z večjimi čistilnimi napravami. V manjših 
naseljih, zaselkih in za posamezne objekte, kjer nastaja 
komunalna odpadna voda pa je treba urediti individualno 
čiščenje odpadnih voda, kot to določajo veljavni predpisi 
o varstvu okolja. Po novi zakonodaji bo treba vse stare 
greznice, ki nimajo pravilnih dimenzij in so grajene, in 
tiste, iz katerih teče odpadna voda v podtalje, izključiti 

iz sistema odvajanja iz hišne kanalizacije, jih očistiti 
in odstraniti. Lastnik objekta, ki odvaja odpadne 
komunalne vode, mora, zgraditi večjo nepretočno 
zaprto greznico ali pa vgraditi v teren ob objektu malo 
čistilno napravo (v nadaljevanju MČN). Zaradi nižjih 
stroškov gradnje, predvsem pa cenejšega vzdrževanja, 
je vsekakor najboljša rešitev vgradnja MČN, ki vodo 
prečistijo po predpisih, da se lahko ponika v podtalje. 
MČN so čistilne naprave, ki varujejo naše podtalje in 
naše vode, z njimi je manj stroškov vzdrževanja, gradnja 
pa poteka z javnimi sredstvi v obliki ugodnih ekoloških 
posojil (EKO Sklad) ali z nepovratnimi sofinancijskimi 
sredstvi (občina Sevnica). Sistem čiščenja MČN želi 
Občina Sevnica skupaj z izvajalcem javne službe JP 
Komunala, d. o. o., Sevnica približati občanom, zato 
organizira predstavitev gradnje in delovanja MČN. 
Med proizvajalci in dobavitelji MČN je tudi priznani 
slovenski proizvajalec in dobavitelj, podjetje ROTO, d. 
o. o., iz Murske Sobote, ki bo strokovno in nazorno 
predstavilo sistem in delovanje MČN, v dogovoru s 
predstavniki krajevnih skupnosti v naslednjih terminih:

Občina Sevnica, JP Komunala, d. o. o., Sevnica

Gradnja odsekov pločnika ob Planinski cesti Prehod za pešce pri mostu
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Šentlenartski pobje so 
polepšali večer v Zabukovju

Konec marca smo gasilci v Zabukovju zaznamovali 
večer ob materinskem dnevu s prijetno kulturno-
družabno prireditvijo. 

V svoji sredi smo gostili Šentlenartske pobe. Ti 
potrjujejo, da pesmi, ki so drugačne in so pečat naše 
preteklosti, ne bodo izzvenele. Najlepše pri vsem 
je videti mlade v tej sestavi, saj je mogoče občutiti, 
da pojejo s srcem in da jih sedanjost ni potegnila v 
tekmovalnost nečesa, kar je drugače. 

Program je bil tokrat drugačen in je potekal kot 
sestanek upravnega odbora. Predstavili smo, kako se 
pripravljamo na nakup nujno potrebnega gasilskega 
vozila in kako na odmevno veselico junija z ansamblom 
Golte. Pri programu so sodelovali tudi otroci in mladi 
pod vodstvom Mirice Kink. 
Po končanem programu je bilo na vrsti prijetno 
druženje ob zvokih ansambla »iz domačih logov«. Tako 
smo ga poimenovali gasilci. Ti fantje so polni pozitivne 
in naravne energije. Na odru se jim je pridružila naša 
gasilka Petra Mirt, na katero smo zelo ponosni. 
Ima namreč prečudovit glas, njeno petje pa je zelo 
kakovostno.

Prireditev v novem kulturnem domu je obiskalo veliko 
krajanov in tudi predsednik KS Zabukovje, Janez 
Podlesnik. Za pecivo in postrežbo so poskrbele ženske 
iz Zabukovja.

Veselje, dobra volja in druženje je trajalo do belega dne. 
To je dokaz, da je Zabukovje kraj, ki res povezuje ljudi, 
sprejema različnost in je, kar bi si želel vsak kraj.

Vračati se med te ljudi je sreča, biti z njimi in sodelovati 
z njimi je le dokaz, da ustvarjalnosti in zamisli ne bo 
nikoli zmanjkalo.

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Praznovanje 68. obletnice 
poroke

Štirinajstega marca sta visoki jubilej – 68. 
obletnico poroke – praznovala zakonca Karolina 
in Mirko Golkonda, ki zadnja leta stanujeta 
v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri 
Zidanem Mostu. Zaposleni smo jima pripravili 
presenečenje skupaj z društvom upokojencev 
Trbovlje in njihovim pevskim zborom.
Zakonca Golkonda sta sklenila zakonsko zvezo 
med vojno, leta 1942 v Trbovljah, in si po prihodu 
iz partizanov ustvarila družino. Ob odhodu v pokoj 
sta se preselila v Radeče. 

Želimo jima še veliko skupnih let!
Mojca Krošelj,

Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

Felicijanova dvorana zaživela 
tudi za sevniške čebelarje

Prvi četrtek marca je Čebelarsko društvo 
Sevnica organiziralo predavanje in strokovno 
usposabljanje z naslovom APITEHNIČNI UKREPI. 
Strokovno podlago ukrepom je ponudila javna 
svetovalna služba Čebelarske zveze Slovenije 
(ČZS), namenjeni pa so varstvu in zavarovanju naše 
kranjske čebele. Izobraževanje, ki je za čebelarje 
obvezno, znanje za zatiranje zajedavca varoe pa 
nujno potrebno, sta uspešno izpeljala predstavnik 
ČZS, uni. dipl. ing. kemije Vlado Avguštin (specialist 

za čebelarstvo) in predstavnica Nacionalnega 
veterinarskega inštituta, dr. vet. med. Anita 
Vraničar Novak (specialistka za zdravstveno 
varstvo čebel).
Pri usposabljanju smo se sevniški čebelarji 
seznanili z raznimi novostmi, dobili koristne 
napotke in veliko nujno potrebnega znanja za 
ohranjanje te ljubke živalce. Hvala tudi Roku 
Petančiču za gostoljubje in tehnično podporo, ki 
nam jo je ponudil v dvorani z imenom našega, žal 
že pokojnega člana društva, Alberta Felicijana.

Franc Zagorc,
predsednik ČD Sevnica

Lani 89 intervencij 

 Gasilska zveza Sevnica je v Krmelju pripravila 
občni zbor, na katerem so strnili dejavnosti 
preteklega leta 2193 članov in članic na območju 
sevniškega gasilstva. Podani so bili poročila 
o aktivnostih, pregled dosežkov in tehnične 
podrobnosti. V letu 2009 so v sevniški občini 
izpeljali 89 različnih intervencij, na njih pa je 
sodelovalo 449 prostovoljnih gasilcev in 162 
članov poklicnega jedra PGD Sevnica, kar je 
skupaj 1265 prostovoljnih delovnih ur. Zapisali so 
25 prometnih nesreč in osem nesreč z nevarnimi 
snovmi. V različnih kategorijah so se člani sevniške 
gasilske zveze udeležili 14 tekmovanj, na njih pa 
uspešno dokazali svoje znanje in usposobljenost, 
176 članov je opravilo devet različnih tečajev 
v organizaciji Izobraževalnega centra na Igu. 
Občnega zbora so se udeležili predstavniki 
prostovoljnih gasilskih društev v sklopu GZ 
Sevnica, člani sosednjih gasilskih društev, 
številni gosti in predstavniki organizacij, ki redno 
sodelujejo z gasilskimi vrstami. Ob tej priložnosti 
so bila podeljena gasilska odlikovanja, prejeli pa so 
jih Janko Staroveški, Franc Kosem, Alojz Udovč, 
Drago Zakošek in Jože Udovč, slavnostno je v višji 
čin napredovala Mira Šraj. 

Doroteja Jazbec 

V uvodu so zapeli člani gasilskih vrst.
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Čistilne akcije v občini 
Sevnica

Kot vsako leto so tudi letos potekale čistilne akcije 
po občini Sevnica za urejanje in čiščenje okolja, da 
bi živeli v lepšem in bolj urejenem okolju.

Za območje naše občine je koordinator in 
izvajalec čistilnih akcij tudi letos Turistična zveza 
občine Sevnica. Pri projektu čiščenja sta gmotno 
in moralno pomagala, pa tudi aktivno sodelovala, 
občina in Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica. 

Čistilne akcije so se začele v začetku aprila, največ 
pa jih je potekalo 17. aprila. Sodelovali so člani 
turističnih in drugih društev v občini (planinci, 
gasilci, ribiči, lovci, vinogradniki, upokojenci …), 
posamezniki, pa tudi vse šole in vrtci v občini.

V občini smo 17. aprila čistili na 50 različnih krajih.
Turistična zveza občine Sevnica, Občina Sevnica in 
KŠTM Sevnica so poskrbeli, da so vsi udeleženci 
akcij v naši občini dobili zaščitne rokavice in vrečke 
za odpadke. Udeležencev je bilo okrog 2000 
(natančni podatki bodo predstavljeni v prihodnji 
številki, ko bo pripravljeno skupno poročilo za 
celotno občino).

Delo so koordinirali lokalni koordinatorji – člani 
turističnih društev in funkcionarji krajevnih 
skupnosti. Ob čiščenju so popisali divja odlagališča 
in odlagališča nevarnih odpadkov (salonitne plošče 
in drugo), ki jih je v naravi kar precej.

Zbralo se je veliko smeti, zato je naše okolje po 
tej akciji lepše in kar precej manj onesnaženo. 
Komunala je takoj po koncu akcij poskrbela za 
odvoz vseh odpadkov. 
 

Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem in javnim 
ustanovam, ki so sodelovali pri čistilnih akcijah v 
naši občini. Seveda je dela še dovolj, zato vabljeni 
tudi prihodnjo pomlad k udeležbi, seveda pa je 
treba sproti skrbeti za okolje in ravnati z odpadki 
tako, da ne škodujemo ljudem okrog sebe in 
okolju, kjer živimo. 

 Alenka Kozorog

MAŽORETE DRUŠTVA TRG 
SEVNICA-državne prvakinje
V nedeljo, 18. aprila so na 10. državnem prvenstvu 
v Lenartu  mažorete Društva TRG Sevnica osvojile
prvo mesto v pom pom kategoriji in postale DRŽAVNE 
PRVAKINJE.

Tako se bodo sevniške mažorete v mesecu septembru 
udeležile evropskega prvenstva v Bolgariji.

Janja Pavčnik-Šalamon

Tečaj peke kruha in 
pekovskega peciva

Od 14. januarja do 25. marca je v Zavetišču pod sv. 
Rokom potekal tečaj druge skupine za peko kruha in 
pekovskega peciva.
Pod budnim očesom mentorja in mojstra pekarstva 
Franca Planinca smo se učili peke kruha, ajdovega 
kruha z orehi ter izdelave in peke žemelj. Med pustom 
smo pekli pustne krofe, pletli makovke, izdelovali 
maslene rogljičke s skutinim in orehovim nadevom, 
pa tudi o buhteljnih smo se poučili, naučili smo se 
narediti sonček in na koncu smo izdelali in spekli nekaj 
velikonočnih dekoracij.
Naučili smo se zelo veliko, saj vedno ni dovolj dober 
recept z opisom poteka dela, zelo veliko pomeni prikaz 
v živo.
Poleti bomo pridno vadili, jeseni pa se bomo srečali 
v nadaljevalnem tečaju. Če bi se želeli prijaviti na 
začetni ali nadaljevalni tečaj, lahko to storite na tel. št.                      
031 699 801 (Marjana), za nadaljevalni tečaj pa na 
tel. št. 041 272 544 (Janko).
Tečaja se je udeležilo 18 tečajnikov, vsi smo ga uspešno 
opravili in prejeli potrdilo.
V imenu vseh se še enkrat najlepše zahvaljujem Francu 
Planincu.

Marjana Cizl

Foto: Rok Petančič
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Igra MEDVED na Lukovcu

Praznik pomladi na Telčah

Na Telčah smo tudi letos marca praznovali vse 
dneve, namenjene ženam, mamam, očetom 
s prireditvijo Praznik pomladi. Organizirale so 
jo Ljudske pevke s Telč v sklopu KŠD Telče. K 
sodelovanju smo povabile še citrarko Cvetko 
Bizjak in pevske goste iz Marija Reke – Reške 
slavčke ter učence OŠ Tržišče. Vsi skupaj smo 
obiskovalcem predstavili prijeten pevsko-
glasbeni in literarni program. Za dobro voljo sta 
kot ponavadi poskrbela MARTIN IN MICKA.
 Udeležba je bila številna, upamo pa tudi, da so 
udeleženci domov odšli s prijetnimi občutki in 
bogatejši za še en lep dogodek.

Zvonka Mrgole

Regijski kviz Mladi in 
kmetijstvo v Tržišču

V petek, 26. marca, je bil v Kulturnem domu 
Tržišče kviz Mladi in kmetijstvo, ki sta ga 
organizirala Kmetijsko-gozdarska zbornica 
Slovenije in Društvo podeželske mladine Tržišče. 
Tekmovalo je šest tričlanskih ekip iz posavskih 
občin Brežice, Krško in Sevnica. Za tekmovanje 
so bile razpisane štiri teme. V prvem krogu 
so bila vprašanja o poznavanju slovenskih 
avtohtonih pasem iz živinoreje, v drugem krogu 
iz zelenjadarstva, v tretjem krogu s področja 
Združenja evropske podeželske mladine in v 
četrtem krogu o varni hrani od polja do mize.

 

Prvo mesto je zasedla ekipa Sevnica 3, ki so jo 
sestavljali Maja Lindič, Gregor Zabukovec in 
Vesna Simeonov (vsi člani DPM Tržišče). Drugo 
mesto je zasedla ekipa Sevnica 2 (Katarina Puc, 
Blažka Kunšek in Branko Šutar), za njimi so bile 
ekipe Brežice 1, Sevnica 1, Brežice 2 in Krško 1.
Gostitelji smo poskrbeli za nagrade tekmovalcem 
in pogostitev obiskovalcev. Zmagovalna ekipa se 
je uvrstila na državno tekmovanje v Mozirju. 

Društvo podeželske mladine Tržišče

Lepo je živeti v KS Tržišče

Pravijo, da nobeno slovo ni lahko. In res je tako. 
Štiri leta sem krmarila na ladji, ki se imenuje 
Turistično društvo Tržišče. Strahoma sem 
prevzela to vlogo, saj sem se zavedala, da me 
čaka trdo delo, hkrati pa me je spremljala misel, 
da ima KS Tržišče čudovite kraje in enkratne ljudi 
ter ogromno možnosti, ki pa ga bo treba čim bolj 
izkoristiti. Sama ne bi zmogla krmariti te ladje, 
zato sem vsak dan hvaležna, da sem imela ob 
sebi Marjetko, Ivico in Sašo, ki so s preudarnostjo 
in pozitivno energijo poprijele za krmilo, ko je meni 
zmanjkovalo moči. Naša ladja je imela natančno 
začrtano smer, na začetku pa malo potnikov. 
Zavedali smo se, da bomo le s trdim delom 
dokazali, da res želimo delati za skupno dobro 
in da delamo s srcem. Naleteli smo na veliko 
čeri, včasih tudi na kakšno ledeno goro, a smo 
vztrajali. Ljudje iz krajev KS Tržišče so to opazili in 
vsak dan nas je bilo več. Najpomembnejše je, da 
smo obnovili niti med nami, ki jih ob hitrem ritmu 
današnjega časa nehote pretrgamo. Vsaka akcija 

nas je še bolj združila, na pohodih nas spremlja 
čedalje več ljudi, ob kulturnih dogodkih pa naša 
kulturna dvorana poka po šivih. Moje vodenje 
Turističnega društva Tržišče gotovo ne bi bilo tako 
uspešno in prijetno, če v tem času ne bi dobili kar 
dveh kraljev cvička z Malkovca. S svojo pridnostjo 
in smislom za urejenost okolice so se trudili vsi 
kraji, še posebno pa: Pijavice – drugo najlepšo 
vas v Sloveniji leta 2006, Tržišče – drugi najbolj 
urejeni kraj v posavski regiji leta 2009 ter Slančji 
Vrh – vas z najlepše urejenim vaškim jedrom v 
Posavski regiji leta 2009. Iskrena hvala vsem, 
ki so dodali svoj delček k mozaiku, največje delo 
pa so gotovo opravili vaščani krajev v KS Tržišče, 
Krajevna skupnost Tržišče s predsednikom 
Janezom Kukcem, Turistična zveza občine 
Sevnica ter njena predsednica Cvetka Jazbec, ki 
nam je bila s svojimi izkušnjami in nasveti v veliko 
oporo, pa tudi Marjan Jamšek, vsa društva v KS 
Tržišče in njihovi predsedniki, župnika (Marko 
in Slavko) in OŠ Tržišče ter nenazadnje Občini 
Sevnica in KŠTM Sevnica. Skupaj z vami sem 
vodila Turistično društvo Tržišče. 

 
Tržišče, drugi najlepši kraj leta 2009 v regiji Posavje 

Ladja uspešno pluje naprej in je polna potnikov, 
ki so pripravljeni na nove podvige. Ireni Lindič, 
novi predsednici, želim čim bolj uspešno in mirno 
plovbo. Verjamem, da bo s svojo marljivostjo in 
novimi zamislimi ujela močan veter v jadra, mi pa 
ji bomo pri tem pomagali.

Marta Kralj
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Slovesno odprtje Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica 

Na prvi pomladni dan in na svetovni dan lutk je potekalo 
slovesno odprtje Grajskega lutkovnega gledališča 
Sevnica (GLG), ko so grad obiskali prečudoviti ljudje 
iz dežele Lutkanije. Zbrane otroke, njihove starše 
in preostale obiskovalce je v atriju gradu najprej 
pozdravil baron Moscon in vsem zaupal, da so grad 
obiskali prečudoviti ljudje iz dežele Lutkanije.
Predstavil je kralja Lutko, ki se je slovesnosti udeležil s 
svojo ljubko kraljično Lučko in številnim spremstvom iz 
svoje dežele, prišla pa sta tudi prvi minister in dvorni 
norček. Za povabilo se je nagajivo zahvalil dvorni 
norček iz dežele Lutkanije in izrazil navdušenje nad 
dogodkom, polnim veselja in smeha, predstavil pa je 
tudi pester program dogajanja.
Župan Srečko Ocvirk je izrazil veselje nad ustanovitvijo 
Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. V svojem 
kratkem, a prijetnem pozdravnem nagovoru je pohvalil 
njegovo ustanovitev, saj bo to omogočilo novo svežino 
in veliko zanimivih dogodkov. Nato je s prerezom traku 
naznanil uradno odprtje.
Snježana Pungerčič, pobudnica ustanovitve Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica, je prebrala poslanico 
Mednarodne gledališke lutkovne organizacije UNIMA. 
Za tem je bila na vrsti slovesna predaja ključa, ki ji ga je 
predala direktorica KŠTM Sevnica, Mojca Pernovšek.
Po zanimivem in živahnem uvodu so bile na vrsti 
lutkovne predstave v dvorani Alberta Felicijana, s 
posebno glasbeno točko pa so jih napovedovali učenci 
Glasbene šole Sevnica. Najprej so se predstavili 
mladi lutkarji OŠ Sava Kladnika Sevnica s predstavo 
Pod medvedovim dežnikom, nato lutkovna skupina 
Marioneta Vrtca Ciciban Sevnica s predstavo Zajček 
išče mamico in za konec še člani društva Lutkoteka 
Hrastnik s predstavo Jurček zdravnik.

V prostorih GLG v SZ stolpu prvega nadstropja 
gradu sta bili na ogled razstava lutk – marionet 
Tatjane Grabrian iz Novega mesta in 60 let starih 
lutk Lutkoteke – lutkovnega gledališča iz Hrastnika 
ter razstava likovnih del učencev OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in OŠ Boštanj, ki so ustvarjali na temo Sanjam 
o lutkah. V premorih med posameznimi lutkovnimi 
predstavami so lahko mlajši obiskovalci sodelovali v 
lutkovni delavnici in se fotografirali z gosti iz dežele 
Lutkanije. 
Za posebno ozračje na grajskih hodnikih je skrbel 
skrivnosten črni mož - pajek. Njegov lik je upodobil 
plesalec sodobnega plesa Bor Pungerčič. Z izdelavo 
posebne zastave novoustanovljenega lutkovnega 
gledališča sta se predstavila Nena Bedek in Bernard 
Pungerčič. Dogodek se je končal s prijetnim druženjem 
v grajski kavarni s pesmijo ob zvokih kitare.

Grajsko lutkovno gledališče načrtuje zanimiv program 
za naše najmlajše in tudi odrasle, ki se bo redno dogajal 
na sevniškem gradu. 

Fotografije z odprtja si lahko ogledate v spletni galeriji 
KŠTM Sevnica. 

Smilja Radi in Rok Petančič

Gledališče na Studencu 

V soboto, 10. aprila, smo imeli spet gledališče 
na Studencu. Z gledališko predstavo Pridi gola 
na večerjo avtorja Marca Camolettija nas je 
zabavala gledališka skupina KUD Franceta 
Prešerna Blanca. Že naslov je bil vabljiv, zato 
je bilo pričakovati obilo smeha in zabave. In 
res je bilo tako. Čeprav sem z družino malo 
pred začetkom prišla domov s praznovanja 
sorodnikovega rojstnega dneva, sem kar poletela 
proti Gasilskemu domu Studenec, ki se nekajkrat 
na leto spremeni v pravo gledališče z osvetljenim 
odrom, težkimi žametnimi zavesami in gledalci 
v temi. Prišla sem še pravi čas, ujela zadnji 
sedež in sedla zraven moških, ki so komentirali, 
da naslov in vabilo obljubljata pravo zabavo. In 
se je začelo. Že na začetku zapleti, ljubezenski, 
prijateljski, poslovni. Zdolgočaseni zakonski par 
v pričakovanju popestritve zakonskega življenja 
povabi v goste prijatelja, povabi ga sicer ona, 
prijateljico povabi pa tudi on, nevede, da žena ne 
bo odšla na predvideno pot, potem pa pokličejo še 
postrežbo. Izkaže se, da ljubica ni prava ljubica, in 
prijatelj ni le prijatelj, pa tudi kuharica je iznajdljiva 

in sposobna, zato situacijo zelo dobro izkoristi, 
za svoj zaslužek, seveda. Igralcem smo se precej 
nasmejali. V igro smo se sicer zlahka vživeli, 
tako pa ne bi živeli. Od napetosti in pričakovanja, 
predvsem pa od plačevanja vsem, da bi se izšlo, 
bi nas bi gotovo kmalu pobralo. Kdo pa si lahko 
privošči plašč za 10.000 evrov. In katera ga je 
na koncu dobila, kuharica, seveda, saj je skuhala, 
pa še najedli so se. Vmes je malo pokomentirala, 
se dobrikala, na koncu pa pripeljala še svojega 
moža, da je pokazal, kdo nosi hlače in kaj je prava 
ljubezen. Nasmejali smo se do solz. Nikdar ne 
bomo pozabili izvrstne igre mladih ustvarjalcev iz 
Blance. Zelo dobro obvladajo situacijsko komiko, 
z mimiko in dejanji so na skromni sceni pokazali, 
kaj znajo. Odlično so predstavili razpoloženje tudi 
z zamenjavo garderobe in vlog. 
Pozneje sem izvedela, da so si igralci želeli igrati 
na Studencu, zato smo Studenčani igralcem iz 
Blance še posebno hvaležni in se za predstavo 
gledališke skupine KUD Franceta Prešerna 
Blanca iskreno zahvaljujemo. V prihodnje jih bomo 
redno vabili v goste. 

Breda Markošek, KD Studenec 
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Kultura

POMLAD TRKA 
NA DURI

Ohranimo naravo, da 
bomo lahko to videli 
v naravi, ne le na 
fotografijah kot spomin.

Foto: Bojan Dremelj, 
Jože Teraž, Ljubo 
Motore, Rok Petančič, 
Franc Šeško, Drago 
Slukan, Judith Zgonec
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator

sobota, 1.5. Blanška budnica Blanca
Org.: KD Godba Blanški vinogradnik 
Info.:Mirt Peter, 041/645-795, 
mirt.peter@mirttours.si

sobota, 1.5., 
ob 10.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Gorski tek na Lisco Orehovo
Org.: Berg-lauf Lisca Sevnica,
Info.: Pavle Drobne, 051/437-536

sobota, 1.5.
TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Tradicionalno 
prvomajsko srečanje na Lisci  Z ansamblom Zasavci, specialitetami 
srbske kuhinje, srečelovom z bogatimi nagradami...

Lisca
Org.: ZSSS Posavje, PD Lisca Sevnica, 
Franc Krašovec s.p. 
Info.: pdlisca@gmail.com

sobota, 1.5., 
ob 11.00

17. Pohod na Kamenško Krmelj - Kamenško  
Org.: KS Krmelj in Turistična sekcija DKŠD 
Svoboda Info.: 041/897-515

nedelja, 2.5., 
ob 10.00

Florjanovo žegnjanje Pri maši bo blagoslov novega droga prapora z 
žebljički. Po maši nas bo zabavala godba Blanški vinogradniki

pri cerkvi Sv. Florjana v 
Budni vasi

Org.:  PGD Šentjanž Info.: Boštjan Repovž, 
031/257-778

ponedeljek, 3.5., 
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

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

ponedeljek, 3.5., 
od 21.00 dalje

Petje v čast svetemu Florjanu Kremen - Razbor
Org.: KŠTD Blaž JUrko Razbor pod Lisco;  
Info.: Matej: 041/254-217, 
blazjurko@volja.net, www.razbor.si

torek, 4.5., 
ob 20.30

Večer za film:  španski film »Labyrinth«, v znamenju zmage nad fašizmom MC Sevnica Org.: Društvo K.N.O.F. Info.: drustvo@knof.si

petek, 7.5. SMC jam : srečanje »bendov« Rakovnik
Org.: SMC Sevnica in SMP  
Info.: Matic 041/831-134 in 
info@smc-sevnica.si

petek, 7.5., 
ob 20.00

Filmski večer – po izboru gledalcev SMC Sevnica
Org.: SMC Sevnica; Info.: Beno 041/985-111 in 
info@smc-sevnica.si

sobota, 8.5., 
ob 8.00

Test hoje za preverjanje telesne zmogljivosti Srčkova pot na Orehovem
Org.: Zdravstveni dom Sevnica,  
Info.:  ZD Sevnica

sobota, 8.5., 
od 9.00 do 11.30

»Skupaj delamo za zdravje« Predstavitev na stojnicah ob tednu Rdečega 
križa in ob dnevu medicinskih sester  

razširjeni pločnik pred 
Novo Ljubljansko banko v 
Sevnici

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

sobota, 8.5., 
ob 10.00

Pohod na Vrhek do rastišča azaleje in blagoslov križa Tržišče – Vrhek
Org.: Turistično društvo Tržišče 
Info:  Miro, 031/548-287 in 
Marjetka, 040/574-974

sobota, 8.5., 
ob 17.00

DJ šola MC Sevnica
Info in prijave: Društvo K.N.O.F. in Dissoriented 
crew, 
dissoriented.crew@gmail.com, 040/476-325

sobota, 8.5., 
ob 19.00

Razstava ročnih del in nevsakdanjih pekovskih dobrot ter zabava s 
Koradom in Brendijem

Večnamenski dom 
Zabukovje

Org.: Aktiv kmečkih žena Zabukovje,  
Info.: Marijana, 051/869-047

sobota, 8.5., 
ob 19.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Revija odraslih pevskih 
zborov: »Pesem Posavja 2010« Župnijska cerkev Boštanj

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

sobota, 8.5., 
ob 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Celje Pivovarna Laško B - RK 
Sevnica Celje

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

od ponedeljka, 
10.5. dalje

Razstava fotografij: Ljubo Motore in Zoran Oskar Zelič: Portali starih 
trških hiš pripovedujejo. Knjižnica Sevnica

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

torek, 11.5., 
ob 17.00

Pravljična urica
Izposojevališče Krmelj 
(enota Knjižnice Sevnica)

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

sreda, 12.5., 
ob 17.00

Pravljična urica
Knjižnica Sevnica, Oddelek 
za cicibane

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

sreda, 12.5., 
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica (pri 
bazenu)

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

četrtek, 13.5., 
ob 19.00

Potopisno predavanje: Zoran Furman: Transibirska železnica Knjižnica Sevnica
Org.: Knjižnica Sevnica,  
Info.: 07/81-40-304

sreda, 14.5., 
ob 19.00

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

petek, 14.5., 
ob 20.00

ALTERego:  Tech-house night (T-rex, Manic) MC Sevnica
Org.: Društvo K.N.O.F., 
Info.: drustvo@knof.si;

sobota, 15.5. Dan pohodništva Pohodne poti po občini
Org: TZOS, OŠ, ZGS, PD Lisca, KŠTM Sevnica 
Info.: pdlisca@gmail.com

sobota, 15.5., ob 9.00 TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Pohod po Krekovih 
stezicah Šentjanž

Org.: TD Šentjanž 
Info.: Zdravko 051 680-287

sobota, 15.5., 
od 10.00 do 12.00

Ustvarjalna delavnica:  rože iz krep papirja SMC Sevnica
Org.: SMC Sevnica; Info.: Vesna 051/741-156 in 
info@smc-sevnica.si

sobota, 15.5., 
od 10.00 dalje

6. Golažiada - Okroglice 2010 Okroglice
Org.: Trustična kmetija Krajnc - Pavlič  Prijave: 
Marjana, 041/625-693 in 
Irena, 070/213-507

sobota, 15.5., 
ob 10.30

Igre brez meja v okviru projekta Comenius: Dan druženja treh generacij in 
dan odprtih vrat

igrišče pri šoli, v dežju v 
Športni dvorani (pri šoli)

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica  
Info.: Jelka Slukan 030/433-181

sobota, 15.5., 
ob 12.30

10. pohod po vinskih goricah Trasa: Blanca-Čanjska gora-Poklek
start izpred gostilne 
Radej na Blanci

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica-
Boštanj  Info.: Milan, 031/319-048, drustvo.
vinogradnikov@gmail.com, 
www.drustvo-vinogradnikov.si
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REDNI PROGRAMI V SMC SEVNICA
torek/sobota   – tečaj kitare (Boštjan, 031/486-554)
petek  ob 17.00  – otroški pevski zbor (Matjaž, 031/377-789)
sobota ob 15.00  – košarka fantje (Goran, 031/786-797)
sobota ob 16.30  – nogomet fantje (Luka, 040/690-870)
po dogovoru  – dramska skupina (Lina, 041/999-641) 
po dogovoru   – praznovanja rojstnih dni (Petra, 040/777-204)

ŠPORTNO PLEZANJE

Športno plezanje poteka vsak torek 
od 17.00 do 19.00 v Športnem domu Sevnica.

Več informacij na: www.spo-aranea.net

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec junij je do 14. 5. 2010: 
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator

nedelja , 16.5., 
ob 9.00

Pohod po Marinkini poti
Start  pri Kulturno 
mladinskem domu na 
Lukovcu

Org.: Kulturno športno društvo Lukovec, Info 
in prijave.: Alenka 031/673-513 in Nežika 
041/812-820

nedelja , 16.5., 
ob 9.00

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

Športni dom Sevnica (pri 
bazenu)

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

nedelja, 16.5., 
ob 16.00

Filmski maraton:  »Southpark«, premiera nove sezone MC Sevnica Org.: Društvo K.N.O.F. Info.: drustvo@knof.si;

torek, 18.5., ob 17.00 Odprt redni mesečni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov 
Sevnica za maj 2010

Športni dom Sevnica (pri 
bazenu)

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

torek, 18.5., ob 18.00 Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič
Vrtec Ciciban Sevnica, 
enota Kekec

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

četrtek, 20.5., 
ob 20.00

SGP 2010:  Razstava fotografij članov fotosekcije Društva TRG
nova Galerija Grad 
Sevnica

Info.: www.grad-sevnica.com

petek, 21.5., 
ob 12.00

Festival četvorke: poleg devetošolcev se bodo predstavili tudi zaposleni Parkirišče za HTC-jem
Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica  
Info.: Jelka Slukan 030/433-181

petek, 21.5., 
ob 19.00

Proslava v počastitev praznika KS Tržišče Kulturni dom  Tržišče Org.: KS Tržišče in OŠ Tržišče

petek, 21.5., 
ob 19.30

Potopisno predavanje:  Romanje v Sveto deželo SMC Sevnica
Org.: SMC Sevnica 
Info.: Boštjan 031/486-554 in info@smc-
sevnica.si

sobota, 22.5., 
od 9.00 do 21.00

8. veteranski rokometni turnir Sevnica 2010 Športna dvorana Sevnica
Org.: OldHANDsi Sevnica in OldPUNCE 
Sevnica; Info.: Martin, 070/770-700 in 
Andreja, 030/999-062

sobota, 22.5., 
ob 10.00

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

sobota, 22.5., 
od 13.30 dalje

Avtomobilska dirka za "Evropski pokal in  Challenge" Arto - Studenec
Org: Janko Rezec, 041-764-706, 
www.ghd-sevnica.si, ford.at.r@siol.net

sobota, 22.5., 
ob 14.00

9. Švicatrjev memorial  Športni park Krmelj
Org.: KS Krmelj in Turistična sekcija DKŠD 
Svoboda Info.: 041/897-515

sobota, 22.5., 
od 14.00 dalje

24. tradicionalna »Šinjekadija« Sprejem vzorcev, ocenjevanje, zabava, 
slovesna razglasitev

dvorana večnamenskega 
objekta Log

Info.: branko.knez@nek.si

sobota, 22. 5., 
ob 15.00

Oratorijski dan SMC Sevnica
Org.: SMC Sevnica; Info.: Boštjan 
031/486-554 in info@smc-sevnica.si

sobota, 22. 5., 
ob 19.30

Turnir v namiznem hokeju – za veliko nagrado SMC SMC Sevnica
Org.: SMC Sevnica; Info.: Matjaž 
031/377-789 in info@smc-sevnica.si

sobota, 22. 5., 
ob 20.00

Gledališka predstava "Zbudi se, Katka" v izvedbi Šentjakobskega 
gledališča Ljubljana; režija Boris Kobal Pridite in se nasmejte! Kulturna dvorana Krmelj 

Org.: KS Krmelj Info.: 041/897-515 in Damjan 
Kolovrat 041/388-898; 
cehovje@yahoo.com

nedelja, 23. 5. 
od 9.30 dalje

SGP 2010: Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Grad Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica. Info: Ciril, 
041/704-136, gsevnica@gmail.com, 
www.grad-sevnica.com

nedelja, 23. 5. 
od 10.00 dalje

Avtomobilska dirka za "Evropski pokal in  Challenge" Arto - Studenec
Org: Janko Rezec, 041-764-706, 
www.ghd-sevnica.si, ford.at.r@siol.net

sreda, 26. 5., 17.00 Pravljična urica
Knjižnica Sevnica, Oddelek 
za cicibane

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

četrtek, 27. 5., 
ob 20.00

SGP 2010: Predstavitev meditacijskih tehnik iz DVD-ja Magičnost 
gibanja 1 dvorana Alberta Felicijana Info.: www.grad-sevnica.com

sobota, 29. 5., 
ob 20.00

Koncert kitarskega in tamburaškega orkestra Glasbene šole Krško atrij gradu Sevnica Info.: www.grad-sevnica.com

sobota, 29. 5., 
ob 20.00

Koncert MPZ Tržišče Tržišče
Org.:Turistično društvo Tržišče 
Info: Bernarda, 031/212-707

nedelja, 30. 5., 
ob 10.00

15. sevniški kolesarski maraton Progi bosta dolgi 32 km in 64 km. 
Mali maraton: Sevnica- Tržišče- Sevnica Veliki maraton: Sevnica-Tržišče-
Mokronog-Zbure-Škocjan-Bučka-Studenec-Sevnica

start iz Glavnega trga v 
Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica, 
Info: Zvone Košmerl, 041/738-357, 
www.kolesarstvo.org

nedelja, 30. 5. I – VAN (mobilni mladinski center)
igrišče pred Bazenom 
Sevnica

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

nedelja, 30. 5., 
ob 14.00

Turnir v hokeju na rolerjih
igrišče pred Bazenom 
Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Luka 
040/690-870 in info@smc-sevnica.si

nedelja, 30. 5., 
od 15.00 dalje

10 letnica KD Godbe Blanški vinogradniki Povorka ,slavnostni koncert 
in veselica Blanca

Org.: KD Blanški vinogradniki, Info.:Mirt Peter, 
041/645-795, mirt.peter@mirttours.si
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Mladinska dejavnost

Zajčkov dan v Mladinskem 
centru Sevnica

Na veliki petek je zapovedan strogi post, na veliko 
soboto se blagoslovijo jedila, ki se potem zaužijejo 
za nedeljski zajtrk. Tudi v Sloveniji imajo določeno 
simboliko, suho meso simbolizira Kristusovo telo, 
rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, 
potica in preostala peciva pa trnjevo krono.
Velika noč je tudi praznik otrok, prazničnega 
ozračja in radosti. Otroci iščejo, kaj so zajčki 
pustili v grmovju (darilca), pomagajo pri barvanju 
pirhov, izdelujejo ročne izdelke, ki so povezani s 
praznikom.

V Mladinskem centru Sevnica smo se v četrtek 
na praznike pripravljali z delavnico ter izdelovali 
košarice, lepenke, barvali jajčke in se skupaj 
zabavali.

KŠTM Sevnica

Udeleženci delavnice

Uspeh dobrodelnega koncerta 
v Krmelju nad pričakovanjem

Krmeljski mladinci so svoj dobrodelni koncert 
izpeljali nad pričakovanjem. Na oder so stopili 
prvi, gledališka skupina Ceglis je morala namreč v 
zadnjem hipu zaradi odsotnosti nekaterih članov 
ekipe svoj nastop odpovedati. Člani ansambla 
Veseli Dolenjci so več kot dve uri igrali narodno-
zabavne in dalmatinske pesmi ter z njimi navdušili 
občinstvo. 

Ansambel Veseli Dolenjci

Nastopila je tudi rockovska zasedba Liquf. Za 
postavitev ozvočenja in razsvetljavo je poskrbel 
Matic Janežič. Prireditve se je udeležilo od 150 
do 200 obiskovalcev, mladinci pa so jih postregli 
s pijačo in dobrim golažem. Iz zbranih 400 evrov 
prostovoljnih prispevkov je razvidno, da tudi drugi 
krajani in občani spodbujajo krmeljsko mladino 
in njihovo delo. Ta denar bodo porabili za obnovo 
dotrajane električne inštalacije in ureditev 

pisarniškega kotička ter interneta, ki ga nujno 
potrebujejo. 

 
Liquf

Vsem obiskovalcem in sponzorjem dobrodelnega 
koncerta se Mladinska sekcija Krmelj zelo lepo 
zahvaljuje za obisk in prispevek za obnovo njihovih 
prostorov.

Andraž Zupančič, Mladinska sekcija Krmelj

DJ-šola

V sodelovanju s sevniško elektrozasedbo 
Dissoriented crew organiziramo DJ-šolo za vse, 
ki bi se radi naučili didžejanja na gramofone ali CD-
playerje. V prvem delu bomo spoznali komponente, 
ki se najbolj uporabljajo za to. Teoretični del bomo 
nadaljevali za mešalno mizo, ki zaradi večkratnih 
kanalov omogoča hkratno predvajanje dveh ali 
več virov. 
Za tem bodo na vrsti praktične vaje, ki jih bo 
udeleženec tečaja opravil pod mentorstvom 
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didžeja. Za konec se bomo posvetili še sestavi 
elektronske glasbe in najpogostejših ritmov. 
Cilji tečaja: predstavitev tehnične opreme, ki je 
potrebna za predvajanje in miksanje elektronske 
glasbe na vinilnih ploščah, predstavitev temeljev 
tehnike miksanja, zelo veliko vaj pod vodstvom 
mentorja delavnice na DJ-opremi. Predznanje ni 
potrebno! Tečaj bo v MC Sevnica in bo trajal 21 
šolskih ur, dve uri na teden, predvidoma konec 
tedna. Največje število udeležencev v skupini je 
pet. 

Prijave sprejemamo na 
el. naslovu dissoriented.crew@gmail.com 
in telefonski številki 040 476 325. 
Organizator tečaja: Društvo K. N. O. F. s podporo 
sevniške občine in KŠTM Sevnica.

Tiskarski škrat

V aprilski številki smo pri fotografiji na mladinskih 
straneh pozabili pripisati ime avtorja razstave, 
katere odprtje je bilo 5. marca v MC Sevnica. 
Avtor razstave je bil brežiški dijak Janže Lorber, 
ki se je predstavil z natančnimi predelavami 
POP-junakov. Po odprtju razstave je bil koncertni 
nastop sevniške glasbene skupine Pojoča travica. 

Društvo K. N. O. F.

Pomladne aktivnosti ŠKD 
Mladi Boštanj

Po uspešno izpeljanih zimskih aktivnostih se 
aktivnosti društva mladi Boštanj nadaljujejo tudi 
spomladi. Tako se nas je 22 predvsem mladih na 
velikonočno nedeljo odpravilo na že 4. tradicionalni 
velikonočni pohod, ki se je končal v s prijetnim 
piknikom za vse udeležence. 

Pot nas je vodila po dolini Drage mimo kapelice, ki 
smo jo uspešno obnovili lani, na Topolovec, Okič, 
po dolini Grahovice nazaj v Boštanj. V nedeljo, 11. 
aprila, se je končal spomladanski del plesnega 
tečaja, ki ga že nekaj let organiziramo s pomočjo 
učitelja plesa – mentorja Borisa Janičijeviča. 

Tokrat smo se plesnih korakov učili v II. in IV. 
stopnji, plesali pa predvsem sambo. Nikakor pa 
se s tem ne končujejo tudi naše druge aktivnosti. 
Še vedno potekata ob sredah zvečer v OŠ Boštanj 
aerobika za dekleta in rekreacija za fante. Ne 
le to, člani ŠKD Mladi Boštanj so se odločili in 
ustanovili ekipo v malem nogometu ter se vključili 
v 2. sevniško ligo. V prvi tekmi je ekipa ŠKD Mladi 
Boštanj že prvič zmagala. Prav tako so se začele že 
aktivnosti za tradicionalno kresovanje v Boštanju. 
Tako kot lani bo kres ob Mercatorju v Boštanju, 
za pijačo in hrano bo poskrbljeno, zabaval pa nas 
bo ansambel Slovenski zvoki. Vljudno vabljeni, 
da se udeležite katere koli aktivnosti ŠKD Mladi 
Boštanj, vsekakor pa pridite na kresovanje!

Tomaž Lisec, Marko Lisec

Pozdrav pomladi

V petek, 26. marca, smo se zbrali v Kulturnem 
domu Loka, da bi se predstavili staršem in 
krajanom. Nastopali smo vsi učenci POŠ Loka. 

Gledalci so bili zelo navdušeni, saj so ploskali 
in bili veseli, da smo jih tako presenetili. Naši 
starši so rekli, da takšnega nastopa še ni bilo 
v Loki. Naslednji teden so pohvale prihajale od 
vsepovsod, pohvalili sta nas tudi ravnateljica  in 
pomočnica.

Luka Strajnar, 5. razred, POŠ Loka 

Uspehi blanških učencev na 
atletskih tekmovanjih

Učenci OŠ Blanca, ki obiskujejo trening atletike, 
so pokazali dobro pripravljenost na tekmovanjih 
v zimskih krosih. Decembra so se udeležili 
zimskega krosa v Velikovcu v Avstriji, kjer sta 
se najbolj izkazala Rok Krošelj in Hana Kranjec, 
ki sta zmagala v kategoriji dečkov in deklic do 12 
let. Njun uspeh je dopolnila Aleksandra Krošelj z 
drugim mestom v isti kategoriji.
Februarja so se udeležili dveh krosov za pokal  
Primorskih novic. V Batujah je Hana Kranjec 
med deklicami U-12 zmagala, Rok Krošelj in Nejc 
Gorišek pa sta se v Batujah in Lipici uvrstila na 2. 
in 3. mesto v kategoriji učencev U-12. V Batujah 
je 3. mesto osvojil tudi Žan Hercog v kategoriji 
U-16, medtem ko je bil David Lužar v kategoriji 
U-14 četrti.
Zelo uspešni  so bili tudi na odprtem državnem 
prvenstvu v krosu v Dragomlju pri Domžalah, 
kjer je bila Hana Kranjec pri deklicah U-12 
peta, Aleksandra Krošelj pa je v isti kategoriji 
osvojila 14. mesto; ekipno  sta zasedli 4. mesto. 
Še uspešnejša sta bila Rok Krošelj, ki je v isti 
starostni kategoriji pri dečkih osvojil 2. mesto, in 
Nejc Gorišeķ ,  ki je bil 11., ekipno pa sta osvojila  
3. mesto. 

V nedeljo, 11. aprila, so se štirje učenci naše šole 
udeležili tradicionalnega teka po ulicah Slovenske 
Bistrice, kjer je Rok Krošelj osvojil drugo, Nejc 
Gorišek pa tretje mesto v kategoriji učencev 4. in 
5. razreda. V isti starostni kategoriji sta bili Hana 
Kranjec in Aleksandra Krošelj tretja in četrta.
Ta teden pa bo na Blanci tudi občinsko tekmovanje 
v krosu za učence od 1. do 9. razreda.

Franci Kranjec

Gradnja domišljijskega vrtca 

V vrtec pri OŠ Krmelj smo s prav posebnim 
namenom povabili župana občine Sevnica, 
gospoda Srečka Ocvirka. Želimo si nov vrtec. Ker 
pa vemo, da gradnja v resničnem svetu potrebuje 
svoj čas, smo se mi zatekli v domišljijskega.

Zadnja dva meseca je v vseh skupinah vrtca 
potekal projekt z naslovom Kakšen vrtec si želimo. 
Otroci so z veliko vnemo razmišljali, risali, pisali, 
se gibalno in plesno izražali, strokovne delavke pa 
smo vse njihove besedne in drugačne umetnine 
skrbno beležile in shranjevale.
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Gospoda župana smo v vrtec povabili, da smo  
skupaj dali projektu slavnostno piko na i in 
pokazali, česa novega smo se ob gradnji naučili. 
Ob zaključku programa smo g. Ocvirku predali 
gradbeno dokumentacijo, ki so jo izdelali otroci, v 
zameno pa nam je s podpisom odobril gradbeno 
dovoljenje.

Tako, mi smo naš domišljijski vrtec že zgradili, 
težko pa pričakujemo dan, ko bomo prestopili 
prag čisto pravega, ki si ga otroci in vzgojiteljice 
močno želimo. 

Tanja Culetto, Vrtec pri OŠ Krmelj

Pozdravili pomlad in 
materinski dan

Tudi letos smo učitelji in učenci OŠ Blanca 
pripravili že tradicionalno prireditev Pozdrav 
pomladi in materinskemu dnevu. Ker želimo, da 
se s svojim nastopom predstavi čim več otrok, je 
bil letošnji pozdrav razdeljen na dva dela.

Najprej so se v KD Blanca v četrtek, 19. marca, 
staršem, sorodnikom in drugim obiskovalcem 
predstavili učenci od 5. do 9. razreda pod 
vodstvom učiteljice Mojce Hojski Tkavc. V uvodu 
so nas s svojimi pesmimi pozdravili ljudski 
pevci z Blance, nato pa smo obiskovalci uživali 
v raznovrstnem programu. Zapele so članice 

mladinskega pevskega zbora pod taktirko 
učiteljice Jelke Gregorčič Pintar, prisluhnili smo 
recitalom o pomladi in našim glasbenicam, 
nasmejala pa sta nas skeča o dogajanju na 
tržnici in v vaški gostilni. Pravo osvežitev na odru 
je priskrbela  igrica o čarobnem korenju, ki so 
jo učenci izvedli v angleščini. Za ekološko noto 
so poskrbeli šestošolci z dramatizacijo slikanice 
Drevo ima srce. Pravljično pomlad pa so nam 
pričarali sedmošolci s svojevrstno priredbo 
Pepelke.

V drugem delu, v sredo, 24. marca, so oder 
blanške kulturne dvorane osvojili mlajši učenci 
naše šole pod vodstvom učiteljice Tatjane Trebše. 
Pridružili so se jim tudi vrtičkarji. Naša ušesa in 
srca je najprej pobožalo petje blanških ljudskih 
pevcev, nato  je sledil pisan venček glasbe, petja, 
plesa in recitalov. Največji in najdaljši aplavz pa 
so si s svojim domiselnim nastopom v klobukih, 
kravatah, predpasnikih in ruticah  prislužili otroci 
našega vrtca, ki sta jih za nastop pripravili 
vzgojiteljica Diana Belca s pomočnico Valerijo 
Mirt.    

Prireditev se je zaključila s prijetnim 
presenečenjem, saj so članice Aktiva kmečkih 
žena z Blance dan obogatile s čudovito 
degustacijsko razstavo velikonočnih dobrot in 
tako v sodelovalnem vzdušju poskrbele za oči in 
želodčke nastopajočih ter obiskovalcev.   

Nina Grabenšek-Kadilnik

OŠ Boštanj v Planici

V četrtek, 18. marca, zgodaj zjutraj smo se 
predstavniki šolske skupnosti in učenci sedmih 
razredov OŠ Boštanj odpravili v Planico.
Okoli devete ure smo prišli v dolino pod Poncami 
in nekaterim je zastal dih ob pogledu na planiško 
velikanko. Ogledali smo si uradni trening, ob 
enajstih pa še kvalifikacije. Spodbujali smo naše 
skakalce, in ker je bil med organizatorji tudi Zavod 
za fair play, smo navijali tudi za ostale skakalce.

 

Po zaključenih kvalifikacijah smo se odpravili do 
glavnega odra, kjer so nam razkrili zmagovalca 
likovnega natečaja, zadnjo uro našega izleta 
pa nam je popestrila pevka Alya s svojimi 
uspešnicami.
Utrujeni učenci smo se v popoldanskih urah po 
zanimivem dnevu vrnili v Boštanj.

Špela Švab, 8. a
OŠ Boštanj

Državno prvenstvo osnovnih 
šol v namiznem tenisu

V okviru tekmovanja osnovnih šol v namiznem 
tenisu za učenke in učence je v torek, 23. marca,  
v Petrovčah potekalo četrtfinale državnega 
prvenstva.

Na tekmovanje se je uvrstila tudi učenka Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica, Rebeka Škerl, in v 
kategoriji mlajših deklic zasedla odlično drugo 
mesto. 

Igor Svažič

Pozdrav pomladi

Sneg je končno skopnel in vzklili so prvi znanilci 
pomladi.
V sredo, 24. marca, smo otroci in vzgojiteljice 
iz vrtca pri OŠ Krmelj na prav poseben način 
pozdravili ta letni čas s prireditvijo v Kulturnem 
domu, na katero smo povabili naše starše, 
krajane in vse, ki nas imajo radi.
Najprej so zaplesali naši najmlajši, Pikapolonice, 
nato je na oder priskakljal zajec Balalajec in z 
rajalno igro otroke skupine Žabice odpeljal v 
deželo Balalaj. Ker pa je bil naslednji dan posvečen 
mamicam, so se nanje s Čestitko za mamo 
spomnili otroci iz skupine Čebelice. Medvedki 
so povabili »Sonce na potep«, najstarejši Sončki 
pa so s petjem, plesom in recitacijami prebudili 
pomlad.

Po končani prireditvi smo bili zelo veseli, saj smo 
uspešno izpeljali svoje nastope in z njimi polepšali 
dan vsem, ki so bili z nami.
Na svidenje do prihodnjega leta!

Otroci in vzgojiteljice vrtca pri OŠ Krmelj
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Pungerčičev vrt v Sevnici

Sredi hrupne prometne okolice je skoraj neopazen 
nasproti upravne stavbe podjetja Lisca v Sevnici t. 
i. Pungerčičev vrt. Na severni strani ceste, ki mimo 
hotela Ajdovec pelje v staro Sevnico, stoji vila, obdana 
z vrtom. Pogosti mimoidoči skoraj vsi hitijo mimo in le 
redki pokukajo skozi napol odprta vrtna vrata. V vrtni 
zeleni oazi, blizu ceste, se znajdemo v svojstvenem 
svetu, obkroženi z barvami, svetlobami in sencami, 
oblikami in vonji starega vrta. 

Prvi lastnik parcele s poznejšim vrtom je bil Niko Jakil, 
lastnik žage v Boštanju in predsednik sevniškega 
Sokola, potomec znane veleposestniške rodbine 
Jakil. Po prvi svetovni vojni je zemljišče kupil od kmeta 
Simončiča, na njem je leta 1922 zgradil hišo, vrt pa 
je nastal nekoliko pozneje. Oblikovan je v secesijskem 
slogu v geometrijski tradiciji s križno simetrično 
zasnovo in sredinskim rondojem. Avtor ureditvenega 
koncepta ni znan, morda je bil tudi kar lastnik. 
Zasnova vrta je bila narejena po dokaj vsakdanjih 
vrtnih ureditvah v tedanjih časih: zidec z zastrešenimi 
ometanimi stebriči in vmesnimi lesenimi polnili iz 
lat, glicinije na polkrožnih kovinskih lokih, vrtnice 
vzpenjavke na žični opori ob vzhodni stezi in parterni 
cvetlični vrt v štirih razdelkih. Dvignjena gredna polja 
so zamejena z litimi betonskimi robniki, ki so jih ločevali 
od peščenih sprehajalnih stezic. Zanimivo je, da so za 
njihovo izdelavo porabili kar dva vagona žaganega lesa 
za opaže! Pri tem je menda pomagal tudi Karl Štoviček 
iz Boštanja, posestnik in nadgozdar pri Auerspergih 
ter gozdarski svetovalec Jakilov, ki so imeli obsežne 
gozdove od Sevnice do Trebnjega za potrebe svojih 
rudnikov Krmelj in Kanižarica. S precejšnjim znanjem 
o rastlinah, rojen in izobražen na Češkem, je verjetno 
svetoval tudi pri sajenju nekaterih vrtnih rastlin, npr. 

velike magnolije v osrednjem rondoju, ki je tudi izjemno 
slikovit vrtni motiv. 
Prvotno stavbo so bombardirali konec druge 
svetovne vojne, skupaj z vrtom pa je ruševino leta 
1952 od lastnika Jakila kupil sevniški zdravnik dr. 
Franc Pungerčič. Arhitektura nove vile se s svojimi 
mrežastimi okni na verando in razgibano stavbno 
maso zgleduje po meščanskih letnih hišah in vilah iz 
obdobja med obema svetovnima vojnama, čeprav je 
bila zgrajena šele leta 1954 po načrtu zdravnikove 
soproge dr. Marije Pungerčič, tudi pozneje lastnice. 
Zdaj je lastnik celotne parcele njen sin Bernard. Kljub 
uničenju stavbe po bombardiranju se je precej dobro 
ohranila vrtna zasnova s pomembnejšo drevnino 
in trajnicami, čeprav je bila pozneje na južni strani 
z razširitvijo ceste nekoliko prostorsko okrnjena, 
porušena je bila tudi originalna zidana ograja z lesenimi 
polnili. 
Prvotno je bil vrt zasnovan kot okrasni z različnimi 
vrstami in sortami drevnine in zeljnatih trajnic, pa 
tudi čebulnic in enoletnic. Najbolj veličastno se iz 
osrednjega rondoja vrta razrašča solitrna magnolija, 
ki je gotovo ena največjih v Sloveniji ali morda tudi širše, 
saj je stara častitljivih 90 let. Vrt krasijo tudi vrtnice 
vzpenjavke v štirih barvah, vrtnice čajevke, rožnate 
lesne potonke, svoje mesto pa je v vrtu našla tudi stara 
bidermajerska vrtnična sorta, roža mahovka z gostim, 
vrstnatim cvetom. Izvirni rastlinski izbor dopolnjujeta 
še dve markantni gliciniji z vijoličnimi socvetji. Nekatere 
rastline so bile domnevno prenesene za časa Jakila iz 
njihovih avtohtonih rastišč in so našle svoje mesto na 
raznih kotičkih cvetličnih gred, npr. narcise z Golice, 
rumena azaleja iz Boštanja, božji les z Lisce, navadna 
jarica z Bohorja, mediteransko rastlinje z otoka Lošinj 
itd.
V trdno grajenem arhitektonskem vrtnem okviru so 
Pungerčičevi postopoma pripomogli k občudovanja 
vredni zbirateljski raznolikosti vrta. Dodane so 

bile razen eksotičnega ginka, gigantske sekvoje, 
velikocvetne zimzelene magnolije, planinskega nagnoja, 
tis, japonskih češenj in kutin, še potonke različnih 
barv in odtenkov, raznobarvni irisi, georgine, več sort 
vrtnic, hortenzije, rododendroni, ostrožniki, vijolice s 
karminastimi cvetovi, številne čebulnice, zlasti tulipani 
in hiacinte, pa ciklame in šmarnice, lilije, dišeči španski 
bezeg in še druge enoletnice in trajnice ter grmovnice, 
ki v skupinah in posamič tvorijo barvito in pestro 
celoto. Med cvetočimi okrasnimi rastlinami najdemo 
nekaj zelišč in sadnih grmov ter manjših sadnih dreves 
– navsezadnje je moral hišni vrt občasno ponuditi tudi 
kakšno zdravilno zelišče, začimbo jedem ali pa je s 
sadeži sproti popestril poobedek, ki so ga lahko užili v 
svetli senci mogočne glicinije na verandi.
Lepo negovan vrt je z ljubeznijo in prizadevanjem 
Pungerčičev več desetletij ohranjal tradicijo vrtne 
kulture zgodnjega 20. stoletja. Takrat je v urejanju 
zasebnih vrtov prevladovala pestra in barvita paleta 
cvetočih enoletnic in trajnic, vpeta v strogi red t. i. 
arhitektonskega vrta, spet oživljenega v poznem 19. 
in zgodnjem 20. stoletju. Raznovrstnem okrasnem 
rastlinskem svetu, ki je zahteval predano delo in 
ljubezen lastnikov, so se pridružile še utilitarne rastline, 
uporabne v kuhinji in kot sestavni del ozimnic. Vrt je 
seveda poleg skrbi in opravkov ponujal svojevrstno 
kulturno doživetje lastnikov in njihovih obiskovalcev, 
prostor za počitek, sanjarjenje in družabno življenje. 
Interes lastnika Bernarda Pungerčiča, ki se že 
dogovarja z Arboretumom Volčji potok, je obnoviti 
vrt s postopno, a celovito prenovo, ki bo temeljila na 
poustvaritvi temeljnih vrtnih elementov, izčiščenju 
nekje prerasle drevnine in ponovnemu sajenju in 
pomnožitvi starih, delno izginulih ali izrojenih sort 
trajnic. Bila bi izjemna škoda, da bi ta, edini preostali 
meščanski vrt z jasnim slogovnim izrazom v Sevnici 
in širši okolici, prerasel plevel ali bi ga v pomanjkanju 
časa in hitrem ritmu življenja poenostavili ali opustili, 
kot se je zgodilo večini njegovih sodobnikov. Tudi zato, 
da urbanistični razvoj mesta Sevnica postopoma redči 
ali zmanjšuje javne zelene površine, ki dajejo mestu 
poseben čar, prijetnost in občutek sonaravnega 
bivanja. Zavedajoč se tega, ima Pungerčičev vrt, ki 
je pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
čeprav je v zasebni lasti, poseben pomen za javno 
podobo mesta Sevnica. 
S širitvijo glavne ceste skozi Sevnico bo vrt spet 
nekoliko okrnjen. Upajmo, da bo njegova postopna 
in sistematična obnova uspešna, da bo polepšala in 
oplemenitila naše mesto Sevnica.

Rok Petančič
Vira: 
-  Simič, M. in Kolšek, A. (2000) Zgodovinski vrtovi Dolenjske 
in Posavja, Dolenjska založba, Novo mesto

- Pogovor z lastnikom, Bernardom Pungerčičem

Prvomajski praznik
Mesec maj je po svojem imenu najkrajši mesec v letu, saj ima 
samo tri črke, a spada med tako imenovane dolge mesece 
v letu, ki imajo po 31 dni. Kot v druge evropske jezike je tudi 
v slovenščino prišlo to ime iz latinščine. Peti mesec v letu 
so stari Rimljani poimenovali mensis Maius, ker so v njem 
posebej častili veliko boginjo Maio, mater Zemljo. Priporočali 
so se ji, da bi jim naklonila dobro rast poljskih pridelkov.
Slovensko ime za peti mesec v letu je veliki traven. V tem 
mesecu trava najbujneje poganja. V pesniškem jeziku veliki 
traven ne more tekmovati z majem. Da bi komu npr. »vzcvetel 
veliki traven ljubezni«, verjetno ne bomo našli v nobenem 

verzu, medtem ko pesniki vsevprek opevajo cvetoči maj, 
zeleni maj, krasni maj, ljubezni maj, življenja maj…
Sodobni slovarji označujejo še v prejšnjem stoletju splošno 
rabljeno besedo majnik za zastarelo. Tudi pridevnik majniški 
najdemo večinoma le še v nekaterih Marijinih – zlasti 
majniških – pesmih, sicer pa se je uveljavila pridevniška 
oblika majski (majski večer, majski izlet, majska noč, majsko 
romanje). Priljubljen pridevnik je prvomajski, npr. prvomajski 
praznik. Žal je kdaj ta sicer dela prost dan obenem nedelja.   

Avtor teksta: France Vrbinc. 
Objavljeno v knjigi; »366xslovensko- z jezikovnimi kotički skozi 
leto, izdajatelj Mohorjeva družba Celovec«

Jezikovni kotiček ~ jezikovna zanimivost: 

Ko sneg zunaj kopni,

majhna jasa zacveti.

Šopek rožic sem nabrala,

mamici v objem jih dala.

Mamica močno objela me, 

saj končno šopek dobila je.

Šopek dala v vazico,

Z njim okrasila sobico.

Zdaj skrbno hrani ga,

saj spomin name ima.

Barbara Kovačič, 5. r.

POŠ Loka

Pomlad
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Športna zveza Sevnica z 
novim vodstvom

8. aprila je bilo na skupščini izvoljeno novo devet 
člansko predsedstvo Športne zveze Sevnica, 
ki jo vodi Alojz Povšič iz atletskega kluba, za 
podpredsednika pa je bil izvoljen Miro Juntez. 

Predsedstvo se je že sestalo na svoji prvi seji, kjer 
so določili prioritete dela. Športna zveza Sevnica 
bo tudi v prihodnje povezovala vse klube in društva 
s področja športa v občini Sevnica. Še naprej bomo 
skrbeli za kvalitetno delo na področju športa, velika 
pozornost pa bo namenjena tudi šolskemu športu 
in rekreaciji odraslih. Veliko truda bo potrebno 
vložiti v izboljšanje pogojev za delo registriranih in 
kategoriziranih športnikov. Športna zveza se bo 
aktivno vključila v prizadevanja, da se v Sevnici čim 
prej zgradi atletski in nogometni stadion in se tako 
tudi tem športom zagotovijo pogoji za normalno 
delovanje doma. Športna zveza vzpostavlja svojo 
spletno stran, kjer bomo kmalu lahko spremljali 
utrinke iz delovanja športnih društev, rezultate 
klubov, šolskih športnih tekmovanj in veliko 
športnih zanimivosti.  Najdete nas na naslovu 
www.sportna-zveza-sevnica.si. Čaka nas veliko 
prijetnega dela na področju športa v naši občini 
Sevnica za katero lahko rečem, da je izjemno 
prepoznavna tudi po rezultatih naših športnic in 
športnikov.

Stanko Lazar

Squash turnir v Termah Čatež

V nedeljo, 28. marca, smo se v Športnem centru 
Term Čatež  zbrali na 4. turnirju squash kluba igRaj. 
Deset igralcev iz Kranja, Maribora in Posavja se 
je pomerilo za točke slovenske jakostne lestvice. 
Dobili smo še četrtega turnirskega zmagovalca. 
Tokrat je bil to debitant na posavskih turnirjih, 
Jordan Misajlovski iz Kranja, ki je v dolgem in 
razburljivem finalnem boju premagal Tomaža 
Jenka (Kranj). 

 
Najboljši trije po podelitvi 

Stara znanca s kranjskih squash igrišč sta 
prikazala všečno igro, polno preobratov, na koncu 
pa je na tehtnico na Jordanovo stran prevesil tudi 
kanček sreče. V boju za tretje mesto je Sašo Radič 
iz Maribora premagal domačina Tomaža Čampo. 
Tudi sicer so se domačini zelo dobro odrezali, saj 
so v četrtfinalnih dvobojih videli še dva domača 
igralca, Saša Pavliča in Iztoka Šraja. Ob odsotnosti 
nekaj odličnih domačinov, ki so odlično zastopali 
slovenske barve na mednarodnem turnirju v 
racketlonu v Pragi, je bera domačinov zelo dobra. 

Utrinek z igrišča

Končni vrstni red:
• 1.   Jordan Misajlovski / Kranj
• 2.   Tomaž Jenko Jene / Kranj
• 3.   Sašo Radič / Maribor
• 4.   Tomaž Čampa / SqK igRaj Sevnica
• 5.-8.  Tadeja Rader / Maribor
• 5.-8.  Iztok Šraj / SqK igRaj Sevnica
• 5.-8.  Sašo Pavlič / Brežice
• 5.-8.  Miha Peteh / Kranj
• 9.-10.  Dejan Pšeničnik / igRaj Sevnica 
• 9.-10.  Luka Radič / Maribor

Napredek pa se vidi tudi na slovenski jakostni 
lestvici, kjer že lahko zasledimo kar devet igralcev 
iz Posavja. V maju se bomo udeležili tudi ekipnega 
državnega prvenstva.

Za Veliko nagrado igRajca bo štel še zaključni 
turnir, ki ga bomo prav tako v Termah Čatež (na 
edinem posavskem squash igrišču) spremljali v 
soboto, 26. junija.

Več o dejavnostih squash kluba igRaj in o squashu 
nasploh poiščite na www.igraj.org, kjer boste našli 
tudi skupno razvrstitev za Veliko nagrado igRajca.

Tomaž Čampa

Vadba v FITNES STUDIU v 
skupini HUJŠAJMO SKUPAJ

Dve skupini, ena v dopoldanskem ter druga 
v popoldanskem času, sta pričeli z vadbo 
»HUJŠAJMO SKUPAJ«. V večini so to dekleta in 
žene, ki so se prvič srečale z vadbo v fitnesu in 
spoznale, da je vadba zares primerna za vsakogar.
Že po prvem tednu smo shujšale dobrih 27 kg, po 
treh tednih pa že dobrih 51 kg.

Najbolj pomembno pa je dejstvo, da se vsi 
počutimo odlično, in da spomladanska opravila 
opravljamo lažje in z večjim elanom, saj so se ob 
redni vadbi (3 krat tedensko) tudi naše mišice že 
okrepile, srce pa se je navadilo na redno aerobno 
vadbo.

Ob tem sem se spomnila besed  Američanke (ene 
od Reebok-ovih inštruktoric, sicer zaposlena kot 
animatorka v Natovem centru v Frankfurtu) na 
enem od licenčnih seminarjev: »Vem, da imam 
dvajset kil preveč, vendar naredim ogromno zato, 
da moje srce in telo prenese to težo!«

S tem želim reči, da je najbolj pomembno to, da 
se z vadbo izboljša počutje, bolečine v »križu« in 
kolenih pa izginejo, če pa se ob tem še spodbujamo 
in redimo našega pujsa, je to naravnost čudovito.
Veseli nas, da se nam vsak teden priključijo novi 
člani, zato dobrodošli tudi vi!

Vabimo vas k redni vadbi v Fitnes studio v Sevnici!

Informacije: 041 548 011 ali 07 81 40 790
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V občini Sevnica je sevniška športna zveza 
že devetič razglasila športnika leta. Župan in 
predsednik športne zveze sta razglasila najboljše 
v letu 2009.
Športna ekipa leta 2009 je ženska ekipa 
Šahovskega kluba Milana Majcna. Članice kluba 
v sestavi: Ildika Madl, Jelena Topič in Mojca Grilc 
so osvojile naslov državnih prvakinj. V ekipi so 
sodelovale še Suzana Pavlič, Petra Tihole, Petra 
Pavlič, Ivana Kranjc in Lusija Krošelj. Športnica 
leta je atletinja Sara Karlovšek. Osvojila je več prvih 
mest na državnih prvenstvih v dolgih in gorskih 
tekih v konkurenci pionirk in atletskem pokalu 
za mlajše mladinke. Postavila je tudi tri državne 
rekorde na 1000 m in 2000 m. 
Športnik leta je Andrej Flajs, ki je bil v sezoni 
2008/09 član odbojkarskega društva ACH 
Volley, v sezoni 09/10 pa je postal še kapetan 
te ekipe, prav tako je član slovenske državne 
odbojkarske reprezentance. S to ekipo je postal 
državni in pokalni prvak. Zasedli so drugo mesto v 
interligi in se uvrstili v osmino finala v evropski ligi 
prvakov. Z državno reprezentanco so sodelovali 
na sredozemskih igrah in zasedli 3. mesto, ter na 
evropskem prvenstvu v odbojki.

Športna osebnost leta 2009 je Borut Bizjak. 
S športom se je začel ukvarjati v TVD Partizan 
Sevnica in je bil v osnovni šoli uspešen gimnastični 
tekmovalec. Pridružil se je rokometašem in bil član 
t. i. zlate generacije, pozneje je bil trener mladincev 
in članov, predsednik ŠD Partizan, od leta 1978 
do 1982 predsednik takratne občinske skupnosti 
za telesno kulturo, v naslednjem mandatu pa 
podpredsednik, v letih 2004–2008 pa član 
Olimpijskega komiteja Slovenije. Leta 1986 se je 
zaposlil na športni zvezi in opravlja dela tajnika še 
zdaj v sklopu Zavoda KŠTM, je pa tudi predsednik 
gimnastičnega društva. 
Pred kratkim je društvo Zagon Tržišče praznovalo 
10. obletnico delovanja; ob jubileju društva so za 
pomemben prispevek na področju športa že dobili 
priznanje Športne zveze Sevnica, njen predsednik 
pa je predstavniku društva izročil še praktično 
darilo – kopico žog.

Prireditev je kulturno popestril nastop krmeljskih 
osnovnošolskih raperjev in učencev sevniške 
glasbene šole, povezoval pa jo je Aleš Tuhtar.

KŠTM Sevnica

Športnik leta 2009

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

Državni prvaki v svojih starostnih kategorijah so 
postali:
Gal Resnik Poljaševič, Luka Knez Lazar, Nik Rantah, 
Tajda  Tomšič, Alja Kolman
2.mesto in srebrne medalje so osvojili:
Ivo Strnad, Sergi Teraž, Tjaž Prah, Domen Božič
3. mesto in bronaste medalje so osvojili:
Nika Dolinšek, Jan Jakoš, Vesna Karlovšek
Ostali rezultati:
4. mesto Gaja Nepužlan
5. mesto Severin Stegenšek
6. mesto Miloš Žveglič
7. mesto  Anže Brvar, Mojca  Bence in Nick Čanžar
8. mesto Anej Kukec
9. mesto Narsej Stegenšek   
   Miran Grubenšek

 

IPPON Sevnica, rezultati 
državnega prvenstva tehnike 
februar 2010 Šempeter

Smučišče Lisca v smučarski sezoni 2009/10 po 
sklepu Sveta zavoda ne obratuje, čeprav so bila v 
preteklih letih za njegovo obratovanje pridobljena 
vsa dovoljenja. V letih 2007–2009 smo financirali 
obnovo vlečnice, novo ozemljitev stebrov, obsežna 
nujna zemeljska dela, namestitev lesene ograje 
med parkiriščem in smučiščem, šolanje vseh 
potrebnih kadrov in veliko drugih manjših del. 
V smučarski sezoni 2007/08 je smučišče 
obratovalo 18 dni, v smučarski sezoni 2008/09 
pa le pet dni. 
Za nemoteno obratovanje smučišča v smučarski 
sezoni 2009/10 bi potrebovali nekoliko več kot 
18.000 evrov. Temeljni predpogoj za obratovanje 
smučišča v smučarski sezoni so bila zakonsko 
predpisana izobraževanja strojnikov in nadzornika 
ter predpisana nujna vzdrževalna dela na vlečnici, 
ki jih je predpisal inšpektor. To bi pomenilo okrog 
10.000 evrov stroškov. Naštete obveznosti so 
bile pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja 
za smučišče, ker pa jih nismo opravili, vlečnica 
v sezoni 2009/10 ne sme obratovati. Strogi 
zakonski predpisi in visoke denarne kazni za pravne 
in fizične osebe so zadosten razlog, da pravil ne 
nameravamo prekršiti. 
Zima je to sezono zelo radodarna s snegom, zato 
smo na Lisci nekajkrat sneg poteptali s starim 
teptalcem in s tem omogočili boljše razmere za 
sankanje, lopatkanje in prve smučarske korake. 
Vlečnica bo celotno, s snegom bogato, sezono 
mirovala, kar ne bi smelo biti vzrok, da športniki 
s svojimi smučmi ne bi okusili strmin na Lisci. Ta 
ponuja s svojimi snežnimi zameti in obilico snega 
– sredi februarja ga je bilo skoraj meter – pravo 
zimsko idilo. Izkoristite jo. 

KŠTM Sevnica

Smučišče na Lisci v smučarski 
sezoni 2009/10 ne obratuje

30. januarja smo uspešno organizirali seminar 
na temo NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN ZABLODE 
PRI TRENIRANJU V FITNESU IN PRI PLANIRANJU 
PREHRANE.

Predaval je prof. Žarko Stojić, trener in priznani 
mednarodni sodnik fitnesa in bodybuildinga.
V prvem delu nam je predaval o delovanju mišic, 
kaj potrebujejo in kako se razvijajo, o razlikah med 
vadbo za oblikovanje telesa in vadbo dvigovalcev 
uteži,  o pravilni prehrani…. 
Najzanimivejši je bil drugi del seminarja, ko smo se 
iz predavalnice preselili v fitnes studio.
S prof. Žarkom Stojićem je bil tudi kolega Toni 
Vizilj, sicer osebni trener, tokrat pa v vlogi 
demonstratorja, ki nam je pod vodstvom Žarka 
predstavil pravilne izvedbe vaj, nove vaje in nove 
ideje. Obiskovalci so tudi sami pod strokovnim 
vodstvom izvedli nove vaje, saj jih le tako lahko 
osvojiš.
Naj na koncu dodam, da smo bili udeleženci s 
seminarjem zadovoljni in hkrati upam, da bo 
naslednji seminar še bolje obiskan. Zavedati se 
moramo, da se učimo celo življenje in da tudi vadba v 
fitnesu ni nekaj, kar nima novosti, vadbenih trendov 
in novih dognanj. Prav je, da jih spremljamo, saj bo 
tudi na ta način vadba bolj zanimiva, predvsem pa 
varna, zastavljeni cilji pa jasnejši.

Estera Savić Bizjak

Seminar v fitnes studiu

Foto: Stanko Lazar

Športnik leta 2009 Andrej Flajs (desno) je kot kapetan 
ekipe iz Bleda z uvrstitvijo med šest najboljših ekip v 

Evropi dosegel izjemen uspeh.
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torek, 6. aprila, v Sevnici na ustanovni skupščini 
ustanovili ZVEZO ŠPORTNIH DRUŠTEV SEVNICA, 
za njenega prvega predsednika pa izvolili Mirana 
Grubenška. 

Del članov ustanovne skupščine ZŠDS.

Namen ustanovitve gre v prvi vrsti iskati v 
nezadovoljstvu njenih, sedaj že bivših članov 
Športne zveze Sevnica. Posamezni športni klubi 
in njeni predstavniki so bili nad delovanjem ŠZS 
razočarani. Srž te problematike je bil razkrit na 
sami zadnji skupščini ŠZS, ko je bila v določeni 
točki dnevnega reda enostavno seja prekinjena, 
ker NO sploh ni podal poročila o poslovanju ŠZS.

V ZŠDS so si zadali smele cilje, in sicer, da 
bodo pospeševali razvoj vrhunskega športa in 
nudili pomoč za doseganje vrhunskih športnih 
dosežkov, razvijali in krepili stike s športnimi 
organizacijami v občini Sevnica in v Posavju. ZŠDS 
želi sevniškemu športu postaviti nove dimenzije 
sodelovanja med vsemi športnimi sredinami.

»Med najpomembnejšimi cilji je nadaljevanje 
dolgoletnega sodelovanje s profesorji posameznih 
kateder Fakultete za šport, ter OKS«,  je odločen 
predsednik ZŠDS Miran Grubenšek. 

Zveza športnih društev SEVNICA

8. veteranski rokometni turnir 
Sevnica 2010

Sevnica z bogato in dolgoletno rokometno 
tradicijo ima tudi moško in žensko veteransko 
rokometno ekipo. Po aktivnem igranju tega 
priljubljenega športa je ostala želja to nadaljevati. 
Čeprav malce počasneje in težje, pa so prikazane 
igre obeh ekip na zavidljivem nivoju in se uvrščajo 
med boljše veteranske ekipe v Sloveniji. 
Letos organiziramo že 8. turnir, na katerem bodo 
sodelovale moške in ženske ekipe. Moške ekipe, 
ki bodo nastopale so: Trebnje, Škofja loka, Novo 
mesto, Dol pri Hrastniku, Ribnica, Radeče, Krmelj, 
Osijek, oldHANDsi Sevnica. Pri ženskah pa bodo 
spretnosti z žogo prikazale: Duplje, Šentjernej, 
Akcija Ljubljana, Idrija, Kočevje in oldPUNCE 
Sevnica.

Turnir bo 22. maja v sevniški športni 

dvorani, trajal pa bo od 9.00 do 

21.00 ure.

Vabimo vse prijatelje športa, da si 

ogledajo zanimive boje. 

Vstopnine ni.

Veteranski rokometni klub Sevnica

Državno KV (kratko 
valovno) prvenstvo Zveze 
radioamaterjev Slovenije v 
amaterski radiogoniometriji

Amatersko RadioGoniometriranje, popularno 
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska 
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin, ki 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, ki v najkrajšem času odkrije določeno 
število oddajnikov, odvisno od kategorije.

Od posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub  
''AMATER'' iz Sevnice.  
Državno KV prvenstvo je potekalo v Novem 
mestu.
Med ženskami je 3. mesto dosegla Nina Radi, 
pri seniorjih pa Danilo Kunšek 4. mesto in Davor 
Možič 9. mesto.

Za ARG POSAVJE Jani Kuselj

V Sevnici ustanovljena Zveza 
športnih društev Sevnica

Klub borilnih veščin Sevnica, Društvo borilnih 
veščin IPPON, Trap klub Sevnica, Judo klub 
Olimpija Krmelj in Karate klub Hypo so v www.kstm.s i

Arhiv
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Utrip življenja

RECEPTI

Hitro pripravljeno pecivo

3 cela jajca, 1 jogurtov lonček sladkorja, 1/2 
lončka olja, vanilin sladkor dobro zmešaj in 
dodaj 1 kislo smetano, 1 lonček orehov ali 
lešnikov, 1 lonček benko kakao, 1 lonček moke 
s 1 pecilnim praškom.

Dobro premešaj in daj v pekač, ki ga obložiš s 
pekovskim papirjem.
Peci  pri 180 stopinjah 40 minut.
Ohlajeno premaži z marmelado in obliješ s 
čokolado (100 g čokolade in pol margarine).

Jabolčni kolač

4 jajca, 20 žlic sladkorja, 24 žlic mleka, 24 žlic 
moke , 1 pecilni dobro zmešaj in polovico mase 
zliješ v model. 

Toliko da zakrkne in obložiš z naribanimi jabolki 
ali katero koli sezonsko sadje, poliješ še drugo 
polovico mase in peci še pol ure na 180 
stopinjah. Pečeno posuj s sladkorjem v prahu.

Mimica Radič iz Vrhka pri Tržišču

Piškotki iz ovsenih kosmičev

170 g margarine (boljši okus je od masla)
200 g sladkorja, 1 jajce, 1 vanilin sladkor, malo 
cimeta, 200 g moke, 1 žlička pecilnega, 140 g 
ovsenih ali pirinih kosmičev, 80 g nasekljanih 
orehov, 50 g sesekljane čokolade.

Sestavine zgneti v testo, razvaljaj in s 
kozarcem oblikuj piškotke. Polagaj jih na pekač 
obložen s pekovskim papirjem in peci na 180 
stopnjah 8 minut.                                                                      

Prelivi za solate

Jogurtova omaka z zelišči

1 delno posnet jogurt, 1 žlica sveže stisnjenega 
soka limone, malo kisa,  malo oljčnega olja,
1 žličko dobro sesekljane čebule, sol, poper, 
nasekljan drobnjak. 

Vse sestavine dajte v kozarec za vlaganje in 
dobro pretresemo. Neverjetno preprosto 
in zelo okusno. Poda se  k belušam, brokoliju, 
cvetači, kitajskemu zelju, kumaram, berivki in 
k glavni solati.

Perutninska solata s šparglji

100 g kuhanega kokošjega mesa brez kože, 
gomolj zelene,  mlade šparglejeve vršičke, 
mlade šampinjone. 

Kuhano meso zrežemo na majhne kocke, prav 
tako narežemo ostalo zelenjavo prelijemo 
s prelivom za solate in rahlo premešamo. 
Postavimo v hladilnik za pol ure. Poleg 
ponudimo opečene kruhove rezine.                                               

Pripravila Cvetka Jazbec

POLICIJA

Lep pozdrav vsem bralcem časopisa. 
Najprej KOLESARJI: svetujem vam, da vsi 
uporabljate kolesarsko čelado, ne le otroci od 9. 
do 14. leta, ki jo morajo. Bodite dober vzgled in 
poleg čelade uporabljajte še svetlejša oblačila, da 
boste bolj vidni. Pred spremembo smeri vožnje 
se prepričajte, ali lahko to storite varno in ali so 

vsi preostali udeleženci videli vašo namero.
MOTORISTI: varnostna čelada opravlja svojo 
funkcijo le, če je na glavi in pripeta. Veliko 
motoristov namesto glave varuje s čelado svoje 
komolce, kar je ob objestni vožnji zelo nevarna 
kombinacija. 

Za vse VOZNIKE velja naslednja misel: »Cesta 
ni dirkališče, temveč pot, po kateri se lahko 
pripeljemo iz kraja v kraj, če vsi vozniki spoštujemo 
prometne predpise.«
 
Vse bralce spet opozarjam na SAMOZAŠČITNO 
RAVNANJE. Kadar gremo od doma, zaklenimo in 
vzemimo ključ s sabo. Vozila vedno zaklepajmo in 
ne puščajmo na vidnih mestih predmetov, ki kar 
vabijo, da kdo razbije okno in jih vzame. V toplih 
dneh so vozila večkrat parkirana z odprtimi okni. 
Nespametno in nepremišljeno! Avto prezračimo, 
preden se z njim odpeljemo naprej, kadar je 
zaklenjen, naj bo zaklenjen!

Pri poslovanju z BANČNIMI KARTICAMI je 
potrebna pozornost, ker je čedalje več zlorab. 
Bančne kartice so lahko ukradene ali pa so z 
nje presneti elektronski podatki, tako da lahko 
plačujejo ali denar dvigujejo tudi nepridipravi. 
Posebno moramo biti pozorni pri plačevanju s 
POS-terminali in dvigovanju gotovine. Takoj ko 
posumite, da je bil postopek nenavaden (npr. 
odtipkali ste pravilen PIN, pa vam bankomat 
ne vrne kartice, na bankomatu so nameščene 
naprave, ki jih navadno ni), obvestite policijo in 
počakajte na kraju, da ne bi kdo drug vzel vaše 
kartice.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Občni zbor društva Univerze 
za tretje življenjsko obdobje 
U-3 Sevnica

Dne, 16. marca, je bil v Kulturni dvorani v Sevnici 
občni zbor Društva Univerze za tretje življenjsko 
obdobje U-3. Na njem smo člani poslušali poročilo 
predsednice Marije Jazbec za leto 2009 in 
načrt za letos, poročilo o finančnem poslovanju 
v preteklem letu in načrt za letos, poročilo 
nadzornega odbora. Upravnemu odboru smo 
izglasovali zaupnico in s tem tudi razrešnico, saj 
je minilo že tri leta od izvolitve. 

Na novem seznamu kandidatov so bili spet 
prejšnji člani, saj je iz ankete razvidno zaupanje 
sedanjemu vodstvu. Za predsednico je bila spet 
izvoljena Marija Jazbec, za podpredsednika Vojko 
Dvojmoč, organizatorko izletov Joža Senica, 
tajnico Danica Pohar in blagajničarko Rezika 
Predanič. Pri delu odbora bodo pomagali Rihard 
Černigoj, Olga Golob, Alenka Žuraj in Nevenka 
Vilčnik. Nazorni odbor sestavljajo Milan Levstek, 
Marjeta Revinšek in Barbara Sancin. Računovodja 
je Štefan Senica. Na koncu smo imeli pogostitev

Rihard Černigoj

Zbor Društva upokojencev 
Razbor 

Na turistični kmetiji Močivnik na Okroglicah 
so se v nedeljo, 14. marca, zbrali člani Društva 
upokojencev Razbor in prisluhnili poročilu o 
preteklem delu društva ter o predlogu za delo v 
prihodnje, ki ga je podal predsednik Ludvik Cesar. 
Spregovoril je tudi o vidnem napredku in aktivnem 
delovanju folklorne skupine DU Razbor. 

Zbrane je pozdravila tudi predsednica Pokrajinske 
zveze posavskih upokojencev Ana Pajič in 
izrekla posebno pohvalo vzornemu delovanju 
razborskega društva, ki kljub maloštevilnosti 
slovi kot eno najboljših v Posavju. Za preteklo 
nesebično delo je izročila priznanje Zveze društev 
upokojencev Slovenije Jelki Škoporec. Predlog za 
podelitev tega priznanja je podal Upravni odbor 
DU Razbor. 

Veselo druženje po uradnem delu zbora so s 
pesmijo in plesi popestrili člani folklorne skupine 
DU Razbor. 

Vinko Zalezina
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Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. maja 2010 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev aprilske križanke je NICOLE RICHIE. 
Izžrebani so bili: 
1. nagrada – Silva Močan, Krmelj 6 c, 8296 Krmelj 
2. nagrada –  Patricija Jazbinšek, Naselje heroja Maroka 19, 
            8290 Sevnica 
3. nagrada – Franc Zakrajšek, Ledina 76 a, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec MAJ  :
1. nagrada:  brisača Svilanit, ki jo podarja  Svilanit d.o.o., Kamnik, 

Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik
2. nagrada:  kopalke, ki jih podarja Lisca d.d. Sevnica, Prešernova 

1, 8290 Sevnica
3. nagrada:  majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
4. nagrada:  hula hop obroč, ki ga podarja KŠTM SEVNICA

VICOTEKA
DOBITEK
Kmet je sklenil zavarovanje za svojo kmetijo.
Zavarovalniškega zastopnika je vprašal:
»In kaj dobim, če danes zgori moja kmetija?«
»Deset milijonov tolarjev ali pa pet let 
zapora!«

NESREČA
»In koliko nesreč ste imeli doslej?« vpraša 
zavarovalniški agent lastnika avtomobila.
»Eno hudo! Ko sem kupoval avto sem spoznal 
svojo ženo.«

NAGE BABE 
Dva petelina se sprehajata po dvorišču. 
Prvi predlaga: »Greva gledat nage babe?«
Drugi: »Jaa, kam pa?«Prvi: »K mesarju v 
vitrino!«

PES 
Kje je pa vaš mož, gospa Cilka?
Doma, s svojim štirinožnim prijateljem.
O, nisem vedela, da ste kupili psa.
Saj ga nismo, mislila sem kavč pred televizijo.

Skrivni kotiček – ALI  PA TUDI NE

Kje se nahaja kapela 
na fotografiji?
Rešitve pošljite na 

dopisnicah do 15. maja 

na KŠTM Sevnica, Glavni 

trg 19, 8290 Sevnica 

Izmed prispelih pravilnih 

rešitev bomo izžrebali dve 

praktični nagradi.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Napredek »Tri vrste napredka so važne: 
napredek v znanosti in tehnologiji,
napredek v socializaciji človeka in duhovni 
napredek.
Slednji je najpomembnejši.

Rešitev skritega kotička je: Na fotografiji 
je bil Kip Kristusa kralja, ki stoji ob 
križišču Kvedrove in Drožanjske ceste v 
starem delu Sevnice.

Izžrebani sta bili: 
Ana Rimc, 
Prvomajska 53, 
8290 Sevnica

Alenka Leskošek, 
Trnovec 75, 
8292 Zabukovje 

KŠTM maj 2010.indd   1 20.4.2010   11:21:05
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Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci. 

Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...

Ugodno, enostavno in uèinkovito!

C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto 

in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za 

enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD 

in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

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

Èisto na tleh!

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

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

Debitelova dnevna gesla, vam bo vsako jutro ob 7.07 
zaupal Sašo Papp. Več informacij in pravilnik nagradne 
igre najdete na www.radiocenter.si
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trži in ureja podjetje AXA 1995 d.o.o., NHM 8, Sevnica

041/532 005

REKLAME       MALI OGLASI       ŠPORTNI REZULTATI ...
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TC Mercator - Boštanj 80

8294 Boštanj 
tel: 07 814 91 37

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

Kolekcija Ozare - nova mladostna kolekcija 

brisač in jop živih barv, športnega, 

igrivega videza za 

dinamičen stil

življenja. 

kolekcija

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26   www.spar.si

SEVNICA
Andreja Taferner,
vodja Spar Sevnica

PON - PET 8.00 - 20.00, SOBOTA 8.00 - 17.00, NEDELJA 8.00 - 12.00. ODPRTI TUDI V NEDELJO, 2.5.2010 OD 8.00 DO 12.00!

"Z veseljem vam bomo postregli in ugodili vsaki vaši želji! 
Naš glavni cilj je zadovoljen kupec!"

oddelek kruha in peciva oddelek sadja in zelenjave oddelek mesa in rib

"Kakovost in svežina sta
naša glavna aduta."

"Ne spreglejte velike
ponudbe vitaminov na

pisanem oddelku s svežim
sadjem in zelenjavo."

"Po doma~e diši!
Drobno pekovsko pecivo

spe~emo sproti v trgovini."

Ivan Radej:Mateja Cerjak:Andreja Umek:

SE PREDSTAVLJA!


