iz grajske skrinje
Beseda odgovorne glasbe skupine ATRIUM NIGHT ter
prisluhnite komediji PRIGODE IZ
urednice

AMBULANTE. Postregli vam bomo s
koncertom ROŽMARINKE, v oktobru pa
bo koncert EROIKE v župnijski cerkvi v
Boštanju.
Pridite in se prepustite užitkom. Veseli vas
bomo. Ne pozabite pogledati mesečnega
napovednika, ki vas vabi na zanimive
Začelo se je pravo poletje, s tem pa tudi prireditve po občini. Vsi se trudimo za
SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE. Pridite vas.
na grad in si oglejte odprto likovno
kolonijo in razstavo ARSPEKTA, koncert Več informacij dobite na www.kstm.si,
vokalne skupine CORONKE s prijatelji, vprašajte na info@kstm.si, pokličite na 07
koncert legendarne skupine HAZARD, 81 61 070 ali poglejte mesečni napovednik
VEČERNE POGOVORE z znanimi v naših Grajskih novicah.
Slovenci, rokodelsko razstavo,VITEŠKE
IGRE. Prepustite se ritmom elektronske
Petra Pozderec
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PODATKI O GLASILU
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.
Glasilo delno financira Občina Sevnica.
Naklada
6.250
izvodov.
Prejmejo
ga
vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar,
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.
Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: 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 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla avgusta 2008, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. julija 2008.
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v
elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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občinske strani
Posavska štipendijska shema

Odprtje brvi Šmarčna–Breg
V soboto, 7. junija,
je bila namenu
predana brv, ki povezuje Šmarčno in
Breg. Gradnja je bila predvidena v
Koncesijski pogodbi za izkoriščanje

Brv Šmarčna-Breg (Foto: Vili Zupančič)

energetskega potenciala spodnje Save,
kjer je bilo na zahtevo lokalne skupnosti
dodatno zapisano, da mora koncesionar v
dogovoru z lokalno skupnostjo omogočiti
prebivalcem Kompolja in Šmarčne ter
Brega prehod po brvi, ki jo sofinancirata
koncesionar in koncendent, preostanek
zneska pa zagotovi občina Sevnica.
Pogodbena vrednost objekta, ki ga
je zgradilo Cestno podjetje Maribor,
investitorji pa so bili Holding Slovenske
elektrarne, za projekt skupni podvig,
Infra, d. o. o., in občina Sevnica, je
675.000 EUR. Občina Sevnica je dodatno
uredila elektroinštalacijo, asfaltacijo
dostopov, varovalno ograjo na dostopih
in odkupila zemljišča v višini približno
70.000 EUR. Brv je zgrajena na lokaciji
starega broda in pomeni pomembno
povezavo za turistične in rekreativne
dejavnosti.
Lep je naš planet
Ko prebudi se sonce zlato,
nas požgečka in predrami.
Narava se zbudi,
se svet na novo nam rodi.
Ko metulji razprejo krila,
odletijo v ta naš svet,
takrat zavem se vedno znova,
kako lepo je res živet,
zato čuvajmo ta naš planet.

Komisija za štipendiranje pri posavski štipendijski shemi je pregledala 53 vlog, ki so
jih oddali delodajalci za sodelovanje v letošnji shemi. Iz Sevnice je oddalo vlogo 10
delodajalcev in s tem podalo povpraševanje po 50 novih štipendistih in 10 štipendistih,
ki so že v prejšnjih letih prejemali štipendijo. Tudi letos je največ povpraševanja po
tehničnih kadrih iz poklicev, kot so obdelovalec kovin, strugar, klepar, natakar, pek,
mizar, dimnikar. Na podlagi potreb delodajalcev bo predvidoma konec junija objavljen
razpis za 223 novih kadrovskih štipendij za celotno Posavje. Če bodo izpolnjevali
pogoje, bodo tudi v prihodnjem šolskem letu štipendirali 56 štipendistov, ki so že v
prejšnjih letih prejemali štipendijo. Verjamemo, da si bodo tudi tako delodajalci lahko
zagotovili kakovostne kadre za nadaljnji razvoj.

Seja odbora za HE na spodnji Savi
Na občini Krško se je sestal Odbor za spremljanje gradnje hidroelektrarn na spodnji
Savi. Seznanil se je s položajem projekta gradnje HE Blanca in ustanovitvijo družbe
Hidroelektrarne na spodnji Savi. V sklepni fazi so gradbena dela, v juniju pa je
predvidena preusmeritev reke Save.
Sredi julija se pričakuje dobava prvega
generatorja, ki bo začel obratovati oktobra.
Potekajo dela za akumulacijski bazen
in cestno infrastrukturo, prednostno
pa potekajo dela, ki so vezana na
preusmeritev reke Save. Intenzivno poteka
celovita rekonstrukcija Florjanske in
Drožanjske ulice ter protipoplavna zaščita
mesta Sevnica. Sočasno se gradi tudi
Župani posavskih občin na seji odbora
kanalizacijski sistem s čistilno napravo,
(Foto: arhiv Občine)
zato potekajo redni koordinacijski sestanki.
Na Loškem polju potekajo arheološke raziskave. Dodatno pa bo potrebno zgraditi
pilotne stene ob železniškem nasipu dolvodno od Vranjskega potoka. Zaradi odločb
ministrstva za promet glede odprave nivojskih prehodov na cesti od Sevnice proti
Blanci, bo potrebna prilagoditev infrastrukturnih ureditev v smislu racionalizacije.
V nadaljevanju so bili navzoči seznanjeni tudi z aktivnostmi pri gradnji HE Krško,
obravnavana je bila problematika sprejemanja državnega prostorskega načrta HE
Brežice in HE Mokrice. V juniju bo tudi podpis aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi
za izkoriščanje energetskega potenciala, s katerim se bo koncesija za energetsko
izkoriščanje spodnje Save iz dosedanjega koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne
prenesla na novoustanovljeno družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi.

Ustanovitev družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi
Na gradu Brežice je bil podpis aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save. S podpisom se je prenesla koncesija za energetsko
izkoriščanje spodnje Save v delu, ki se nanaša na izkoriščanje vodnega energetskega
potenciala na območju spodnje Save
za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah Boštanj, Blanca, Krško,
Brežice in Mokrice, in sicer iz Holdinga
Slovenske elektrarne kot dosedanjega
koncesionarja na novoustanovljeno družbo
Hidroelektrarne na spodnji Savi. V imenu
koncedenta Republike Slovenije je aneks
podpisal minister za okolje in prostor Janez
Podobnik, v imenu novoustanovljene
(Foto: Goran Rovan)
družbe pa njen direktor Bogdan Barbič.
Posavski župani, med njimi tudi župan občine Sevnica Kristijan Janc, so hkrati
podpisali izjavo, da je bilo besedilo aneksa št. 3 predhodno usklajeno s posavskimi
lokalnimi skupnostmi.

Mateja Županc
7.r OŠ BLANCA
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Posebna komisija za spremljanje gradnje HE Blanca

Tretja razvojna os

Sestala
se je posebna komisija za
spremljanje gradnje HE Blanca. Člani
komisije so veliko pozornost namenili
rekonstrukciji cestnih odsekov, predvsem
na relaciji med obema železniškima
prehodoma na Gobovcih. Predstavniki
investitorjev so zagotovili, da bodo
na omenjeni relaciji uredili prepust,
ki bo izboljšal razmere na cestišču.
Rekonstrukcija
cestnih
odsekov
je predvidena do septembra letos.
Ureditev Drožanjskega potoka Intenzivno potekajo dela v Florjanski
(Foto: arhiv Občine) in Drožanjski ulici do glavne ceste.
Dela, ki so pod vplivom zajezne gladine, v dolžini približno 300 metrov, morajo biti
dokončana do septembra, preostala dela pa bodo potekala še v drugi polovici in
na začetku prihodnjega leta. Sredi junija je predvideno, da se bodo začela dela na
regionalni cesti. Zapora naj bi predvidoma trajala na Drožanjskem potoku 35 dni,
na Florjanskem potoku pa dva meseca. V
drugi polovici meseca julija se pričakuje,
da bo za gradbiščni promet prevozen
most ob jezovni zgradbi. Celotna dolžina
mostu je 169 metrov, širina pa 9,2 metra.
Predstavniki Občine so vse seznanili tudi
z aktivnostmi glede umestitve mostu
na Logu, saj je Občina Sevnica prevzela
nalogo države in bo pripravila občinski
Urejanje ceste G1-5 (Foto: arhiv Občine)
prostorski načrt. Zdaj poteka pridobivanje
mnenj za pripravo gradiva za Vlado RS, ki mora podati soglasje, na podlagi katerega bo
Občina Sevnica pristopila k izdelavi prostorskega načrta. Pričakuje se, da bi k izvedbi
lahko pristopili v drugi polovici leta 2010. Ministrstvo za promet je konec marca
izdalo odločbe, na podlagi katerih se morajo najpozneje do začetka leta 2014 odpraviti
nivojski železniški prehodi med Sevnico in Blanco. Zaradi tega je javno podjetje Infra
prilagodilo ureditve na tangiranih odsekih v pomenu racionalizacije.

Ministrstvo za okolje in prostor
je na
gradu Sevnica predstavilo
rezultate Študije variant s predlogom
najustreznejše variantne rešitve za
gradnjo državne ceste med avtocesto
A1 Maribor-Ljubljana in A2 Ljubljana-

Trubarjevo leto
V Loki pri Zidanem Mostu je bila osrednja prireditev ob 500. obletnici rojstva
Primoža Trubarja, očeta slovenske književnosti. Na platoju pred župniščem v Loki,
na mestu njegovega prvega službovanja,
so v kulturnem programu sodelovali
člani Mešanega pevskega zbora Primož
Trubar Loka, Kulturno-umetniško društvo
Galiarda s srednjeveškimi plesi, član
ljubljanske opere Vladimir Janc, v vlogi
Trubarja pa je nastopil Dušan Senica.
Zbrane sta pozdravila župan Kristijan Janc
in predsednik Krajevne skupnosti Loka
Franci Strajnar, o pomenu protestantizma
za Slovence pa je spregovoril zgodovinar
(Foto: Vili Zupančič)
dr. Janko Prunk.

Idejna zasnova ureditve Lisce
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je organiziral
skupni sestanek glede opredelitve do
idejne zasnove Turistično-rekreacijskega
območja Lisce. Sestanka so se udeležili
predstavniki Planinskega društva Sevnica,
Občin Sevnica in Laško ter projektant idejne
zasnove, Savaprojekt Krško. V juniju bosta
organizirani javna razgrnitev in predstavitev
idejne zasnove, kjer bo imela zainteresirana
javnost spet možnost, da poda svoje predloge
in pobude za nadaljnji razvoj Lisce.
(Foto: Ljubo Motore)
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Predstavitev študije (Foto: arhiv Občine)

Obrežje. Predstavitve so se udeležili
župani občin Celje, Novo mesto, Hrastnik,
Krško,
Laško,
Mokronog-Trebelno,
Šentrupert, Škocjan, Trebnje, Zagorje
ob Savi in Sevnica. Kot najustreznejša
je bila izbrana cestna povezava po dolini
Savinje mimo Radeč in Boštanja čez
Zavratec mimo Rake in Smednika na
avtocesto Novo mesto–Obrežje. Komisija
za spremljanje državnega projekta
3. razvojna os pri občinskem svetu
občine Sevnica se je na seji seznanila s
povzetkom študije variant in predlagala,
da se predlagana najustreznejša varianta
iz navedene študije pri Sevnici usmeri
zahodno, poteka skozi del občine Sevnica
v Mirnski dolini (Tržišče-Krmelj) in se
na A2 naveže na priključku Ponikve pri
Trebnjem ali da se potrdi celoten potek
predlagane najustreznejše različice iz
navedene študije, če se obravnava hkrati
skupaj s krakom, ki je iz območja Sevnice
usmerjen zahodno in poteka skozi del
občine Sevnica v Mirnski dolini (TržiščeKrmelj) ter se na A2 naveže na priključku
Ponikve pri Trebnjem. Ta naj bi bil javno
razgrnjen v prvi polovici leta 2009.

Strah
Če peli Zemlji bi vsi,
bi ji tako hvaležni b’li.
Mi pa lepoto njeno zapuščamo
in nevarne pline v zrak spuščamo.
Ozonska luknja veča se,
vode pa vse manj je.
O, predragi naš svet,
te kdo rešil bo kdaj spet?

Matej Kočevar 7.r
OŠ BLANCA
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Sprejem najuspešnejših učencev
Zadnji teden pouka devetošolcev je že vrsto let tudi teden, v
katerem župan sprejme najuspešnejše učenke in učence naših
osnovnih šol. Letos so bili na sprejem povabljeni tisti učenci in
učenke, ki so vsa leta šolanja končali z odličnim učnim uspehom.
V Glasbeni šoli Sevnica pa sta bili merili izbiranja doseženi uspehi
učencev na glasbenih tekmovanjih ter nadaljevanje šolanja na
srednji šoli glasbene smeri. Vseh dobitnikov pohval je letos 37,
in sicer učenec iz OŠ Ane Gale Sevnica, učenca iz OŠ Milana
Majcna Šentjanž, trije učenci iz Glasbene šole Sevnica, OŠ
Blanca, OŠ Krmelj in OŠ Tržišče, sedem učencev iz OŠ Boštanj
Foto: Foto Asja
ter 16 učencev iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Podelitev pohval je
potekala na gradu Sevnica, kulturni program pa je pripravila Glasbena šola Sevnica. Po podelitvi so si učenci ogledali razstavo
Kamni govorijo, nato pa sta bila na vrsti še pogostitev in kratko druženje. Ob tej priložnosti so učencu Domnu Krncu iz OŠ Blanca
podelili posebno listino za osvojeno prvo mesto na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu.

Kamni na gradu Sevnica so spregovorili
Dolgoletni projekt, ki smo ga naredili s
sofinanciranjem Ministrstva za kulturo RS,
je bil prikazan v petek, 23. maja. S tesnim in
dolgoletnim dobrim sodelovanjem z Narodnim
muzejem Slovenije in dr. Timotejem Knificem
smo na gradu Sevnica odprli novo stalno
muzejsko zbirko.
Zbirka Kamni govorijo
Zbirka Kamni govorijo je postavljena v
pritličnem delu prvotnega stolpa gradu. Sestavlja jo 10 kamnitih spomenikov, katerih
prvotna najdba je z območja občine Sevnica. Večina so originalni spomeniki, trije so
kopije in ena fotografija.
Zbirka je edinstvena v Sloveniji, saj takšnega načina prikaza zbirke na našem območju
še ni bilo. Kamni dobesedno spregovorijo s pomočjo multimedijske predstavitve
in svetlobnih efektov. Film je tisti, ki pripoveduje zgodovino in pomen kamnitih
spomenikov ter prevzame nalogo vodnika. Pri izdelavi pa je levji delež prevzela ekipa
zanesljivih Sevničanov. In sicer režijo in produkcijo Bojan Kostevc, avtorsko glasbo
Zoran Košir, fotografije Mirko Ognjenović in glas Smilja Radi.
Grad Sevnica je spet pridobil noviteto in s tem pripomogel k večjem obisku turistov in
prepoznavnosti Sevnice.
Petra Biderman, Foto: Ljubo Motore
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KŠTM Sevnica
Večerni pogovori na deželi z
znanimi Slovenci na Blanci

Dnevi mladih Sevnica 2008
Predzadnji konec tedna v maju je bil že
4. tradicionalni festival kulture mladih
Dnevi mladih Sevnica 2008. V petek,
16. maja, je oživelo središče Šentjanža,
saj smo se zabavali v ritmih legendarne
zasedbe Zmelkoow, obiskovalce pa je
ogrevala tudi mlada skupina iz Celja,
Meanless, manjkalo pa ni niti vložkov
komedije stand-up našega vedno veselega
in tudi kritičnega Bobbyja. Sobotni dan
se je začel že zgodaj dopoldne v središču
Sevnice z nastopi glasbenih in plesnih
skupin osnovnih šol iz občine Sevnica ter
predstavitvijo otroške plesne skupine in
plesnega vrtca, program pa je moderirala
naša prostovoljka (in učiteljica) Barbara.
Otroci so veselo ustvarjali tudi v kreativnih

delavnicah pod vodstvom Anite in Brigite.
Večerni del je bil zaznamovan z ritmi
glasbe housa domačih sukačev vinilnih
plošč (Guli, Dark, Damirche in Matto),
vrhunsko ozračje in sozvočje pa nam je
»pričaral« italijanski DJ Dave Manali.
Občutiti je bilo zadovoljstvo nastopajočih
in obiskovalcev, zato se bomo še trudili,
da bo projekt ostal tradicionalen. Želimo
si, da bi festivalu dodali še pestrejšo
vsebino in mladim ponudili kakovostno
preživljanje prostega časa, saj je v mladih
še veliko zamisli in skritega potenciala, le
priklicati ga je treba.

V petek, 30. maja, se je v
organizaciji KŠTM Sevnica in
Krajevne skupnosti Blanca zgodil
14. pogovor z znanimi Slovenci
na sevniškem območju. Mnogi
v dvorani so uživali ob nastopu
harmonikarjev Povše, ljudskih
pevcev, še posebno pa so navdušili
Gosti in organizatorji so bili zadovoljni z uspešno
predstavniki Osnovne šole Blanca
izpeljavo blanškega pogovora z znanimi Slovenci.
s svojo mlado zasedbo glasbenic.
Voditeljica Marjana Grčman je vodila
pogovor
z gledališko igralko Natašo
Ralijan Tič in pevcem ter TV-voditeljem
Borisom Kopitarjem. Ko je Kopitar
pohvalil najmlajši pevki in citrarki, je dobil
velik aplavz.
Vse prisotne so pozdravili podžupanja
Breda Drenek Sotošek, predsednik sveta
KS Blanca Bogoslav Peklar in direktorica
Ob zvokih harmonikarjev Povše so pete
KŠTM Sevnica Petra Pozderec.
zasrbele Natašo Ralijan Tič in predsednika
Za
okrepčilo
s
Peklarja ter voditeljico Marjano in Borisa
suhomesnimi
Kopitarja.
izdelki so poskrbeli
Roštoharjevi, zraven
se je prileglo vino
Požunovih, lepo so
dišali kruh in pecivo,
ki so ga pripravile
blanške gospodinje.
Naslednji pogovor bo
v sklopu Sevniškega Nastop predstavnikov
OŠ Blanca je očaral
grajskega
poletja
Številni obiskovalci so prisluhnili
tako, da se je
v juliju na gradu Kopitarja
blanškim pevcem.
želel z glasbenicami še
Sevnica.
srečati.
Foto: vir KŠTM

www.dnevimladih.com
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KŠTM Sevnica, prispevki in reportaže
Sevniško Grajsko poletje tudi letos
Sevniško grajsko poletje se je začelo z odprtjem
stalne muzejske zbirke Kamni govorijo in
koncertom KD Blanški vinogradniki.
Po več letih se je skozi grajsko zidovje zaslišal glas
fanfar. Ob pozdravnem govoru Petre Pozderec,
direktorice KŠTM Sevnica, podžupana občine
Sevnica Srečka Ocvirka in direktorja dr. Petra Kosa
so pozornost spet vzbudile fanfare KD Blanških
vinogradnikov ter malce pozneje Marjan Hribar
Po lutkovni predstavi "Grajska s solističnim petjem iz muzejskega prostora. Ob
skrivnost" so otroci izdelovali rezanju traku se je zbirka uradno odprla in ogled
lutke iz cunj
je bil mogoč za prve obiskovalce.
Po ogledu zbirke je bil koncert KD Blanških vinogradnikov, ki so se predstavili z
12 zimzelenimi uspešnicami ob pevski spremljavi Jureta Ureka in sester Molan.
Povezovalec glasbenega dela je bil Andrej Pinterič. Prijetno pa je presenetil tudi
predsednik godbenikov Roman Kragl z drobno pozornostjo za podžupana Srečka
Ocvirka, direktorico KŠTM Petro Pozderec, predstavnico JSKD OI Sevnica Stanko
Žnidaršič ter Petro Biderman. Sevniško grajsko poletje se je nadaljevalo teden dni
pozneje s koncertom gostujoče Glasbene šole Zagorje, s pevskim zborom Cicido. Mali
pevski talenti so z igrivimi pesmimi prikazali zelo pester pevski repertoar.
Prireditve v sklopu Sevniškega grajskega poletja se bodo vrstile vse poletje, in sicer
glasbene prireditve, gledališke igre, likovna kolonija ter odprtja začasnih razstav v
galerijskem delu. Datumi prireditev so navedeni v koledarčku, zato vabljeni na grad Sevnica.

Koncert KD Blanških vinogradnikov

Pevski zbor Cicido

Foto: Ljubo Motore in Petra Biderman

Verjemi v svoj koš

Koncertna dejavnost na Glasbeni šoli Sevnica

Vseslovenska akcija Verjemi
v svoj koš je 27. maja
nekaj po 16. uri prinesla
veselje v Sevnico, kjer so
prav s pomočjo nosilcev
akcije s košarkarsko tekmo
sredi blokovskega naselja
predali svojemu namenu
obnovljeno
košarkarsko
igrišče.
Tekmo ob odprtju igrišča,
kjer je položen nov asfalt,
začrtali pa so še nove
označbe
in
postavili
nove table in koše, sta
v dokaj veliki vročini
odigrali ekipi politikov in
gospodarstvenikov.
Pred tekmo so zbrane
pozdravili, sevniški župan
Kristijan Janc, član uprave glavnega sponzorja športno-humanitarne
akcije »Verjemi v svoj koš«, Deželne banke Slovenije, Štefan Belingar,
vodja akcije Esad Babačič in ambasador akcije 216 cm visok zvezdnik
NBA lige, Primož Brezec, ki je tudi prerezal trak in demonstriral zabijanje
na koš. Blagoslov igrišča je opravil sevniški župnik Vinko Štrucelj.
Franc Šeško

Poglavitna vloga glasbene šole je vzgoja in izobraževanje
ljubiteljev glasbe ter oblikovanje odnosa do kulture. K tem
ciljem na sevniški glasbeni šoli prav gotovo stremimo, saj
poleg predpisanih izobraževalnih programov in vsebin
učencem ponujamo tudi bogato koncertno dejavnost v
domačem okolju.
Še posebno pestra je bila ponudba glasbenih prireditev v
mesecu maju.
Dvakrat smo lahko prisluhnili študentom Akademije za
glasbo iz Ljubljane. Prvi komorni koncert so zaznamovala
dela O. Messiaena, na drugem pa se je, poleg klavirskega
tria z Dvořakovim delom Dumky, predstavil še pianist
Ivan Ferčič s priljubljenimi Otroškimi prizori op. 15
Roberta Schumanna.
Na šoli je koncertiral tudi klavirski trio Ars musica, ki
se je predstavil z delom programa, ki ga je konec maja
izvajal na tekmovanju v Osaki na Japonskem.
Zadnji majski teden pa so zaznamovali: recital naše
učenke, flavtistke Lare Šalamon, zaključni koncert
šolskega pihalnega orkestra, komornih skupin in solistov
oddelkov pihala, trobila in tolkala ter koncert Otroškega
pevskega zbora CiciDO iz Glasbene šole Zagorje, enega
najboljših slovenskih otroških pevskih zborov.
Vljudno povabljeni na naše koncerte.
Glasbena šola Sevnica
Foto: Blanka Pozyczka
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Pesem Posavja 2008
V aprilu in maju so v Posavju spet peli. V organizaciji krške,
brežiške in sevniške območne izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti je potekala območna revija odraslih
pevskih zasedb. Predstavilo se je 33 pevskih zborov in več
kot 600 nastopajočih.
V občini Sevnica smo si lahko ogledali drugi koncert, kjer
se je predstavilo sedem pevskih zborov: Mešani pevski zbor
župnije Leskovec pri Krškem, Moški pevski zbor Bizeljsko,
Mešani pevski zbor KUD Otona Župančiča Artiče,
Vokalna skupina Zefir (PGD Sevnica), Mešani pevski zbor Lisca Sevnica,
Moški pevski zbor Kapele, Vokalna skupina Solzice (Glasbena šola Brežice).
Revijo je strokovno spremljal slovenski skladatelj, pedagog in dirigent Tomaž
Habe, ki je podal tudi strokovno mnenje. Po končani reviji je bilo druženje
vseh pevcev v Hotelu Ajdovec.
Stanka Žnidaršič,
JSKD OI Sevnica

Ljudske pevke s Telč v Essnu
Čeprav velja pregovor, da je doma vedno najlepše, je vendarle želja in izziv vsake
skupine ali posameznika nastop v tujini. To smo si želele tudi članice skupine Ljudske
pevke s Telč, vendar se o tem nismo upale glasno razmišljati, saj se nam je zdelo skoraj
nemogoče. In vendar je za nami naše prvo gostovanje onstran meja Slovenije.
Težko je povedati z besedami, kaj občuti človek, ko se sreča z rojaki na daljnem severu
Nemčije in ga ti pozdravijo z diatonično harmoniko ter prijetno slovensko ljudsko
pesmijo. Tedaj se zaveš, kako globoko ti ljudje cenijo pripadnost svoji domovini,.
Čeprav so tam 40 in več let, ohranjajo slovensko kulturo in prenašajo svoje izročilo na
mlade rodove, ki morda z večjim navdušenjem povedo, da so Slovenci, kot naši mladi
v domovini. V takšnem prijetnem ozračju je res zelo lepo pokramljati in se poveseliti
ob zvokih harmonike.
Ob prihodu v Moers, kjer so nas pričakali naši gostitelji, člani pevskega zbora Slovenski
cvet, nam je bilo res toplo pri srcu. Nada Zupan Kukec, ki je nekakšna gonilna sila
njihovega delovanja, je poskrbela prav za vse - od pogostitve do prenočišča in vodenja.
Že prvi dan našega gostovanja nas je popeljala po severni Nemčiji in naprej proti
Nizozemski, kjer smo si ogledali znameniti arboretum Keukenhoff. Uživali smo
v čudovitem cvetočem okolju, se popeljali prav do obale Atlantskega oceana in se
sprehodili po peščeni plaži. Po napornem dnevu smo skupaj s prijatelji preživeli
prijeten večer ob petju in družabnem srečanju.
V nedeljo je bil tako rekoč vrhunec našega potovanja, saj smo se udeležili slovesnosti, ki
jo je v počastitev 50. obletnice slovenske župnije v Essnu pripravila tamkajšnja katoliška
skupnost. Po slovesni sveti maši, pri kateri so sodelovali tudi predstavniki slovenske
Cerkve, je bil v dvorani kulturni program s slavnostnimi govorniki iz Slovenije, Nemčije
in Belgije. Slovensko ljudsko pesem pa smo med množico privabile Ljudske pevke s
Telč in marsikomu izmed obiskovalcev se je orosilo oko. V nadaljevanju družabnega
dela večera je skupaj z našimi zdomci ob zvokih harmonike zadonela vesela slovenska
pesem po vsej dvorani. Biti na takšnem srečanju je res nepozabno doživetje in vsem
nam se bo za vedno vtisnilo v spomin. Naše gostovanje se je kar prehitro končalo in
ob koncu smo se razšli s solznimi očmi in obljubo, da se prihodnje leto srečamo v
Sloveniji.
Zvonka Mrgole

Družabno srečanje z gostitelji ob večerji

Pesem za slovo

Slovenski cvet in Ljudske pevke s Telč

Sedmi Švicarjev memorial v Krmelju
V soboto, 17. maja, so se spet, že sedmič, zbrali lastniki starodobnih vojaških vozil v spomin na svojega tragično umrlega člana,
švicarskega državljana, ki je želel jesen življenja preživeti v lepoti šentjanških gričev, a je njegov avto zdrsel po mokri travi v globel.
Po nekajurni panoramski vožnji po makadamu in gozdnih poteh okrog Tržišča in Šentjanža so se na koncu v športnem parku
v Krmelju pomerili še v spretnostnem tekmovanju. Voziti so morali slalom med količki, po možnosti brez napak zapeljati skozi
minsko polje, čim hitreje preteči oviro iz avtomobilskih gum, prebiti so se morali mimo pehotnih ovir in na koncu še s puško za
paintball zadeti tarčo z razdalje 15 metrov. Najhitrejši in najspretnejši so prejeli spominske pokale: za zmago Boštjan Krevs, za 2.
mesto Marjan Redek in za 3. Roman Dobelšek. Za atraktivno vožnjo sta bila s pokalom nagrajena še Miran Krevs in Franci Novak.
Janez Valant je imel najostrejši vid in je uganil višino obešene kuhane šunke.
Celoten izkupiček prireditve so organizatorji srečanja, ki jih z zanosom vodi Jože Erman iz Krmelja, namenili učencem Osnovne
šole Tržišče. Dejanje, zares vredno pohvale!
Dušan Močnik
Julij 2008
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Miss universe Slovenije
na obisku v Sevnici
Anamarija Avbelj je v maju
postala nova miss universe
Slovenije. Lepotni naslov je
pred njo nosila Tjaša Kokalj, ki
nas je nadvse uspešno zastopala
na svetovnem izbiranju, saj
je postala najlepša Evropejka
in hkrati finalistka tega
svetovnega izbiranja. Poleg
tega je lepotni naziv zelo dobro
izkoristila, saj je postala obraz
kar treh oglaševalskih kampanij
za Lisco – za bluze in kopalke.
Nova miss universe je na
začetku junija obiskala Sevnico, natančneje podjetje Lisca. To ji
je napolnilo potovalni kovček za svetovno izbiranje v Vietnamu.
In kaj se je znašlo v njeni garderobi? Barvito in prefinjeno perilo
za vse priložnosti in za
pod vsako oblačilo, tudi
tista najglamuroznejša,
modne
kopalke
z
različnimi pareji za
vroče dni, ter bluze,
majčke in različne
tunike za vsakodnevne
obveznosti.
Tamara Busar,
Foto: T.U.
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Skupščina Rdečega križa Sevnica
Na Območnem združenju RK Sevnica smo imeli 29. maja redno letno, tokrat tudi
volilno skupščino.
Nanjo so bili vabljeni pooblaščenci devetih krajevnih organizacij, člani območnega
in nadzornega odbora in vsi, ki jih zanima naše delo. Delo skupščine, ki jo je vodila
Slavica Ivačič, je potekalo brez zapletov. Delegati so potrdili načrte in poročila. Na
volitvah je bila za predsednico znova izvoljena Ivica Lindič, za podpredsednico pa
Violeta Bahat Kmetič. Delno je spremenjen tudi območni odbor, kar je v skladu s
statutom, ki določa vsaj tretjino novih članov.
Predstavili smo delo in dosežke preteklega leta in načrte za letos. Naša glavna področja delovanja so: krvodajalstvo, kjer smo
zaradi naših izjemnih krvodajalcev med najboljšimi v državi. Lani smo organizirali dvodnevni in eno tridnevno akcijo, odzvalo se
je 1178 ljudi. Sledi področje širjenja znanja iz prve pomoči, usposabljamo bodoče voznike motornih vozil, ekipe Civilne zaščite,
delavce v sklopu varstva pri delu ter kandidate za program bolničar, znanja o PP pa širimo tudi med mladimi po OŠ. Naše najbolj
prepoznavno področje je pomoč vsem socialno ali materialno šibkim družinam in posameznikom. Lani smo jim razdelili 375
živilskih paketov, poleg tega smo delili tudi hrano iz intervencijskih zalog Evropske skupnosti. Tako smo lani razdelili za 12 ton
različne hrane, poleg tega pa smo namenili 3500 evrov za druge oblike pomoči. Družinam smo pomagali tudi tako, da smo otrokom
omogočili letovanje na Debelem rtiču. Poleti je šlo na morje osem otrok, v jesenskih počitnicah 11, med novoletnimi počitnicami
trije in med prvomajskimi prazniki še osem otrok. Nekateri med njimi so morje videli prvič. Končali smo z akcijo nakupa dvigala
za invalidko. Posamezniki in podjetja so za ta namen darovali več ko 13.000 evrov in ves denar je bil nakazan za nakup dvigala.
Naši prostovoljci so lani obiskali na domu 620 starejših, bolnih ali osamljenih oseb. Poleg tega so krajevne organizacije pripravile
že tradicionalna srečanja, na katera je prišlo skoraj 800 starostnikov, pri organizaciji pa je sodelovalo več kot 300 prostovoljcev in
nastopajočih. Lani smo pristopili tudi k nacionalnemu programu Za boljše življenje starejših ljudi, v sklopu katerega izobražujemo
naše prostovoljce, ki bodo sčasoma po naši občini oblikovali skupine za redna srečanja. Svoje delovanje smo lani predstavili na
prireditvi ob tednu RK in se priključili nacionalni akciji Sekunde rešujejo. Skupščino smo nadaljevali s predstavitvijo petminutnega
filma o pomenu in vlogi organizacije RK po svetu, v katerem so prikazane težave in
beda velikega števila ljudi po svetu, katastrofe, vremenske ujme ter pomoč in akcije, ki
sta jih vodila Mednarodni odbor RK in Mednarodna federacija društev Rdečega križa
in Rdečega polmeseca. Prikazane so bile še fotografije našega delovanja leta 2007, pa
nekaj utrinkov s srečanja s predsednikom države in soprogo na Debelem rtiču maja
letos. Skupščino smo sklenili v sproščenem in optimističnem ozračju z željo pridobiti
nove prostovoljce, ljudi dobrega srca, ki si želijo sodelovati pri naših dejavnostih,
predvsem pri obiskovanju starejših in bolnih. Zavedamo se, da uspeha družbe ne
moremo seštevati le z ekonomskimi kazalniki in bruto nacionalnimi rezultati, ampak
ga množimo z dejanji solidarnosti.
Mojca Pinterič Krajnc

Za prijetno otroštvo - prireditev ob tednu Rdečega križa in dnevu
medicinskih sester
V soboto, 10. maja, je Območno združenje Rdečega križa Sevnica v sodelovanju z
zdravstvenim domom v središču mesta pripravilo prireditev na stojnicah. RK Sevnica
je predstavil svojo dejavnost in dosežke preteklega leta, medicinske sestre pa so
sodelovale z zdravstveno-vzgojnim programom. Opravljale so merjenje krvnega tlaka
in sladkorja. Glede na letošnje nacionalno geslo ob tednu RK Za prijetno otroštvo
smo k sodelovanju povabili tudi organizacije, ki prav tako kot RK s svojo dejavnostjo
pripomorejo k prijetnejšemu otroštvu, ne le socialno in materialno ogroženih otrok,
ampak vseh otrok naše občine. Sodelovali so: OŠ Blanca s svojo letošnjo ekipo učencev,
ki je zastopala Sevnico na nedavnem regijskem tekmovanju šol v znanju prve pomoči
v Novem mestu, OŠ Sevnica, ki je predstavila program razvijanja prostovoljstva med
mladimi, Salezijanski mladinski center in Mladinski center Sevnica, obe organizaciji
vse leto z raznimi oblikami druženja in izobraževanja skrbita za mlade, Center šolskih
in obšolskih dejavnosti Ljubljana, ki ima po Sloveniji 21 centrov za aktivno preživljanje
prostega časa, Društvo sladkornih bolnikov Posavja, Koronarni klub Sevnica ter
Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku.
Mojca Pinterič Krajnc
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev
PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA
Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika, ki jo sofinancira Ministrstvo
za kulturo.

Sevniška voščenka (3)
V članku o sevniški voščenki, ki je bil objavljen v 8. številki Grajskih novic, sem
zapisal, da ima ime sevniška voščenka prvenstvo pred dolenjsko voščenko, in ne
nasprotno. Strokovnjaki pravijo, da o njenem izvoru ni zanesljivih podatkov. Nastala
naj bi kot naključni sejanec ali mutant. O tem, kje je nastal ta mutant, ni podatkov.
Za gorenjsko oziroma besniško voščenko pravijo, da je sejanec sevniške voščenke, ki
jo je vzgojil, domači besniški župnik; to mi je povedal znani sadjarski strokovnjak inž.
T. Benedičič.
Leta 1862 je bil zgrajen odcep južne železnice od Zidanega Mosta proti Zagrebu, ki je
krajem v Posavju odprl okno v svet. Sevnica je postala pomembno središče za trgovino
s sadjem. Leta 1868 so Novice zapisale: »… Sevniška voščenka - nemško Lichtenwalder
Wachsapfel - katera bi se pač z veliko večjo opravičenostjo dolenjska voščenka imenovala, je postala v kratkem času kaj iskano
trgovsko blago, katero se je iz Sevnice izvažalo ...« Po organiziranosti avstro-ogrskih dežel so kraji na desnem bregu Save pripadali
deželi Kranjski, tisti na levem pa Spodnji Štajerski. Seveda reka Sava ni bila
naravna meja za voščenko, saj je bila ta močno razširjena tudi na Kranjskem,
v Boštanju in okolici, kjer so enaki naravni pogoji za sadjarstvo. V literaturi
(opis iz že omenjene knjige Vzorna zbirka jabolk in hrušk, prva izdaja 1904)
zasledimo tudi prvi sinonim kranjska voščenka. Znan je tudi sinonim sevniški
voskovec, ki pa ga v strokovni literaturi ne zasledimo. Lončeno emajlirano
ploščico s tem napisom (glej fotografijo) so mi posredovali znanci. Znani
sevniški trgovec Šetina, ki je imel trgovino na Glavnem trgu, se je ukvarjal tudi
s prodajo sadja na debelo. Da v njegovem skladišču ne bi bilo pomote, je imel
razvrščene police za sadje opremljene s takšnimi ličnimi napisi. Kakor sem že
omenil, je bila voščenka na razstavi v Trstu leta 1882 in na Dunaju leta 1888
predstavljena kot sevniška Lichtenwalder. Pridevnik dolenjska se v sadnem
izboru pojavi šele pozneje.
Spomniti se moramo tudi pomembnih mož, ki se jim moramo zahvaliti za
razvoj sadjereje na območju sevniške občine. Dragutin F. Ripšl, vojni kurat in župnik v Loki (1864-74), je že leta 1867 na Dunaju
izdal knjigo Kratki nauki sadjereje. Uredil je drevesnico, cepil divja jabolka, svojo knjigo pa brezplačno delil okoliškim sadjarjem.
Ripšlov prijatelj Vitez pl. Gutmannstahl-Benvenuti, lastnik boštanjske graščine, je kmete brezplačno oskrboval z različnimi
cepljenkami. Po letu 1870 prevzemajo vzgojo ljudskošolski učitelji, ki urejajo šolske vrtove, drevesnice, organizirajo razstave sadja.
Ob že omenjenem nadučitelju Mešičku je treba omeniti tudi njegovega predhodnika Drnjača, v Boštanju pa nadučitelja Račiča.
Prepoznavnost sorte je bila opisana s pridevnikom sevniška in vezana na posavsko-sevniški sadni podokoliš. Pod tem imenom so
jo poznali po Evropi, od Dunaja pa menda do Londona. Ali ne bi bilo smiselno izkoristiti naravnih danosti in poskusiti z nasadom
sevniške voščenke kot blagovne znamke, saj že sadni izbor v omenjeni knjigi pred sto leti Vzorna zbirka jabolk in hrušk priporoča
sevniško voščenko »za odgojo z visokim ali nizkim deblom(grm)«, kar bi ustrezalo tudi sodobnim tehnološkim zahtevam.
Polde L. Blaznik, Dragomer

Pohod je uspel
KO DIS Šentjanž je v sodelovanju s KO DIS Krmelj-Tržišče organiziral 6. pohod ob italijansko-nemški okupacijski meji od Murnc
do Telč v soboto, 26. aprila. Pokrovitelj pohoda je bilo Društvo izgnancev Slovenije. Start je bil ob spominskem obeležju v Murncah,
kjer sta oktobra 1941 junaške smrti umrla Janči Mevželj in Milan Majcen. Pohod, ki je postal že tradicionalen, organiziramo v
spomin vsem padlim v NOB, izgnancem in beguncem. Vse je v imenu KS Tržišče nagovoril Janez Kukec. Na Telčah je bil slavnostni
govornik mag. Franc Žnidaršič, predsednica DIS prof. Ivica Žnidaršič pa je gospodinjam iz Hinjc, gasilskemu društvu in pevkam
s Telč podelila spominska priznanja. Spominski pohod naj nas združuje in povezuje v skupnih prizadevanjih za lepše življenje zdaj
in v prihodnosti. Ohranimo dostojen spomin na vse, ki so doživeli izgnanstvo in begunstvo. V imenu organizatorjev pohoda se
iskreno zahvaljujem OŠ Šentjanž in OŠ Krmelj za kulturni program in vsem, ki so na poti pohoda gostili pohodnike.
Rezka REPOVŽ,
predsednica KO DIS Šentjanž
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iz stare skrinje ...

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Grajske novice še vedno ponujajo prostor za legende in zgodbe, ki so povezane z zgodovino, ljudmi in dogodki v naši občini. Zgodbe iz stare
skrinje objavljamo v časopisu in na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Avtorje prosimo, da poleg zgodbe pripišejo še svoje ime, priimek, naslov
in telefonsko številko, da bomo lahko uskladili način in velikost objave.
Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).
12.3.Orli. Kdaj je bilo ustanovljeno društvo organiziral?Kaj so predvajali (katere filme)?
Pogovor s preteklostjo (nadaljevanje)
orlov? Kje je arhiv ali kakšna poročila in Ali so se plačevale vstopnice?
Prvi kino je bil v Boštanju leta 1924. Vso
10. Kako se spominja okupacije 1941-1945. knjižice? Je to v župnišču?
Leta
1938
je
bil
v
Boštanju
orlovski
tabor.
zadevo so pripeljali iz Sevnice. Videle
Kdo je bil izgnan prvi?
Vodil
ga
je
Voje,
ki
je
pristopil
k
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Prvi ga je imel nadučitelj Fakin. Naredil
azaleje, ki so se tam prijele in razrasle.
Plauštajnerju v Sevnici.
ga je sam leta 1928. Sedej (kaplan) ga je
Pred letom 1943 na tem rastišču ni bilo
12.4. Lovsko društvo:
imel v zvoniku, napeljavo pa je podaljšal
nobenih azalej. Ta rastlina se razrašča kot
Ustanovljeno je bilo leta 1946 - prej Jakil do Dremlja (kjer je jedel) in ga tam
kopriva.
(privatno). Izdana je bila brošura ob 50. poslušal s slušalkami. Včasih smo še mi
12. Kakšna društva so delovala v preteklosti
obletnici lovskega društva. Če si imel v kaj poslušali.
v Boštanju?
stari Jugoslaviji več kot 16 hektarov gozda, 15.3. Motorno kolo - kdaj, kdo in kakšen?
12.1. Sokolsko društvo:
si imel pravico do svoje jage.
Tega se ne spomnim.
To je bilo izredno aktivno in uspešno
13. Otroški vrtec v Boštanju:
15.4. Bicikl - kdaj, kdo in kakšen je bil?
društvo. V zvezi s sokolsko sliko pa je
Nune so imele nekakšen vrtec, če je kdo Prvi bicikl (kolo) je imel Dremelj. Stari
rekel, da mu je Šnuderl rekel, da je sliko
bicikl (stari tip) je imel stari Dobovšek,
dal Romanu, kar bi bilo treba po njegovem
enkrat leta 1923-24.
mnenju preveriti.
15.5. Kopalnica: kdaj in kdo je imel prvo

12.2. Gasilsko društvo:
Kdo je danes tajnik društva? Kje je
shranjen arhiv? So bile ob obletnicah
društva kakšne proslave? Je kje shranjena
kakšna knjižica ali poročilo (govor) ob
teh obletnicah? Kje so danes prostori
društva?
Na sveti večer leta 1923 so se pri Možicu
v Boštanju zbrali: Stopar, Švigelj Martin,
Redenšek Jože in domači Možicevi. Leta
1924 je bilo ustanovljeno samostojno
gasilsko društvo Boštanj, ki pa ni imelo
svojih prostorov. Pri Francu Maroltu iz
Dolenjega Boštanja (stari Lipar) so že
skopali prostor za gasilski dom. Potem je
Drmelj kupil Dolinarjev grunt. Preostali
del posestva je prodal, dal pa je prostor za
gasilski in sokolski dom. Še zdaj je gasilsko
društvo v vasi zelo aktivno. Na enem od
zadnjih srečanj so zasedli celo prvo mesto.
V ekipi je bil tudi Alojz Zalašček, star več
kot 80 let.
Dokumentacijo in druge podatke ima
Peter (tajnik KS) v gasilskem domu. Ob
70. obletnici (1994) je bila proslava z
govorom. Kakšne brošure nismo izdali.
Julij 2008

prišel. Ni bilo predpisanega prispevka,
temveč le prostovoljni. Nune so živele zelo
skromno. Bile so v Boštanju kakšnih 10 let.
Leta 1937 so odšle, ker niso imele nobene
podpore pri župniku. Nune so občasno
organizirale otroške igrice, ki so se igrale
pod kozolcem. A. Zalaščku sem pokazal
fotografijo ene teh iger, kjer je njegova
žena Fani prepoznala kar precej otrok.
14. Šege in običaji:
14.1. Koledvanje:
V vasi je bilo v stari Jugoslaviji, in sicer za
svečnico. Prišli so tudi od drugod (Hrvati
in iz Bele krajine). Za sv. Jurija pojejo še
zdaj.
14.2. Božično drevesce: Kdaj prvič v Boštanju?
Pri kom in kakšno?
Kot se spomnim, je to bilo od nekdaj …
15. Kako je Boštanj doživljal tehnološke
pridobitve, mehanizacijo in tehnološki
razvoj?
15.1. Prvi kino v vasi. Kdo ga je

kopalnico v vasi? Kakšna je bila?
Ne bi vedel. Prvotne oblike kopanja so
bile postavljene lesene kadi (čebri).
15.6. Poljedelski stroji: kdo in kdaj ter
kakšni stroji? Kdaj prvi traktor?
Prvi plug (lesen, železen) so imeli: Drmelj,
Slapšak, Zalašček okrog leta 1925-28.
Liparjev Tonče pa prvi traktor: 1950-52.
16. Sadjarstvo v Boštanju:
Oče Drmelj je prišel v Boštanj s cekrom
(bil je učitelj, mežnar), nato pa postal
eden najbolj premožnih v vasi. Kupil je
Lepi dob.
17. Način sajenja kmetijskih pridelkov
nekdaj:
Krompir: se je sadil pod motiko: najprej
jamica, drugi je metal krompir vanjo
in ga zagrebel. Vsaka druga brazda in
okopavanje.
Cvetko Zupančič

Upravnica pošte Radežič
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turistična zveza občine sevnica
Moja dežela, lepa in gostoljubna
Občinsko ocenjevanje krajev, šol in vrtcev

Pohod po Marinkini poti
V nedeljo, 8. junija, je potekal
tradicionalni pohod po Marinkini poti.
Kljub nekoliko kislemu vremenu se je
na startu pri Kulturno-mladinskemu
domu na Lukovcu zbralo kar lepo število

Zbiranje pohodnikov

pohodnikov, ki so prišli iz različnih
krajev Slovenije. Najprej sta bila na vrsti
zajtrk ter razdelitev pohodnih pokrival.
Predsednica KŠD Lukovec je pozdravila
vse, poseben pozdrav je bil namenjen
županu Kristjanu Jancu, ki se je pohoda
udeležil z družino. Pohod je vodil

V gosjem redu naprej …

domačin Stanko Lisec. Pot je bila dolga
približno šest kilometrov, na točkah ob
poti je vodja pohoda seznanjal pohodnike
z značilnostmi tega območja, ob tem pa
so se na posameznih točkah poskušale
različne dobrote.
Pohod smo v veselem in prijetnem
druženju končali v Kulturno-mladinskem
domu v plesnih korakih ob zvokih
harmonike izpod hitrih prstov Jožeta
Kranjca.
Razšli smo se z obljubo, da se drugo leto
spet vidimo, povabili pa bomo še svoje
prijatelje.
Alenka Kozorog
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Komisija za ocenjevanje pri Turistični zvezi občine Sevnica, ki so jo sestavljali Marija
Jezernik, Fanika Simeonov, Marija Jazbec, Nežika Novšak in Cvetka Jazbec, je opravila
3. in 4. junija ocenjevanje krajev, šol in vrtcev po občini Sevnica.
Ocenjevanje poteka pod pokroviteljstvom TZS, pod geslom Moja dežela, lepa in
gostoljubna. Pri tem projektu smo dosegli že lepe rezultate in prav to kaže, da so
krajani dobro obveščeni, seznanjeni s pravili in da dobro sodelujejo. Zato ima komisija
vsako leto težje delo.
Tekmovanje je postalo široko gibanje, del splošnega razvoja, ki vključuje tudi nova
temeljna načela trajnostnega okoljevarstvenega razvoja in poudarja ohranjanje
identičnosti naše pokrajine. Le urejeno, zdravo in privlačno okolje z značilno identiteto
je namreč temeljni pogoj za uspešni in trajni razvoj turizma.
V tekmovanju se izražata dobra volja in požrtvovalnost posameznikov, ki vpletajo
nov odnos do okolja, skrb za ohranjanje
narave, zmanjšanje onesnaženosti in
drugo. Turistična zveza občine Sevnica
vodi projekt, v sklopu katerega poskrbi
za izobraževalna predavanja, obveščanje,
ocenjevanje in posredovanje na regijsko
ocenjevanje.
Letos so nominirani kraji za regijsko
ocenjevanje naslednji:
· v kategorijo kraji se je uvrstil: Slančji
Vrh;
· v kategorijo hribovske vasi: Razbor;
Del komisije v cvetju stare vrste vrtnic
· v kategorijo vaško jedro: Rogačice;
· v kategorijo staro trško jedro: Sevnica
z grajskim pobočjem in starim delom
mesta.
Kraje, ki so nominirani kot jedro, to
sta Sevnica in Rogačice, bo ocenjevala
še posebna komisija. Zato krajane
naprošamo, naj bodo pozorni na vse, kar
ne sodi tja in naj tudi preveč ne krasijo,
ampak naj urejenost ostane naravna.
Komisija pogosto poudarja, da tudi
preveč ni lepo, ampak dosežemo ravno
Komisija z domačinko iz Slančjega Vrha. V
nasprotno.
rokah ima šopek, seme motovilca.
Ocenjevali smo tudi šole in vrtce. Tudi
tu so lepi rezultati, kar dokazuje, da
so seznanjeni z ekologijo, zbiranjem
odpadkov, skratka, trudijo se, kolikor se
lahko ob obveznem šolskem programu. V
posavsko ocenjevanje smo predlagali:
· v kategorijo šole, zgrajene pred letom
1983, starejša gradnja: OŠ Sava Kladnika
Sevnica in podružnična šola Frana
Prijazna šola v Boštanju
Metelka Bučka;
· v kategorijo novejše zgradbe: Osnovna
šola Blanca.
Vse kraje, ki so se uvrstili v posavsko
ocenjevanje, prosimo, da ste še posebno
pozorni, ker bodo komisije delo opravljale
nenapovedane, in to od 20. junija do 30.
julija.
Če se bo komu od nominiranih uspelo
uvrstiti na državno ocenjevanje, bo prej še
enkrat opravila ogled občinska komisija
TZOS. Na koncu je treba pohvaliti vse občane in občanke, ki se trudijo pri čiščenju
in urejanju okolja, v katerem živimo. Vsako leto se čutijo premiki na bolje, kar je
znamenje, da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.
Cvetka Jazbec, foto: Suzana Spaseski
Julij 2008

turistična zveza občine sevnica, šolski zvonec
Lovrenc je cvetel modro

Zaprisega Krekove konjenice

V dneh okoli 1. maja so Lovrenc obiskali
številni pohodniki. Sv. Lovrenc leži na
711 metrov nadmorske višine nad Loko
pri Zidanem Mostu, ob romarski cerkvi
je znan tudi po rastišču cluzijevega svišča,
bolj znanega kot encijan, in rumene opojne
zlatice, endemita Posavskega hribovja.
Ljubitelji narave ga imenujejo Botanični
biser posavskega hribovja, zato je bil leta
1993 sprejet odlok sevniške občine o
razglasitvi rastišča cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik.
Ker je obiskovalcev vsako leto več, med njimi pa so tudi nekateri manj ozaveščeni,
je Planinsko društvo Lisca Sevnica skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in člani
Kulturno-turističnega društva Blaž Jurko z Razborja ter lastniki letos na Lovrencu
organiziralo varovanje encijana med cvetenjem. Za ta čas so tudi označili poti, kjer
so se gibali obiskovalci, ki jih je bilo približno 2000, in izdali priložnostno zloženko.
Opazili so nekaj trganj in izkopavanj encijana. Kršitelje so le opozorili na neprimerno
početje, medtem ko jih bodo prihodnje leto tudi oglobili. Ugotovili pa so, da je
neozaveščenosti obiskovalcev vsako leto več.
Jože Prah, foto: Vinko Šeško

V soboto, 17. maja, smo v Šentjanžu ob
več kot 80 konjenikih iz 12 različnih
konjenic slovesno ustanovili Krekovo
konjenico. Ponosni smo, da se lahko
imenujemo po tako velikem, uglednem
in spoštovanem dr. Kreku. Za nas pa je
to tudi zaveza, da s svojim delovanjem
in ravnanjem dokažemo, da smo vredni
tega imena. Župan občine Sevnica
Kristijan Janc in predsednik Krajevne
skupnosti Šentjanž Ivan Orešnik sta
ob zvokih fanfar z dotikom meča na
ramena ustoličila prvega stotnika
Krekove konjenice Francija Strnada. Vse
konjenice pa je blagoslovil domači župnik
Janez Cevec. Ta nevsakdanji dogodek
je privabil v Šentjanž precejšnje število
obiskovalcev, ki so imeli kaj videti. Prava

Pozdrav pomladi na Studencu
V prvih pomladnih dneh smo se že peto
leto zbrali vsi, ki imamo radi kulturo,
kulturno dediščino in vse, kar je povezano
z življenjem na Studencu. Ob bežnem
sprehodu skozi Studenec pomisliš, da je
to le majhna, tiha vasica. Kar pa sploh ne
drži. V vasi in okoliških vaseh se dogaja
in izvaja mnogo dejavnosti. Predstavili
smo jih na prireditvi v sodelovanju s POŠ
Studenec, Kulturnim društvom Studenec
in Aktivom žena Studenec. Slednje so
nam predstavile, da so bile, so in bodo
pomemben dejavnik na deželi. Dobrote,
ki so jih spekle, so bile okusno pripravljene
in predstavljene. Sladkemu vinu pa smo
se lahko uprli samo vozniki, ki smo se
odpeljali v dolino. Kot vse prireditve v
kraju je tudi to pomladno prireditev pričel
s petjem Mešani pevski zbor kulturnega
društva Studenec, na katerega so krajani,
upravičeno, še posebej ponosni. Najbolj
so nas razveselili najmlajši obiskovalci
prireditve - predšolski otroci iz
Cicibanovih uric. Njihovi starejši vrstniki
pa so nastopili s petjem ljudskih pesmic,
igranjem na flavto in recitiranjem.
Učenci, ki obiskujejo šolo v Sevnici, s
sodelovanjem na prireditvi pokažejo
željo po vrstniškem druženju, ki ga je bolj
malo. Nekaj učencev obiskuje Glasbeno
šolo v Sevnici ter pouk harmonike Marjana Kočevarja. Vsi so z nami delili svoje znanje.
Prijetno presenečenje nam je pripravila družina Markošek in nam ponudila idejo za
nadaljnje delo. Vse priznanje pa gre mladi napovedovalki, ki je povezovala suvereno in
prireditvi dodala svoj pečat. Obisk je iz leta v leto večji. Število nastopajočih je vedno
večje. Prvo leto smo se po prireditvi odpravili domov. Letos pa je po končani prireditvi
zaživelo tisto pravo vzdušje, ki ga mnogi tako pogosto pogrešamo. Pogovor ob dobrotah
naših žena in vinu vinogradnikov. Srečamo znance, prijatelje. Na Studencu smo si
vzeli čas za znance, prijatelje in otroke.
Erika Anzelc Intihar, OŠ Studenec
Julij 2008

paša za oči so bile zastave in grbi konjenic
ter oprave konjenikov. Pravijo, da smo se
domačini izkazali kot dobri organizatorji
in tudi odlični gostitelji. Prepričani smo,
da se nam bodo vsi gosti in obiskovalci
pridružili drugo leto, ko bomo praznovali
deseto obletnico delovanja Društva rejcev
in ljubiteljev konj Šentjanž, v sklopu
katerega deluje tudi Krekova konjenica.
Brigita Blas

Studenčani na plavalnem tečaju
Učenci tretjih razredov OŠ Sava Kladnika
Sevnica so v tednu pred prvomajskimi
počitnicami obiskovali plavalni tečaj.
V času izvajanja plavalnega tečaja
učitelj lahko uresniči številne cilje
osnovnošolskega programa oziroma
več učnih načrtov: povečuje trajnost
in kakovost znanja, ki ga učenec
pridobiva preko te oblike ter vzgojnoizobraževalnega dela. S tem zagotovi
plavalno pismenost osnovnošolca.
Da pa bi bilo staršem učencev Podružnice
Studenec plavanje cenovno dostopnejše,
je na pomoč priskočila Krajevna skupnost
Studenec in mladim plavalcem v celoti
pokrila znesek, ki je manjkal do polne
cene. V imenu šole se zahvaljujemo za
donatorstvo. Pozitivna naravnanost do
plavalne pismenosti je pomembna, saj
slednja rešuje življenja.
Erika Anzelc Intihar, OŠ Studenec
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šolski zvonec
London’s calling

Po Prešernovih stopinjah

Končno! Dan, ki sva ga čakali od
septembra – ekskurzija v London skupaj
z učiteljico angleščine.
Popoldne polet z letališča in dve uri
kasneje že pristanek na londonskem
letališču. Pred nami mesto v lučeh.
Za začetek London Bridge in Tower
Bridge, razgledno kolo London Eye, Big
Ben, Hyde Park, Trafalgar Square ter
prvi utrip ulic. Po zajtrku smo odšli do
postaje metroja. Mimo Big Bena smo pot
nadaljevali po Downing Streetu, skozi St.
James’ park in mimo konjenice. Po cestah
je korakala kraljeva straža, mi pa smo se
do Buckinghamske palače premikali z
njo. Toliko zanimivosti! Odprtih vrat sta
nas čakala še Britanski muzej in Muzej
voščenih lutk ter sprehod po kitajski
četrti. Nedeljsko jutro - Greenwich. Po
ogledu začetnega poldnevnika smo si
ogledali še Pomorski muzej in se z ladjico
peljali po Temzi. Navdušeno smo slikali
svetovno znane mestne znamenitosti. Še
skok v naravoslovni in znanstveni muzej,
nato pa smo se s podzemno železnico
odpeljali do Oxford Street-a, ulice z največ
trgovinami. V zadnjih dveh dneh smo
obiskali dve univerzitetni mesti, Oxford
ter Cambridge. Še ovinek do tržnice ter
trgovskega centra in londonska avantura
je bila končana. London nama je pustil
svoj pečat. Zagotovo se bova tja še vrnili.

Učenci osmih razredov Osnovne šole Boštanj smo se v sklopu praznovanja slovenskega
kulturnega praznika zjutraj zbrali pred šolo, od koder smo se odpeljali v tri slovenske
kraje, ki so vidneje zaznamovali pesnikovo življenje: v rojstno vas Vrbo, v Kranj in v
Ljubljano. Program izleta, na katerem smo spoznavali življenje največjega slovenskega
pesnika Franceta Prešerna, se imenuje » Po Prešernovih stopinjah«.
Pesnik je na svet privekal v majhni gorenjski vasici Vrba. V rojstni hiši Franceta
Prešerna je danes spominski muzej. Z zanimanjem smo si ogledali črno kuhinjo,
shrambo, hišo, klet, kaščo in zanimive predmete, ki so jih uporabljali v tistem času.
Muzej hrani tudi rokopise Francetovih pesmi. Po ogledu hiše smo se sprehodili še do
cerkve sv. Marka, ki jo je Prešeren omenil v sonetih nesreče.
V Ljubljani smo si ogledali Prešernov trg. Od prijazne vodičke smo izvedeli veliko
zanimivega o Francetu in njegovem življenju v mestu, kjer je preživel največ let. Tu
je spoznal ljubezen svojega življenja, Primičevo Julijo, in doživel bridka razočaranja
ob smrti dveh najboljših prijateljev, Matije Čopa in Andreja Smoleta. V tem času je
ustvaril svoje najlepše pesnitve: Gazele, Sonetni venec in Sonete nesreče. Po neuslišani
ljubezni do Primičeve Julije se je kasneje zagledal v Ano Jelovšek, s katero je imel tri
nezakonske otroke.
Obiskali smo tudi Kranj, kjer je Prešeren v svojih zrelih letih služboval. Tam je leta 1849
po težji bolezni umrl. Pokopan je na pokopališču v Kranju, ki se imenuje Prešernov
gaj.
Po vseh ogledih krajev, stavb in ulic, povezanih z delovanjem in življenjem Franceta
Prešerna, nam je naš veliki pesnik postal bližji. Ob prebiranju njegove poezije se sedaj
rada spominjam tudi zanimivosti, ki sem jih spoznala na potepu Po Prešernovih
stopinjah.
Petra Zupančič, 8.b OŠ Boštanj

Barbara Fister in
Alja Umek, 8.r. OŠ Krmelj

Akcija zbiranja starega papirja na OŠ Tržišče
Tako kot vsako leto smo se tudi letos v mesecu aprilu spomnili na našo Zemljo. Izvedli
smo akcije pobiranja smeti in odpadkov po Tržišču, še posebej pa smo bili pridni pri
zbiranju starega papirja. Zbrali smo kar okrog 11 ton papirja. Zahvala za to številko
pripada učencem in njihovim staršem, ki so svoje otroke pri akciji podpirali in jim
pomagali, ter tudi delavcem šole, ki so ponudili pomoč pri izvedbi zbiranja in tehtanja.
Vsem še enkrat hvala v imenu našega planeta.
Erika Umek

Gremo na Gorenjsko
Štirinajstega aprila smo se učenci obeh sedmih razredov OŠ Boštanj odpravili v CŠOD, in sicer na Gorenjsko. Ko smo prišli v
Kranjsko Goro, smo se najprej razporedili po sobah, potem pa še v dve skupini. Vsak dan so nas čakale nove preizkušnje. Obiskali
smo izvir Save Dolinke in si ogledali jezero Jasna ter ob njem iskali in opazovali živali. Sprehajali smo se po Triglavskem narodnem
parku, ob reki Pišnici, spoznali opremo gornika, delali vozle in še marsikaj. Naloge, katere smo tudi izredno dobro opravili, so bile
zanimive. Še posebej smo se veselili zadnjega večera. Pripravili smo program in poskrbeli za zabavne točke. Večina učencev je bila
dobre volje, le nekateri so bili žalostni ob misli na naslednji dan, ko se bo pet dni izteklo in se bomo poslovili. V petek, 18. aprila,
smo se zahvalili učiteljem in se odpravili proti Boštanju. Naravoslovni dnevi v taki obliki so nam vedno všeč.
Eva Lisec, 7.a, OŠ Boštanj

18

Julij 2008

šolski zvonec
Ponovno snidenje s prijatelji iz Makedonije
Ko smo se jeseni vračali iz Bitole, mesta na jugu Makedonije, polni
navdušenja nad novimi prijatelji, si nismo mislili, da bo leto tako hitro
naokrog. Dan njihovega obiska, 24. maj, je prišel, kot bi trenil, mi pa
smo že stali pred šolo in jih čakali. Končno so se pripeljali s starim
avtobusom, ki pa ni pokvaril njihovega navdušenja nad Slovenijo, nad
Sevnico, a najbolj nad tem, da nas spet vidijo.
Vsi štirje dnevi njihovega obiska so minili hitro in polno, a ne tako zaradi
natrpanega urnika, bolj zaradi njih samih, saj uživajo na vsakem koraku.
Ob pozdravu je vedno zraven tudi spontan poljub na lice, objem, včasih
vzklik veselja. Karkoli novega vidijo, fotografirajo in zraven pozirajo tudi
sami. So optimisti, odprti ljudje, željni novega, a njihova slaba stvar je, da
hodijo zelooo počasi. Zelo radi imajo svojo domovino, svoj rojstni kraj, kar pokažejo vedno, ko je to mogoče, največkrat s pesmijo.
Navduševali so se tudi nad Ljubljano in Portorožem, ki smo ju obiskali, saj sami nimajo niti morja niti evropske prestolnice. Svoje
vtise o teh vezeh, ki so se v letu dni spletle med nami, pa smo zapisali tudi v knjigo, ki smo jo ustvarjali na njihov zadnji dan v
Sloveniji, izšla pa bo v bližnji prihodnosti.
Zaključek srečanja z Makedonci pa je bil zelo bogat s pravimi prijateljskimi čustvi. Ko je napočil čas za odhod, se kar niso mogli
nehati poslavljati, pritekla je tudi marsikatera solza. Tudi mi nismo ostali ravnodušni, saj so naši novi prijatelji odhajali. A ta
medsebojna povezanost je ostala in vsi jo bomo negovali.
Lina Senica,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ali podeželje še živi?
V četrtek, 24. aprila, smo imeli v OŠ Boštanj dan odprtih vrat na temo »Ali podeželje še živi?«. S poukom smo začeli malo kasneje
in namesto njega imeli razne delavnice. Vključili smo se lahko v sedemnajst različnih delavnic: čebelarsko, kiparsko, lesarsko,
oblikovalsko, ekološko, prevajalsko, ročnodelsko in še druge.
In kaj smo delali v delavnicah? Oblikovalsko delavnico je vodila učiteljica Nena Bedek. Izdelovali smo nakit iz naravnih materialov:
trte, orehov in kroglic. Dokazali smo, da se da iz naravnih materialov izdelati čudovit nakit. Po približno dveh urah smo izdelke
razstavili. Delovno vzdušje je bilo v etnološko-zgodovinski delavnici pod vodstvom Karla Aliča. Že nekaj dni prej smo v šolo
prinašali najrazličnejše stare predmete, si jih natančno ogledali, učitelj pa nam je povedal, čemu so služili in kako so delovali. Te
predmete smo potem razstavili v šolski avli, da so si jih lahko ogledali vsi, ki so nas tega dne obiskali. V delavnici mi je bilo všeč,
saj sem dopolnili svoje znanje iz zgodovine. V ročnodelski delavnici smo vezli razne motive na prtičke. Najprej nam je gospa Majda
Sečen pokazala prtičke, ki jih je naredila sama ali pa jih dobila od svojih babic. Spregovorila je še nekaj besed o vezenju, potem
pa smo začeli z delom. Izbirali smo med raznimi motivi. Ker sem se z vezenjem srečala prvič, se mi je zdelo kar težko. Toda moj
metuljček je bil v dveh urah skoraj končan. V prevajalski delavnici je bilo dogajanje zelo pestro. V angleščini smo opisali naravne
in kulturne znamenitosti Boštanja ter iz slovenščine v angleščino prevajali stare dolenjske recepte. Bilo je zanimivo, za kar sta bili
zaslužni tudi učiteljici Ruda in Staša. Iz babičine kuhinje pod vodstvom Majde in Marijane je vse popoldne prijetno dišalo.
In kaj vse smo skuhali oziroma spekli? Fižol z ocvirki, funšterc, šamlo iz kozjeka mleka, kašo s suhimi slivami, ocvirkovo potico,
zaroštan močnik, kislo repo z ocvirki in še kaj.
»Ha, to znam skuhati pa tudi jaz,« so rekle naše babice.
Tako razgibano je bilo prav v vseh delavnicah. Delovno in prijetno popoldne pa so zaključili: Oskar s harmoniko, učenci s petjem,
plesom in zabavnimi igrami, ljudski pevci, pevski zbor Azaleja in Coronke. Če ste tega dne obiskali našo šolo, ste ugotovili, da
podeželje pri nas še ni zamrlo.
Tjaša Šantej, Žana Škrajnar,
Lovro Rozman Ravnikar in Jakob Pavlin
iz OŠ Boštanj
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Regijsko tekmovanje
osnovnošolskih ekip prve pomoči

Zanimivo in poučno spoznavanje
preteklosti

V tem šolskem letu sem skupaj s
sošolci z veseljem sprejela povabilo
učiteljice Olge Lužar k sodelovanju na
pripravah za tekmovanje iz prve pomoči.
Vedela sem, da se bomo naučili veliko
koristnih stvari, ki nam bodo prišle prav
v vsakdanjem življenju. In res je bilo
tako. Ves marec in april smo se pridno
pripravljali na tekmovanje, ki je potekalo
24. aprila v Novem mestu. Ekipo OŠ
Blanca smo sestavljali: Urška Simončič,
Matej Rumenovič, Kaja Sinkovič, Mateja
Županc, Klemen Radej, Domen Krnc
in jaz. Pisali smo test iz poznavanja
zgodovine
RK,
cestnoprometnih
predpisov in prve pomoči, temu pa je
sledil praktični preizkus znanja iz prve
pomoči.
Imeli smo naslednje situacije poškodb:
poškodba roke - odsekan prst, poškodba z električnim tokom – poškodovanec v
nezavesti in ni dihal. V nesreči, ko motorist zbije pešca in rolkarja, pa so naslednje
poškodbe: pešec - odprt zlom golenice in zlomljena ključnica, motorist v nezavesti,
rolkarka pa ima izpah komolca.
Glede na to, da smo v šoli vadili ob slikah poškodb in nam reševanje ni predstavljalo
težav, so bile na tekmovanju nazorno prikazane poškodbe z »živimi in okrvavljenimi«
osebami, kar nam je bilo novo, saj so bile situacije grozljive, kot na primer: motorist je
ležal ob motorju, za prikaz za odsekan prst je bila krvava plastična roka brez palca ob
tnalu s sekiro, po tleh je bilo vse krvavo in še mnogo drugih šokantnih situacij.
Dokaj uspešno smo opravili vse naloge in pokazali dobro znanje. Na tekmovanju smo
kot edina šola iz sevniške občine dosegli 10. mesto, kar je solidna uvrstitev, saj smo
sodelovali prvič.
Organizatorji so se potrudili in poskrbeli za dobro počutje tekmovalcev. Z nami je bila
naša mentorica Olga Lužar in predstavnica OZ RK, Mojca Pinterič Krajnc.

V petek, 16. maja, smo se na brestaniški
postaji zbrali dijaki 2. letnika programa
turistični tehnik Srednje šole Sevnica.
Ob pol osmih smo se pod vodstvom
naše učiteljice zgodovine, Marjete
Teraž, povzpeli po strmi cesti do
gradu Rajhenburg. Pričakala nas je

prijazna vodička, Irena Fürst, in nas
popeljala po grajskih prostorih. Na
kratko smo spoznali zgodovino gradu in
najpomembnejše plemiške družine, ki so
zaznamovale življenje v njem in v samem
kraju. Po predavanju nam je učiteljica
razdelila delovne liste, ki smo jih morali
samostojno rešiti s pomočjo pisnih,

Manca Ločičnik, 7.r OŠ Blanca

Obisk pri čebelarki
V torek, 27. maja, so učenci 2. razreda OŠ Blanca obiskali
čebelarko gospo Tonico Kozinc. Polni pričakovanj, a
hkrati tudi strahu, smo se odpeljali na Poklek. Nihče ni
želel, da bi nas presenetil čebelji pik, zato nas je čebelarka
poučila o primernem vedenju.
Najprej nam je predstavila svoje delo in pokazala
čebelarjeve pripomočke. Nato smo si ogledali čebelnjak. Tako majhna hiška, a premore
tisoče stanovalcev. Seznanili smo se s čebeljo družino in njihovimi nalogami. Čisto od
blizu smo si ogledali te majhne živalce, ki nenehno delajo.
Čebelarstvo pa je dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem čebel predvsem zaradi pridobivanja
medu. Imeli smo srečo, saj nam je gospa Tonica pokazala postopek točenja medu.
Nestrpno smo čakali, da je skozi odprtino točilnika pritekla sladka, gosta tekočina
– med. Takoj smo ga poskusili. Kako je sladek!
Poleg medu pa čebelarji pridobivajo tudi vosek, cvetni prah, matični mleček, propolis
in čebelji strup. Vse našteto smo si lahko tudi ogledali.
Čebelarka pa se ljubiteljsko ukvarja s svečarstvom. Prikazala nam je postopek izdelave
sveč. Tudi za žejo je poskrbela, saj smo se ohladili s sladko, medeno limonado. Zraven
pa so se prilegli domači medenjaki. Slastno.
Pridobili smo veliko znanj ter se seznanili z nekaterimi zanimivostmi iz življenja čebel.
Imeli smo se zares lepo. Prizanesen nam je bil tudi čebelji pik. Obisk smo zaključili s
čebelarskim pozdravom: BZZ, BZZ. Naj medi!
Majda Stopar
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materialnih in ustnih virov. Izvedeli
smo mnogo novih dejstev in informacij
o življenju tedanjih menihov trapistov,
o njihovem skromnem, a naprednem
življenju, saj so bili eni izmed redkih
ljudi, ki so v času pred drugo svetovno
vojno poznali in uporabljali elektriko,
telefon in traktor. Sloveli pa so predvsem
po proizvodnji čokolade in likerjev.
Dopoldan, ki smo ga preživeli na gradu,
je hitro minil in vsi dijaki smo si želeli, da
bi ogled trajal dlje, in da bi na podoben
način še kdaj odkrivali našo bogato
zgodovino.
Anja Pinoza,
dijakinja Srednje šole Sevnica
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Recital flavtistke Lare Šalamon
V torek, 27. maja,
smo v dvorani
sevniške glasbene
šole prisluhnili
recitalu flavtistke
Lare
Šalamon,
učenke Glasbene
šole Sevnica, ki
se je ob klavirski
spremljavi
Urške Zelenović
predstavila s tehtnim flavtističnim
programom. Lara je svojo glasbeno
pot pričela pred šestimi leti v razredu
Vanje Ivanković. Rezultat neutrudnega
dela so številna priznanja z državnih in
mednarodnih tekmovanj. Omenimo
nekaj zadnjih. V letu 2007 je na Regijskem
tekmovanju mladih glasbenikov prejela
zlato priznanje z najvišjim številom točk
in se uvrstila na državno tekmovanje, kjer
je osvojila srebrno plaketo. Maja 2007
se je na mednarodnem flavtističnem
tekmovanju Flavta Aurea v Zagrebu
uvrstila v finalni krog tekmovanja in
dosegla 2. mesto, za nagrado pa prejela
petdnevno izobraževanje na Dunaju s
svetovno znanimi pedagogi. V maju 2007
je na mednarodnem tekmovanju mladih
glasbenikov Ithaka v Ljubljani v svoji
kategoriji prejela 2. nagrado. V letošnjem
šolskem letu si je na mednarodnem
tekmovanju FlavtIstra v Kopru izmed
enainpetdesetih udeležencev priigrala
2. nagrado z zelo pohvalno pisno oceno
strokovne žirije, na državnem tekmovanju
slovenskih citrarjev skupaj s citrarko Anjo
Derstvenšek osvojila zlato priznanje, 99
točk in prvo mesto v kategoriji.
Glasbena šola Sevnica,
Foto: Vanja Ivanković

Športno društvo Arto zasedlo tretje
mesto v zimski ligi Sevnica
2007-2008
Že drugo zimo po vrsti se je Športno
društvo Arto udeležilo tekmovanja v malem
nogometu v zimski ligi Sevnica. Tekme
so potekale v Športni dvorani Sevnica.
Udeležilo se je 16 ekip. Bilo je trdo delo,
kajti ekipe so dobre in je bilo potrebno čim bolj natančno odigrati tekme za čim boljši
rezultat. Igrali smo dobro in dosegli pokal za tretje mesto. Pokala smo veseli ter si
želimo še veliko dobro odigranih tekem.
ŠD Arto

Sevniški strelci na velikem
mednarodnem tekmovanju v Plznu
Tekmovati v državni reprezentanci in
braniti nacionalne barve na mednarodnih
tekmovanjih so sanje vsakega športnika.
Te sanje so se uresničile Mojci Kolman in
Klemnu Juvanu, ki sta z dobrimi rezultati
v sezoni 2007/08 dobila priložnost
Uradni trening za reprezentanco Slovenije
pokazati svoje znanje v slovenski kadetski
reprezentanci.
V Plznu na Češkem je od 5. do 9. junija
potekalo 18. tradicionalno mednarodno
strelsko tekmovanje znano po nazivu
»Strelski upi«. Tekmovanja se vsako
leto udeležijo najboljši mladi strelci
iz celotne Evrope. Tako je bilo tudi na
letošnjem tekmovanju. Mojca Kolman
je z doseženimi 364 krogi upravičila
pričakovanja selektorja reprezentance
Renata Štermana in zasedla 36. mesto
V pričakovanju nastopa
izmed 56 tekmovalk. Doseženi rezultat
je najboljši v slovenski kadetski reprezentanci. Slovenija je ekipno zasedla 9. mesto.
V konkurenci kadetov je Klemen Juvan dosegel najboljši posamezni rezultat med
Slovenci in se s 559 krogi uvrstil na 31. mesto od 68 tekmovalcev. Ekipno je Slovenija
zasedla 11. mesto.
Mojci in Klemnu iskrene čestitke za doseženi uspeh ter veliko uspehov na nadaljnji
športni poti.

Zlato priznanje za OŠ Šentjanž
Učenci osmega in devetega razreda OŠ
Šentjanž smo pod vodstvom mentorice
Stanke Dežman raziskovali oblačilno
kulturo naših babic in dedkov ter jo
primerjali z oblačili naših staršev in nas
mladih. Izdelali smo raziskovalno nalogo
z naslovom Obleka po meri kmečkega
človeka. Nalogo sva v Sežani odlično
zagovarjali Klavdija Cvelbar in Klara
Jazbec. Za svoje delo smo prejeli zlato
priznanje. Bili smo presrečni in veseli, saj
je bil naš trud poplačan. Pri raziskovanju
smo se naučili veliko novega in s svojim
delom dodali kamenček v mozaik krajevne
in slovenske zgodovine.
Klara Jazbec in Klavdija Cvelbar
OŠ Šentjanž
Julij 2008

Robert Lendaro, državni veteranski
prvak v teku na 10.000 metrov
V soboto, 31. maja, je v Slovenski Bistrici
potekalo odprto državno prvenstvo za
veterane. Atleti so se pomerili v hitri hoji,
mnogoboju in teku na 10.000 m. Udeležba
je bila mednarodna, saj so se tekmovanja
udeležili tudi atleti iz sosednje Hrvaške
in Italije. V teku na 10.000 m je absolutna
zmaga pripadla članu atletskega kluba Sevnica, ROBERTU LENDARO, ki je postal
državni veteranski prvak. Zlata kolajna je bila še žlahtnejša zato, saj je premagal
tudi Marjana Krempla, večkratnega udeleženca evropskih in svetovnih prvenstev za
veterane. Roberta čakata v mesecu juliju še dve pomembni tekmi, in sicer državno
prvenstvo na 5.000 m ter evropsko prvenstvo za veterane na 5.000 m.
Vanja Lendaro
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šport in rekreacija
Atletika
V nedeljo, 11. maja, je v italijanskem mestu Bressanone potekal 27. Brixia miting
štirinajstih deželnih mlajših mladinskih reprezentanc. Slovenske barve je zastopal
tudi atlet AK Sevnica Miha Povšič in na 2000 m zapreke osvojil osmo mesto.
V nedeljo, 11. maja, pa se je v Šmarjeških Toplicah odvijal 14. šmarješki tek, ki so se
ga udeležili tudi atleti AK Sevnica in dosegli štiri prva mesta v svojih kategorijah.
Zmagali so: Maja Teraž, Sara Karlovšek, Robert in Klemen Lendaro.
V soboto, 17. maja, je v Ivančni Gorici potekalo državno prvenstvo Slovenije za
osnovne in srednje šole v krosu. Tega prvenstva so se udeležili tudi sevniški
tekači, ki so tekmovali za svoje šole, ter so se imenitno odrezali in osvojili
štiri medalje. Pri mlajših dijakih se je naslova državnega šolskega prvaka
veselil Miha Povšič. Maja Teraž je osvojila srebrno medaljo med starejšimi
mladinkami, medtem ko sta si med svojimi vrstniki Jan Samide in Klemen
Lendaro pritekla bron. Omeniti velja še zelo dobra dosežka Sare Karlovšek
in Katarine Gorenc, ki sta osvojili peta mesta.
Prav tako je v soboto, 17. maja, v Radencih potekal že 28. Maraton treh src.
Tukaj je na 21 km dolgi progi in v težkih razmerah zelo dobro tekel Robert
Lendaro, ki je v svoji kategoriji zmagal, absolutno pa je osvojil četrto mesto
med 902 uvrščenimi tekači.

Katarina Gorenc

Na start na 8 km

V nedeljo, 18. maja, pa je v Metliki potekal 2. Urbanov tek, ki šteje za pokal
Dolenjskega lista. Absolutni zmagovalec tega teka je bil Robert Lendaro iz AK
Sevnica. To je že druga letošnja zmaga v tem pokalu.
V nedeljo, 25. maja, je v Ljubljani potekalo ekipno državno prvenstvo Slovenije za
mladince. Na tem tekmovanju sta nastopila tudi atleta AK Sevnica. Miha Povšič
je zmagal na 1500 m med mladinci, medtem ko je bila Maja Teraž z osebnim
rekordom druga na 2000 m zapreke med mladinkami.
V nedeljo, 25. maja, pa je v Straži potekal 3. straški tek, ki šteje za pokal Dolenjskega
lista.
Sevničani so se dobro odrezali, kajti absolutni zmagovalec tega teka je bil Robert
Lendaro, tretji absolutno pa je bil Stojan Švigelj. Pri ženskah je bila tretja absolutno
2. Maja Teraž - DP ekipno
Sara Karlovšek, ki pa je bila v svoji kategoriji najboljša.
mladinke LJ
Rafko Povhe

1. Miha Povšič – DP
ekipno mladinci

EKO - PESEM -rap
Matej Špan 8.r OŠ BLANCA
Kdo ni car na svetu tem,
če ni to ekosistem?
Ampak tukaj so smeti,
ki nihče jih ne želi!
Smrad nam kvari ves ta svet,
zato trpi ves naš ugled.
Ker živimo carji mi,
ta svet vedno manj trpi.
Počistimo vse smeti,
da okolje lepš’ diši.
Za denar nam veliko ni,
le to, da svet še dolg’ stoji.
Zdaj pa prid’te z nami vsi,
hitro “spucajmo˝ smeti.
Da navlak bo vedno manj,
hitro pljunimo v dlan.
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šport in rekreacija, prispevki in reportaže
KBZS, državno prvenstvo v kickboksu, 2. turnir
V soboto, 31. maja, je kickboxing klub Power kick iz Murske Sobote v sodelovanju s Kickboxing
zvezo Slovenije vzorno organiziral 2. turnir državnega prvenstva v kickboksu za mladince in
člane, ki so se udeležili tudi mladinci Kluba borilnih veščin Sevnica pod vodstvom trenerja
kickboksa Jurija Orača. Na DP so za KBV Sevnico nastopili Eric Marin v kategoriji -63 kg,
Kristijan Špan –74 kg, Aljoša Orač -79 kg in Davor Žveglič +94 kg. Kristijan Špan in Davor
Žveglič sta tudi prvič nasploh nastopila na kickboxing tekmovanjih. Sevniški kickbokserji
so bili na drugem turnirju DP izredno uspešni, saj so osvojili kar štiri medalje. Najboljša sta
Mladinci KBV Sevnica, z leve Eric
bila Kristijan Špan in Aljoša Orač, ki sta zmagala, Davor Žveglič je bil v najtežji kategoriji
Marin, Davor Žveglič, Aljoša Orač in
srebrn, Eric Marin pa bronast. Fante čaka še zadnja preizkušnja - finale DP v Ormožu. Tam
Kristijan Špan
se Sevničani nadejajo tudi osvojitve prvega naslova državnega prvaka. Najbližje naslovu pa sta
zagotovo Aljoša Orač v kategoriji -79 kg ter Kristijan Špan -74 kg, ki je na tem turnirju DP prikazal izredno kvaliteto in borbenost.
Jurij Orač, trener Kickboxinga A

Aljoša Orač -79 kg

Davor Žveglič +94 kg

Eric Marin -63 kg

Občni zbor in piknik Društva Sožitje
Sožitje Sevnica - društvo za pomoč osebam
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju
je v začetku maja izpelajlo letni redni
občni zbor društva in piknik.
S tem je bilo rešenih kar več nalog:
na začetku smo opravili občni zbor,
nadaljevali pa s prijateljskim srečanjem,
druženjem in plesom. Druženje pa ni bilo kar tako – srečali smo se namreč z mladimi
in manj mladimi iz okolice in od daleč. Res od daleč, z drugega konca Slovenije.
Pridružili so se nam namreč predstavniki Sožitja iz Kopra, ki so poskrbeli tudi za
prijetno glasbo, ki nas je spremljala vse do večera.
Zbralo se nas je okrog 90. Lepo vreme in zabava sta spodbudila tudi apetit, zato smo
kar pridno poskušali dobrote, ki so nastajale pod spretnimi Živkovimi rokami. Potem
pa še klepet, žogomet in žogobrc, pa ples in seveda obvezno fotografiranje, brez tega
ne gre, in dan se je hitro prevesil v večer in že smo morali domov.
Mimogrede smo se spomnili naših novih druženj, ki so nas čakala v naslednjih dneh:
obletnica Sožitja v Kopru, potem v Krškem, kmalu bo čas za na morje, vmes pa še kaj.
Vsem, ki ste si vzeli čas in prinesli dobrote za piknik, se ob tej priložnosti prav lepo
zahvaljujemo.
Majda Sečen, za Sožitje Sevnica
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Kristijan Špan -74 kg

Plesni tečaj v Boštanju
Končali smo ponovni sklop plesnega
tečaja v organizaciji ŠKD Mladi Boštanj
in s sodelovanjem priznanega plesnega
učitelja Mateja Bertonclja. Plesni tečaj
v društvu je eden izmed tradicionalnih
projektov društva, saj smo prvi plesni
tečaj izpeljali že jeseni 2003 in ga skoraj
brez presledkov imeli dvakrat na leto.
V tokratnem tečaju so bili udeleženci
glede na predhodno znanje razvrščeni v
dve skupini: v začetni skupini je plesne
korake usvajalo 21 parov, v nadaljevalni
skupini pa ga nadgrajevalo 20 parov. Da je
zanimanje veliko, kaže to, da smo morali
kar nekaj parov zaradi premajhnega
prostora zavrniti in jih hkrati povabiti
v jesensko-zimski del plesnega tečaja.
Tečaj je bil v prenovljeni dvorani TVD
Partizana v Boštanju, ob nedeljskih
popoldnevih in večerih. Oba tečaja sta
potekala osemkrat po 90 minut, kjer je
gospod Bertoncelj skupaj s spremljevalko
vsako skupino popeljal skozi standardne
plese (dunajski valček, angleški valček,
polka, slowfox ...) ter latinsko-ameriške
plese (samba, rumba, cha-cha-cha, jive,
disco hustle, osnove salse). Udeleženci
v obeh tečajih so bili iz vsega Posavja,
mešana starostna sestava je poskrbela za
odlično in sproščeno ozračje, vsaka plesna
ura pa je poskrbela tudi za izboljšanje
fizične kondicije udeležencev. Oba tečaja
sta se končala s slovesno zabavo, kjer
so udeleženci skupaj z društvom poleg
plesno-zabavnega ozračja poskrbeli tudi
za primerno pogostitev. Če koga srbijo
pete, se nam lahko pridruži jeseni, ko
bomo začeli in nadaljevali usvajanje
novih plesnih korakov. Prve prijave že
prihajajo ...
Tomaž Lisec, v imenu ŠKD Mladi Boštanj
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Srečanje starostnikov na Studencu
Sončno nedeljo, 6. aprila, je Krajevna organizacija RK Studenec že tradicionalno in rekordno
zbrala starejše občane v kulturni dvorani na Studencu. Aktivisti KORK so v goste povabili
Kulturno društvo Studenec, ki je uprizorilo komedijo Prigode iz ambulante. Udeleženci so
bili po zelo uspešno zaigrani predstavi povabljeni na nadaljnje druženje in kosilo v Gostilno
Janc. Predsednica KORK Studenec, Slavica Ivačič, je pozdravila vse goste, med katerimi so
bili tudi sevniški župan, predsednika KS Studenec in Primož ter predsednica RK Sevnica.
Govor župana Kristijana Janca
Tudi tokrat je župan že tradicionalno podaril steklenico županovega vina dvema častnima
gostoma, ki sta bila tokrat Kristina Gorenc s svojimi častitljivimi 94 leti in Franc Amigoni (81 let), ki redno prihajata na ta srečanja.
Program je popestril mlad vaški ansambel pod taktirko Jožice Hočevar. Na koncu so občani soglasno sklenili, da se bodo prihodnje
leto spet srečali v tolikšnem številu, saj je to enkratna priložnost, da se vidijo in poklepetajo.
Andreja Metelko

Projekt Rastem s knjigo in Slovenski knjižničnomuzejski megakviz
v Knjižnici Sevnica
V Knjižnici Sevnica
si prizadevamo, da
bi spodbudili željo
po branju in širili
bralno kulturo, še
zlasti med mladimi bralci. Zato z veseljem organiziramo
bibliopedagoške ure za najmlajše in vsak mesec uro
pravljic.
Ena od oblik spodbujanja branja oziroma podpore razvoju
bralne kulture mladih je projekt Rastem s knjigo: slovensko
mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki so ga
pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in
Zveza splošnih knjižnic.
V projektu (letos poteka drugič) sodeluje tudi Knjižnica
Sevnica. Sedmošolci vseh sevniških osnovnih šol in šole
s prilagojenim programom (skupaj 190 učencev) so od
oktobra prihajali na obiske v našo knjižnico. Knjižničarji
smo jim predstavili delovanje splošne knjižnice, med katere
sodi tudi naša, jim predstavili vzajemni katalog COBISS/
OPAC in jim spregovorili o pomenu branja kot viru
informacij in znanj ter kot zabavo in užitek. Veseli smo bili,
ker je kar polovica sedmošolcev že včlanjena v Knjižnico
Sevnica, druge pa smo k temu povabili.
Spodbujanje branja, spoznavanje kulturne dediščine,
znamenitih Slovencev in njihovih spominskih hiš so cilji
Slovenskega knjižnično-muzejskega megakviza. V letošnjem,
drugem ciklu so reševalci bolje spoznali Jožeta Plečnika,
Ito Rino, Janeza Puha, Friderika Ireneja Barago in Primoža
Trubarja. Poleg tega so morali reševalci obiskati in prejeti
žig vsaj ene kulturne ustanove.
Povabilu k sodelovanju pri kvizu sta se letos odzvali le
Osnovna šola Blanca in njihova mentorica, Majda Kočevar
Klaužer. Vsi, ki so reševali kviz, so obiskali sevniški grad in
ob obisku prejeli žig. S tem so se uvrstili v žrebanje, ki bo
enega od njih izbral za končno žrebanje v oddaji Enajsta
šola na TV Slovenija.
Ker se nam zdi, da prav vsi reševalci zaslužijo nagrado, smo
zanje zaprosili KŠTM Sevnica. Za vsakega od reševalcev in
njihovo mentorico so nam podarili DVD z dokumentarnim
filmom Ajdovski gradec, ki se nam zdi primerna nagrada,
povezana z zgodovino, kulturo in umetnostjo (MEGA je
krajšava za muzeji, etnologija, galerije).
Morda bomo prihodnje leto k reševanju kviza pritegnili več
mladih …
Knjižnica Sevnica
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Perhajevih 90 let
Petega aprila je častni
predsednik KO ZB Krmelj
praznoval 90. rojstni dan. Kar
120 prijateljev in sorodnikov
iz vse Slovenije se je zbralo
na praznovanju v Krmelju.
Kulturni program ob njegovem
visokem jubileju so pripravili recitacijsko-literarna skupina Žarek,
moška vokalna skupina Lira, ženska pevska skupina Lokvanj in
»partizani« iz Tržišča. Prikazali smo njegovo bogato življenjsko pot
in mu zaželeli še veliko zdravih let.
Berta Logar, predsednica DKŠD Svobode Krmelj

Zapojmo pomladi
Šestindvajsetega aprila smo imeli zelo odmeven in prijeten koncert
v Felicijanovi dvorani na gradu z naslovom Zapojmo pomladi. Ker
je bilo časa za obveščanje malo, smo pevci razdelili nekaj koncertnih
listov in s prijatelji napolnili dvorano do zadnjega sedeža. V goste
smo povabili oktet Podlogarji iz Celja in klapo Čikat z Malega
Lošinja. Najprej smo zapeli šest pesmi organizatorji MePZ Lisca
Sevnica, nato so zapeli Podoglarji iz Celja, ki tudi zelo ubrano in
lepo pojejo, nazadnje pa so zapeli prijatelji z Malega Lošinja, in
sicer klapa Čikat. Aplavz je bil tako velik, da so morali dodati kar
nekaj pesmi, upoštevali pa so tudi kar nekaj želja iz občinstva. Ta
koncert je bil prava poslastica, zato se kar nismo mogli ločiti. Po
večerji, ki so nam jo skrbno pripravili v Hotelu Ajdovec, smo še
dolgo v noč peli slovenske in dalmatinske pesmi. Tudi s kitaro, ki
sodi v to zvrst glasbe in zelo popestri zvok. Z dobro voljo, malo srca
in humanosti pa tudi v Sevnici lahko pričaramo kanček lepega in
osrečimo svoje poslušalce.
Anica Dernač

Aktivni krmeljski šahisti
Redni šahovski mesečni turnirji za pokal Krmelja se nadaljujejo. Še
naprej kraljuje lanski zmagovalec Zvonko Mesojedec, ki je zmagal
tako na aprilskem kot na majskem turnirju. Razlika je le v tem, da ni
več neporažen, ampak je moral na obeh turnirjih po enkrat priznati
premoč nasprotniku. Na aprilskem turnirju je drugo mesto osvojil
Bojan Blažič, ki je tudi premagal zmagovalca, tretji je bil Andrej
Brcar, četrto mesto je zasedel najstarejši igralec Vinko Tomažin in
peto Bojan Smerdel.
Na majskem turnirju je drugo mesto osvojil Andrej Brcar, tretji je bil
Bojan Smerdel, Branko Keber, ki je edini premagal zmagovalca, je
osvojil četrto mesto, ponovno pa se je s petim mestom izkazal Vinko
Tomažin. Trije prvouvrščeni so bili nagrajeni z županovim vinom
občine Sevnica.
Dušan Močnik
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kolumna, obvestilo, horoskop

V začetku junija so policisti PP Sevnica
izpeljali preventivno akcijo Otrok – policist
za en dan, katere namen je bil seznaniti
učence petega razreda osemletke oziroma
šestega razreda devetletke z delom policije
in premagati strah otrok pred policisti.
Po dogovoru z vsemi šolami v naši občini
sta prišla ob 8.00 uri po dva predstavnika
vsakega razreda omenjene generacije v
spremstvu učitelja na policijsko postajo
(akcijo smo imeli več dni).
Ob prihodu so otroci prijeli simbolične
spominke na preventivno akcijo, in sicer
majico in kapo z napisom otrok policist,
kar so z veseljem oblekli.
Ob uvodu jim je bilo predstavljeno delo
policista, nato pa razkazana policijska
postaja in oprema, ki jo policisti uporabljajo
pri kontroli prometa, pri obravnavanju
kaznivih dejanj in vzdrževanju javnega
reda in miru. Otroci so pri tem lahko tudi
sami aktivno sodelovali in so se preizkusili
pri iskanju prstnih sledi na predmetih,

kakšen je občutek s težkim neprebojnim
jopičem in čelado. Navdušeni so bili nad
službenimi vozili, še posebno nad novim
belo-modrim terenskim vozilom.
Po končanem prvem delu sta se učenca v
spremstvu učitelja odpeljala s policistom
na pravo delo (na teren). Predstavili so jim
krajevno skupnost območja, kjer je tudi
njihova šola. Predstavitev je zajela tudi
pogovor o varnosti v krajevni skupnosti in
nasvete, kako bivati bolj varno in kje lahko
tudi otroci pripomorejo k večji varnosti.
Presenečenim policistom so povedali, da
kar dobro vedo, kaj je nevarno v okolju.
Izpostavili so divjanje voznikov po naseljih,
različne oblike nasilja in čezmerno
uživanje alkohola.
Iz opisanih izkušenj lahko sklenemo, da
otroci še kako vidijo naše napake in nanje
tudi opozarjajo. Zdi pa se, da jih odrasli
včasih nočemo sprejeti ali slišati, pravilno
ovrednotiti in narediti korake v pravo smer,
kje bi bilo več varnosti.
Policist in otroci so ugotovili, da lahko
vsak posameznik pripomore k izboljšanju
varnostnih problemov: s spoštovanjem
cestnoprometnih predpisov, omejitev

hitrosti v naselju, z zavedanjem, da
čezmerno uživanja alkohola in promet ne
gresta skupaj in da nasilje ne odpravlja
težav.
Jože Sladič,
vodja policijskega okoliša
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Evino življenje
Nekaj se mi je zgodilo. Nekaj kot še nikoli do zdaj. Ne vem, ali je to normalno. Ali pa je. Močni občutki in močna odločitev. Začutila sem,
da moram iti naprej po svoji poti. Vse se je preveč ustalilo in počasi nisem bila več tista Eva kot včasih. Nenadoma me je prešinilo, da name
preveč vplivata Jure in Luka. Oba. Tukaj sem se ulovila in ustalila. Čakala sem njuna dejanja in se jim prilagajala. Ob tem sem izgubila
sebe. Nič hudega se mi ni dogodilo, samo preveč je bilo čakanja. Ko se je pojavil eden, me je prevzel, nato drugi, ki je povzročil zmedo
v mojih čustvih. Pozabila sem se odločati in poskrbeti zase. Vse sem povedala mojima dekletoma. Poslušali sta me in gledali z močno
odprtimi očmi. Nina je imela celo odprta usta. »Kaj boš naredila?« je izdavila. Počasi in spet sem vse razložila: »Rada bi se spet našla in
zato bom prenehala vezo z Luko. Tudi Jureta nočem. Hočem sebe.« Seveda sta me razumeli in mojo odločitev pospremili z vso podporo. To
pa še ni konec mojega nenavadnega dogodka.
Tisti konec tedna smo se z dekleti zvečer odpravile ven. Oplazil me je močan občutek, ko sem ga zagledala. Pogleda sta bila sočasna in
sta pomenila neverjetno veliko. Ne vem, kdo je to, in me ne zanima, ker sem v novem obdobju. Pa vendar o tem razmišljam, obujam
tisti občutek in tiste energije. Kot da bi bila to moja sorodna duša, ki je prišla v moje življenje kot rezultat močnih sprememb, ki sem jih
doživljala. Ne morem verjeti. Kaj ni to vse skupaj čudno?
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom
Za Evo.

HOROSKOP
RAK (22. 6.–22. 7.)
Prepozno je za opravičila. Kar je bilo
storjeno, se ne da popraviti. Vsaka stvar je
za nekaj dobra. Na podlagi teh dogodkov
se boste dopolnili z novim spoznanjem. V
juliju vas čaka nora zabava.
LEV (23. 7.–23. 8.)
Na čudovitem potepanju po podeželju
boste spoznali čudovito preprosto osebo,
ki se vam bo zelo približala. Ne boste
je morali pozabiti in verjemite, da ima
to svoj namen. Odločite se na podlagi
čustev.
DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Dogaja se vam marsikaj novega in
svežega. Prepustite se toku dogajanj in
premišljeno sprejemajte odločitve. Te se
bodo zrcalile krepko v prihodnost, zato
bodite pametni.
TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Dnevi so zaživeli. Sonce in družabni
poletni utrip močno vplivata na vas. To
se bo videlo tudi v vaših očeh, ki bodo
pritegnile osebo, ki bo za vas prava
osvežitev. Na poslovnem področju se bo
navidez zapletlo.

Julij 2008

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Nekdo vas ima za vzor. Težko breme
nosite. Potrudite se in obrestovalo se bo.
Ne takoj, ampak čez čas. Ob tem vam
toplo priporočamo, da ne ostajate vse
dneve za računalnikom, da ne zamudite
poletja.
STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Stopate po robu. Seveda se tega
zavedate, ampak ostanite osredotočeni,
da ne bo spodrsljaja. Zaradi te poteze
boste v službi moralno nagrajeni, kar
je bil vaš cilj. S tem boste končali neko
obdobje.
KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
V vaše življenje je stopila oseba, ki bo
delno krojila vaše življenje. Energije se
ujemajo in samo vprašanje časa je, kdaj
se boste z njo o tem iskreno pogovorili.
Stopili ste na novo pot.
VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Vsak zakaj ima svoj zato. Priporočamo
vam, da se ne obremenjujete preveč
in da ostanete na realnih tleh. Tako
boste uspešno prebrodili dogajanje in
nazadnje bo vse v najlepšem redu.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Radi opazujete ljudi, jih spremljate in
se ob tem zabavate. Pripravite se, zdaj
boste vi opazovani. V tej vlogi se ne
boste počutili najbolje, dokler ne boste
osvojili te igre. Še kako bo zanimivo.
OVEN (21. 3.–20. 4.)
Toliko je vsega, kar vam ustreza, da se
ne boste mogli odločiti, kam in kako.
Intuicija je beseda, ki vam jo polagamo
na srce. To vas bo pripeljalo tja, kjer bo
najbolje za vas.
BIK (21. 4–21. 5.)
V življenju ni nič utečeno. Začutili
boste potrebo po spremembah in ne bo
vam jasno zakaj. Prijatelj vam bo dal
namig, v katerem se skriva marsikaj
pomenljivega. Vklopite sive celice in
začnite hoditi.
DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Vaša dvojna narava vam tokrat ne
bo koristila. Oseba, ki zahteva od vas
odgovore, vas pozna bolj, kot si mislite.
Zato ne igrajte in začnite sodelovati.
Opustite slabe navade in se lotite
rekreacije.
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