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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, 
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih 
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. 
Glasilo delno fi nancira Občina Sevnica.

Naklada 6.250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini 
Sevnica brezplačno na dom. 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, Peter Zalokar, 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.

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 besedila. 
Prispevkov in fotografi j ne vračamo.

Oblikovanje grafi čne predloge in naslovnice: 
Mojca Metelko, Zavod NSK
Tehnični urednik: Iztok Felicijan
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o. 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si
Grafi ka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
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 bo izšla februarja 2010, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 8.1.2010. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Prihajajo mrzli dnevi in z njimi priložnost 
pogreti se ob topli peči, popiti čaj in s 
svojimi bližnjimi poklepetati o vsakodnevnih 
radostih in tegobah. Izkoristimo to. Mogoče 
je to čas novih, velikih zamisli. Morda bo 
kateri izmed nas v sebi našel energijo 
za nekaj, kar se mu je do zdaj zdelo 
nedosegljivo. 
Velika radost je v tem, da lahko svoje misli, 
ideje in doživetja delimo z družino, prijatelji, 
sodelavci ali znanci. Skupaj postajamo 
močnejši. In ne pozabimo na to, kar je 
zapisal Albert Camus, da med prijatelji ne 

šteje tisto, kar je izgovorjeno, ampak tisto, česar ni treba izreči. Torej tudi, 
če bo zmanjkalo besed, si bomo le z dejanji marsikaj povedali. Zato vsaj za 
kakšen dan pozabimo na telefon, elektronsko pošto, računalnik. Naredimo 
tako, kot so znali narediti že naši dedki in babice. Sedimo za mizo, ob peč ali 
kar na tla in uživajmo. Uživajmo v pogovoru, tišini, objemih, nasmehih. 
Naj bo januar obarvan z optimizmom. Postavite si cilje, začrtajte si pot do njih 
in verjemite v to, da jih boste dosegli.

Mojca Pernovšek

Podatki o glasilu:

Iz grajske skrinje

  1. januar   svetovni dan miru
16. januar   svetovni dan religij
19. januar   svetovni dan edinosti Cerkve
27. januar   svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
29. januar   svetovni dan indigo otrok
31. januar   svetovni dan boja proti kajenju
31. januar   svetovni dan brez cigaret

Koledar svetovnih dni za januar

S tem prispevkom spodbujamo ozaveščenost o svetovno znanih dogodkih in 
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.
Vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan; 
http://www.unicef.si/main/koledar.wlgt

www.kstm.si
www.doziv l ja j .s i
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Občinske strani

Pred nami je čas božično-novoletnih praznikov in čas, ko ob 
iztekajočem se letu poskušamo strniti dogodke in doživetja 
preteklih mesecev. V spomin na leto, ki odhaja, so se vtisnili 

osebni in poslovni uspehi, nove pridobitve, ki izboljšujejo kakovost 
življenja naših občank in občanov, ter nove izkušnje in preizkušnje, 

ki tlakujejo pot do uresničenih ciljev in vizij. 
Naj bo novo leto priložnost za nove naloge, naj bo radodarno 
z zdravjem, veseljem, osebnimi in delovnimi uspehi ter dobrim 
medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in razumevanjem.

Dragi občanke in občani, v hrepenenju po uresničenih tihih željah 
in upanju naj vas spremlja pogum, da boste sledili svojim sanjam in 

postavljenim ciljem.
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga 
praznujemo v teh dneh kot pomemben mejnik naše zgodovine. 

Želim vam lepo doživete praznične dni ter veliko lepih trenutkov s 
svojimi najbližjimi. 

Srečko Ocvirk ,
župan občine Sevnica s sodelavci

Spoštovani občanke in občani 
občine Sevnica!

S srečanjem Sevničanov, ki uspešno delujejo zunaj sevniškega 
okolja in jih je na sevniškem gradu sprejel župan Srečko Ocvirk, so 
se končali prireditve in dogodki ob prazniku občine Sevnica. Tako 
se je novembra v počastitev občinskega praznika zvrstilo več kot 
60 različnih prireditev in dogodkov, ki so jih organizirala različna 
društva, organizacije in ustanove. Bilo je kar nekaj okroglih obletnic, 
med drugim 50. obletnica ustanovitve občinske ljudske knjižnice, 
10. Glasbene šole Sevnica, 30. Doma upokojencev Sevnica, 40. 
društva Sožitje Sevnica, 10. društva Zagon Tržišče in 10. obletnica 
Društva vinogradnikov Studenec. Z novimi pridobitvami, ki 
so se z odprtji uradno predale v uporabo v tem mesecu, se je 
uspešno končalo kar nekaj projektov s področja vodooskrbe in 
infrastrukture.

Občinski praznik 
tudi v znamenju obletnic

Sestanek na ministrstvu o 
gradnji športnih objektov 
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s predsednikom Odbora za 
šport, direktorico KŠTM Sevnica in predsednikom Krajevne 
skupnosti Sevnica sestal s predstavniki ministrstva za šolstvo in 
šport ter slovenske nogometne in atletske zveze glede gradnje in 
fi nanciranja športnih objektov v Sevnici. Občina Sevnica je izrazila 
namen gradnje novih športnih objektov ob športnem domu in 
bazenu. Predstavniki ministrstva so bili seznanjeni s postopki 
pridobivanja zemljišč, z izhodišči prostorskega umeščanja in 
terminskim planom nadaljnjih aktivnosti pri umeščanju športnih 
objektov v prostor. Gradnjo močno podpirata tudi Atletska in 
Nogometna zveza Slovenije, predstavniki ministrstva za šolstvo in 
šport pa so poudarili, da je treba dobro zastaviti cilje in obseg 
projekta, stroške gradnje, delovanje objekta in njegove učinke 
na razvoj športa in preostalih dejavnosti v sklopu športnega 
kompleksa. Pomemben sklep sestanka je bil v smeri pohvale, da 
se je projekt začel že v začetni fazi usklajevati med vsemi subjekti, 
saj je to zagotovilo, da bo funkcionalen in uporaben za razvoj 
športne dejavnosti. Predstavniki ministrstva za šolstvo in šport so 
še poudarili, da je občina Sevnica z gradnjo športnega doma ena 
redkih občin v Sloveniji, ki je v zadnjih letih zgradila športni objekt, 
ki ni vezan na šolo in je kljub temu dobro izkoriščen. 

Na občini Sevnica so podpisali sporazum o soupravljanju mostu 
čez jezovno zgradbo Hidroelektrarne Blanca. Sporazum je 
podpisal predstavnik investitorjev gradnje mostu, direktor družbe 
Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o., Bogdan Barbič, predstavnik 
bodočega upravljavca mostu pa je bil župan Srečko Ocvirk. S 
podpisom sporazuma je izpolnjen eden izmed pogojev za odprtje 
in vzpostavitev javnega prometa čez most. Gradnja mostu na 
energetskem delu objekta hidroelektrarne Blanca je bila predvidena 
s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save, iz leta 2002, v kateri je bilo koncesionarju naloženo, 
da mora zagotoviti premostitev reke Save na območju HE Blanca 
za javni promet. Most je sestavljen iz urejenega dvosmernega 
vozišča s hodnikom za pešce, ograjo in javno razsvetljavo. Občina 
Sevnica je s podpisom sporazuma prevzela v upravljanje in 
vzdrževanje most z voziščno konstrukcijo, medtem ko preostali 
deli mostu, temelji in stebri ostajajo v upravljanju in vzdrževanju 
podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. Z gradnjo mostu 
in vzpostavitvijo povezave med levim in desnim bregom Save je na 
področju infrastrukturnih cestnih povezav veliko pridobila občina 
Sevnica, največ pa v bližini stanujoči krajani. Tako sta pri podpisu 
sporazuma sodelovala tudi predstavnik sveta Krajevne skupnosti 
Blanca, Gorazd Slemenšek, in predsednik Krajevne skupnosti 
Studenec, Janoš Janc, ki sta poudarila, da se je z gradnjo mostu 
vzpostavila tudi vez med obema krajevnima skupnostma, kar je 
zelo dobra podlaga za še boljše medsebojno sodelovanje.

Podpis sporazuma o 
soupravljanju mostu pri HE Blanca

Foto: Ljubo Motore
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Občinske strani

V Sevnici so se sestali člani koordinacijskega sosveta načelnice 
upravne enote mag. Darje Drnovšek. Vodje javnih služb v občini so 
se seznanili z delom upravne enote v letu 2009. Župan Srečko Ocvirk 
je predstavil zasnovo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del starega mestnega jedra Sevnice, kjer naj bi v prihodnjih letih 
nastal nov upravni center. Predstavljen je bil še projekt obveščanja 
lastnikov o stanju podatkov o njihovih nepremičninah v geodetskih 
evidencah, ki je potreben zaradi načrtovanih sprememb davčne 
zakonodaje ter načrtovane novosti družinskega zakonika in 
problematike nasilja v družini, kot ga spremlja center za socialno 
delo. Medsebojno sodelovanje in informiranje služb z različnimi 
pristojnostmi, ki delujejo v lokalnih skupnosti, je nujno in koristno 
za vse predstavnike javnih služb.

Koordinacijski sosvet

Občina Sevnica ima v izdelavi projektno dokumentacijo za 
kar nekaj ureditev na cestnem omrežju, kar naj bi v prihodnjih 
proračunskih obdobjih postalo tudi naložbeni projekt, namenjen 
dvigu ravni cestne infrastrukture na nekaterih odsekih javnih cest. 
Tako se pripravlja idejna zasnova za podaljšanje Savske ceste 
od Stillesa do podvoza pod železniško progo nad Drožanjskim 
potokom. Ker je ta podvoz primeren samo za osebni promet, se 
podaljšanje Savske ceste, v nadaljevanju, predvidoma povezuje 
s sedanjo regionalno cesto na Gobavcah oziroma se naveže na 
predvideni novi most čez Savo med Logom in Sevnico, kar je tudi 
ena od idejnih zasnov. Razmišljajo tudi o prepotrebni ureditvi 1,6 
km dolgega pododseka regionalne ceste Radeče–Breg med Loko in 
Račico. Na isti regionalni cesti se že na ravni izvedbenega projekta 
obdeluje 1,2 km dolg pododsek od Šentjurja na Polju do Brega. 
Nadalje se pripravlja projektna dokumentacija za ureditev lokalne 
ceste od rondoja v Dolenjem Boštanju, čez Globelo in skozi Boštanj, 
do mostu čez potok Grahovica na cesti proti Vrhu. V sklepni fazi 
je tudi priprava projektne dokumentacije za ureditev pododseka 
Kvedrove ceste od železniške do avtobusne postaje v Sevnici, z 
navezavo na predvideni rondo pri Sparu. Tu so obdelani končna 
ureditev parkirišč in prometne ureditve pri železniški postaji, 
preureditev in prestavitev avtobusnega postajališča na drugo stran 
ceste za namen aktiviranja spodnjih cestnih priključkov za Lisco in 
postajo Policije. S tem bi se dobrodošlo spremenilo tudi neurejeno 
parkiranje tovornih vozil na Kvedrovi cesti.

Pripravlja se projektna dokumentacija 
za novo ureditev cestnega omrežja

O ureditvi železniške infrastrukture
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorjem Direkcije Republike 
Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, 
dr. Andrejem Godcem, in vodjem sektorja za gospodarske javne 
službe Miranom Anderličem. Direkcija pripravlja, organizira in 
vodi investicije v javno železniško infrastrukturo v vseh fazah 
investicijskega procesa, organizira in izvaja revizijo projektne 
dokumentacije, sklepa in nadzira uresničevanje pogodb o 
opravljanju javnih služb s področja železniškega prometa, 
gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo in upravljanje 
železniških poslopij. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja 
Direkcije pri načrtovanju in izpeljavi nekaterih projektov v občini 
Sevnica, kot so nadvoz čez železniško progo v Šmarju, gradnja 
zunajnivojskega prehoda pri Stillesu in obnova nekaterih križanj 
ceste z železniško progo ter gradnja zunajnivojskih prehodov 
ob gradnji Hidroelektrarne Blanca. Strokovne službe občine in 
Direkcija bodo pripravili predlog sporazuma s pogoji medsebojnega 
sodelovanja.

Ureditvena dela na 
Drožanjski cesti

Na Drožanjski cesti v Sevnici potekajo dela za ureditev vozišča in 
pločnikov, skupaj z gradnjo novega mostu pri stari klavnici. Če se 
spomnimo, da so se obsežna ureditvena dela v tej ulici začela že 
z ureditvami Drožanjskega potoka ob gradnji akumulacije za HE 
Blanca ter nepretrgano nadaljevala z gradnjo fekalne kanalizacije 
in nove stanovanjske soseske, je nekoliko bolj razumljivo tudi 
sorazmerno nezadovoljstvo krajanov z obremenitvami okolja. V 
tem duhu je potekala tudi obravnava, ki je bila sklicana na pobudo 
športno-kulturnega društva Drožanjska in so se je poleg krajanov 
udeležili tudi predstavniki občinske uprave, projektanta, nadzora in 
izvajalca, ki dela na cestnih ureditvah. Temeljna pobuda krajanov, 
zaradi katere je bila tudi sklicana obravnava, je, da bi se na prostoru 
med cesto in potokom nekoč zgradilo travnato nogometno igrišče, 
zato želijo, da se ob sedanji rekonstrukciji vozišče širi oziroma 
pomika proti raščenemu terenu. Terensko so bile obravnavane 
tehnične okoliščine in dogovorjene tudi nekatere korekcije sedanje 
projektne dokumentacije, za zagotovitev čim manjših posegov na 
spodnja zemljišča, v sklopu sedanjih naložbenih možnosti. 

Na delovnem sestanku so se zbrali predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti, ki so poleg predloga o proračunu občine Sevnica 
za leto 2010 obravnavali tudi predstavitev načina sodelovanja 
društev in krajevnih skupnosti s KŠTM Sevnica, predstavila pa ga 
je direktorica zavoda, Mojca Pernovšek. KŠTM Sevnica je decembra 
2009 organiziral srečanje s sevniškimi društvi, na katerega so bili 
na predlog sveta krajevnih skupnosti povabljeni tudi predsedniki 
krajevnih skupnosti ter predstavniki Občine Sevnica. Namen 
srečanja je bil analizirati možnosti, potrebe in oblike medsebojnega 
sodelovanja med navedenimi partnerji. Navzoči na seji so se 
seznanili tudi s programi javnih del, možnostjo izvrševanja dela v 
splošno korist, pripravami na spremembe Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Sevnica ter pripravami na razpis za podelitev 
koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2010–
2014. V razpravi pa so predsedniki krajevnih skupnosti omenili 
najpogostejše ovire, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojih 
delovnih nalog.

Delovni sestanek predsednikov 
Svetov Krajevnih skupnosti

Sekundarna kanalizacija 
Sevnica–Boštanj

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Komunala Sevnica 
sta z direktorjem podjetja Hidrosvet, d. o. o., Celje podpisala 
pogodbo za izdelavo idejne zasnove za sekundarno kanalizacijo 
Sevnica–Boštanj. Ta zasnova bo obsegala zasnovo kanalizacije 
na območjih, ki iz kakršnih koli razlogov ne bodo priključena na 
čistilno napravo takoj po končani gradnji primarnega omrežja in 
čistilne naprave, defi niranje problematičnih odsekov na sedanjem 
sekundarnem omrežju Sevnice in Boštanja, predlog sanacijskih 
ukrepov na problematičnih odsekih in sedanjih razbremenilnikih 
ter izločitev zalednih vod. V sklopu projekta Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica potekajo dela na Planinski ulici, in sicer 
od Kopitarniškega mostu do brvi čez potok Sevnična. Na desnem 
bregu reke potekajo sklepna dela na razbremenilnikih dežnih 
voda, asfaltirali so tudi javne poti Boštanjsko polje–vulkanizer.
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V letih 2007–2009 je potekal doslej največji projekt na področju 
vodooskrbe v občini Sevnica, in sicer gradnja in povezovanje 
primarnega vodovoda na desnem bregu Save. Skupno je bilo 
na novo položenih 18 kilometrov primarnih vodov, ki tvorijo v 
povezavi s sedanjimi vodovodnimi sistemi hrbtenico vodovodnega 
sistema na desnem bregu Save. Dela so potekala na območju 
Studenec–Primož–Laze–Nova Gora–Malkovec–Tržišče–Krmelj–
Šentjanž–Osreški Vrh–Leskovec. Tako je v celoto povezanih več kot 
40 kilometrov vodovoda. Celoten sklop vodovodnih povezav je bil 
uradno predan namenu ob krajšem priložnostnem programu na 
Malkovcu.

Pri vodohranu Povšičev hrib na Malkovcu je bil s preizkusom 
hidrantnega omrežja, ki so ga opravili člani PGD Tržišče, in z 
zdravico z vodo povezovalni vodovod uradno predan v uporabo.

Občinske strani

Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj–Taborniška ulica so v tem 
letu potekala dela na sanaciji azbestnih vodovodnih cevi v skupni 
dolžini 3796 metrov. Dela je opravljalo podjetje Komunala, d. o. o., 
Sevnica, vrednost celotne naložbe pa je bila 228.000 EUR. Sredstva 
sta zagotovili občina Sevnica in podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica, 
12.500 EUR pa je kot donacijo za okoljske projekte prispevala 
Zavarovalnica Triglav. Iz vodovoda se preskrbujejo uporabniki ob 
trasi vodovoda in višjeležeči uporabniki Orešja, izločitev azbestnih 
cevi iz vodovodnega omrežja pa zagotavlja kakovostnejšo preskrbo 
s pitno vodo vsem uporabnikom sevniškega vodovoda. Obnovljeni 
vodovod je bil ob priložnostnem programu v sklopu dogodkov 
ob občinskem prazniku tudi uradno predan v uporabo. Ob tem 
sta direktor Komunale, d. o. o., Sevnica Mitja Udovč in župan 
Srečko Ocvirk Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, Osnovni šoli 
Boštanj, Občini Sevnica ter Zdravstvenemu domu Sevnica in Krmelj 
simbolično predala v uporabo pitnike za vodo, ki bodo priključeni 
neposredno na vodovodno omrežje.

Sevniški vodovod brez azbestnih cevi 

Vodovodni sistemi na 
desnem bregu Save povezani

V kulturnem domu v Krškem je bila slavnostna podelitev štipendij 
Posavske štipendijske sheme, ki se je je udeležil tudi župan Srečko 
Ocvirk. Regionalna razvojna agencija Posavje je v sodelovanju 
z občinami Sevnica, Brežice in Krško kot vsako leto objavila 
javni razpis za štipendije v Posavski štipendijski shemi, kjer je 
soudeležba sofi nanciranja zainteresiranih podjetij 30-odstotna, 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 50-odstotna 
in občine 20-odstotna. V razpisu leta 2009 za šolsko leto 2009/10 
je zanimanje za štipendiranje dijakov in študentov iz občine Sevnica 
pokazalo in prejelo štipendiste devet naslednjih podjetij: Stilles, 
d. d., Armat, d. o. o. Šentjanž, Inkos, d. o. o., Krmelj, Horizont, 
Srečko Hribšek, s. p., Siliko, d. o. o., Kmečka zadruga Sevnica, z. 
o. o., Sonycommerce, d. o. o., Sevnica, NIO, d. o. o., in Doga, d. 
o. o. Štipendijo bo s pomočjo sevniških podjetij in občine Sevnica 
prejemalo 31 dijakov in študentov, od tega imata dva študenta 
štipendijo za tujino s področja kulture. Tudi letos so podjetja 
največ povpraševala po tehničnem kadru.

Posavska štipendijska shema

Foto:Tone Zgonc

Obnovljeni vodohran Vrh
V Krajevni skupnosti Boštanj je obnovljen vodohran Vrh na 
Topolovcu, ki krajanom tega območja omogoča kakovostnejšo 
preskrbo s pitno vodo. V obnovo vodohrana je bilo vloženo okrog 
25.000 EUR. Od tega je občina Sevnica prispevala 15.000 EUR, 
preostala sredstva pa Krajevna skupnost Boštanj. Obnovljeni 
vodohran je bil s kratkim programom tudi uradno predan v 
uporabo.

Vir: arhiv Krajevne skupnosti Boštanj

Foto: Ljubo Motore

Foto: Ljubo Motore

Kolesarsko društvo Sevnica je v četrtek, 12. novembra, na dan 
občinskega praznika za člane društva organiziralo kolesarjenje 
Od zore do mraka po občini. Izpred stavbe občine so kolesarili 
na sedeže vseh desetih krajevnih skupnosti v občini. Na svoji 130 
km dolgi poti so se tako oglasili na sedežu Krajevne skupnosti 
Sevnica, nato se peljali v Zabukovje, od tam na Blanco, z Blance čez 
most pri Hidroelektrarni Blanca na Studenec, pot pa nadaljevali čez 
Hubajnice na Primož. S Primoža so kolesarili še v Tržišče, Krmelj in 
Šentjanž ter se čez Brunk in Jablanico spustili v Boštanj. Nazadnje 
so obiskali še Loko pri Zidanem Mostu in se v mraku vrnili na Glavni 
trg v Sevnico. 

Kolesarjenje od zore do mraka
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Trideset let Dimnikarstva Jelančić
Trideseto obletnico delovanja je praznovalo podjetje Dimnikarstvo 
Jelančić iz Sevnice, ki svojo dejavnost uspešno opravlja v 
občinah Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, 
Škocjan, Šentjernej, Žužemberk in Dobrepolje. Njihovo vodilo 
je zagotavljanje boljših razmer za varstvo narave in okolja, kar 
potrjuje tudi znak slovenska kakovost. Slavnostna govornica na 
priložnostni slovesnosti je bila predsednica Odbora za okolje in 
prostor v Državnem zboru Republike Slovenije Breda Pečan. Župan 
Srečko Ocvirk je podjetju ob 30. obletnici uspešnega delovanja 
podelil listino občine Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

Usposabljanje in seja 
Štaba Civilne zaščite
Župan občine Sevnica je oktobra imenoval nov štab civilne zaščite 
občine Sevnica, ki mu poveljuje Mitja Udovč, namestnik poveljnika 
pa je Borut Simončič. Preostali člani štaba so še Joško Žvar za 
tehnično reševanje, Jurij Pesjak za prvo medicinsko pomoč, Miran 
Strajnar za prvo veterinarsko pomoč, Danijel Pavlin za izmik in 
evakuacijo, Gašper Janežič za reševanje z operativnimi gasilskimi 
enotami, Milan Kajič za logistiko, Polona Sirk za radiološko, 
biološko in kemično zaščito, Jože Prah za neeksplodirana ubojna 
sredstva in zaklanjanje ter predstavnik policije Branko Arih. 
Štab je novembra opravil temeljno in uvajalno usposabljanje v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Sestali so se 
na prvi seji v novi sestavi. To je bila hkrati priložnost za zahvalo 
za dolgoletno delo v štabu dvema dosedanjima članoma, Ljubu 
Motoretu in Alojzu Poplasu. Glede na to, da Sevnica postaja čedalje 
bolj del posavskega energetskega bazena, se s tem povečuje 
tudi število mogočih izrednih dogodkov občini. Štab se bo redno 
sestajal na svojih sejah, saj je treba sprejeti še kar nekaj načrtov za 
zavarovanje, reševanje in pomoč glede na posamezne nesreče, ki 
lahko prizadenejo občino, pa tudi celotno regijo Posavje.

Novembra je svoj častitljiv jubilej praznovala naša krajanka Kristina 
Gorenc iz Impolj. Kljub svojim 95 letom je gospa Kristina trdnega 
zdravja in še vedno 
pridnih rok. Seveda 
smo povprašali za 
recept in odgovor 
je bil: trdno delo in 
pošteno življenje. 
Ob tej priložnosti 
sta jo obiskala tudi 
aktivista KORK 
Studenec in gospe 
Kristini zaželela, da 
bi bila še dolgo tako 
optimistična, zdrava 
in vedno nasmejana.

 Slavica Ivačič

Častitljivi jubilej

Od 17. do 24. novembra je 44 sevniških upokojencev uživalo 
na slovenski obali. Ves teden oblačno nebo jih ni vznemirilo in 
preprečilo pohodništva in kratkih sprehodov. Tudi plavanja in 
telovadbe v vodi ali na suhem ni manjkalo. Vrhunec je bila nedelja, 
ko so si pripravili svoj lep večer, čeprav so obiskovali tudi večere, 
ki jih organizira Hotel ZDUS Delfi n v Izoli.

Marijana Kralj

Sevniški upokojenci v Izoli

V petek, 14. novembra, je bila v Domu svobode v Zidanem Mostu 
prireditev ob 160. obletnici prihoda prvega vlaka. Po zgodovini 
kraja, ki je tesno povezan z železnico, so obiskovalce v polni 
dvorani popeljali člani domačega kulturnega društva, učenci OŠ 
Zidani Most in najmlajši iz vrtca. Podobne prireditve ne minejo 

brez Godbe slovenskih železnic Zidani Most pod vodstvom 
Francija Lipovška. Pika na i pa je bila razstava fotografi j Bojana 
Dremlja iz Loke pri Zidanem Mostu, člana KUD KreArta iz Loke, ki 
je s serijo črno-belih fotografi j iz železniških delavnic v spomin 
vtisnil pomemben del naše tehniške dediščine. Med fotografi je so 
se pomešali članki iz starih časopisov, ki kažejo zgode in prigode 
časa, ki ga je zaznamovala Južna železnica in jih je zbral Franc 
Peterkovič.

Jolanda Gobec, KreArt

Železnica v besedi, pesmi in 
fotografi ji

Foto: Bojan Dremelj   
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Po lanskem sklopu prireditev, koncertov in predavanj ter uspešno 
popravljeni strehi komune na Razborju smo na Razborju pod 
Lisco drugo soboto novembra pripravili sklepno prireditev. 
Dopoldne smo imeli izobraževalno-strokovni del. Organizirali 
smo predavanje in delavnico za različne poklice, ki se srečujejo z 
mladimi. Med ogledom so spoznali način življenja v skupnosti.
Skupnega kosila so se udeležili prijatelji skupnosti in dekleta, 
ki so bila nekoč v njej. V družinskem ozračju smo se počutili 
sprejete in domače, saj smo so se lahko srečali z živo skupnostjo, 
njeno energijo in veseljem. Nasmejani obrazi so izžarevali radost 
in pričevali, da je drogo vendarle mogoče premagati.

Po kosilu smo na skromni prireditvi slovestno končali celotno 
akcijo. Prireditve so se udeležili tudi župan Srečko Ocvirk, 
podžupan občine Krško Cvetko Sršen, poslanec v državnem 
zboru Franc Žnidaršič in predstavnik Urada za verske skupnosti 
Aleš Gulič. Vsakdo, ki je bil pri nas na praznovanju, ni bil zaradi 
svojega položaja ali družbene veljave, ampak kot prijatelj, brat ali 
sestra, mati ali oče, kot tisti, ki podpira naše delo in napor vseh, 
ki so v Skupnosti srečanje. In le to šteje. To se je še posebno 
pokazalo med družabnim srečanjem, ko so gostje ob vročem 
kostanju, soku in domačih dobrotah, ki so jih pripravile pridne 
gospodinje z Razborja, lahko spoznali dekleta, ki so uspešno 
končala program in zdaj nadaljujejo svojo življenjsko pot. Zato 
smo se ob tej priložnosti še posebno veselili deklet, ki so bila v 
tem centru. V devetih letih jih je bilo 56, od tega jih je 36 končalo 
celotni triletni program. In na koncu najpomembnejše: med temi 
je 33 takšnih, ki so lahko vzgled in ponos najprej sebi in svoji 
družini, pa tudi naši družbi. Ob tej priložnosti se v imenu Zavoda 
Pelikan zahvaljujem vsem sodelujočim, predvsem pa občini 
Sevnica, za vso podporo in vsem krajanom Razborja, da smo 
lahko del njihove sreče in zgodovine.

Zvone Horvat Žnidaršič

Sklepna prireditev 
Za mladost brez drog – Posavje 
2008–2009

Glasbena šola Sevnica je začela svojo samostojno pot leta 1999; 
prej je bila šola pod okriljem Glasbene šole Hrastnik in nazadnje 
enota OŠ Sava Kladnika Sevnica. V desetletju, odkar je samostojen 
zavod, je ob uspešnem vodstvu dosegla zavidljivo raven. Njeno 
pot je premišljeno začrtala ravnateljica Betka Cimperšek.

Šola ima več kot 200 učencev; 180 na inštrumentalnem pouku 
in petju, najmlajši pa obiskujejo programa predšolske glasbene 
vzgoje in glasbene pripravnice.
Poglavitna vloga šole je vzgoja in izobraževanje ljubiteljev glasbe. 
Precej naših učencev je vključenih v Godbo Sevnica, različne 
komorne sestave in pevske zbore. Posebno skrb namenjamo 
nadarjenim učencem in jih usmerjamo v nadaljevanje glasbenega 
izobraževanja.
Glasbena šola je tudi ena izmed osrednjih ustanov v domačem 
okolju, ki spodbujajo in stremijo h kulturnem dogajanju v pravem 
pomenu besede; poleg šolskih nastopov Sevničanom ponujamo 
tudi bogato koncertno dejavnost.
Hvala vam, dragi bivši in sedanji učenci Glasbene šole Sevnica 
ter vašim staršem za lepo obdobje, v katerem smo ustvarjali 
skupaj. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za kakovostno delo na 
glasbenem področju.

Glasbena šola Sevnica

KŠTM Sevnica, Glasbena šola Sevnica
10. obletnica Glasbene šole Sevnica

Kljunasta fl avta je bila osrednji inštrument koncerta, ki so ga 
na povabilo aktiva pihalcev naše šole izvedli učenci in učitelji 
Glasbene šole Kranj. Kljunasto fl avto najbolj poznamo kot 
priljubljeni inštrument med našimi najmlajšimi glasbeniki, saj se jo 
je mogoče dokaj lahko naučiti igrati, ker najbolj ustreza njihovim 
fi zičnim sposobnostim. Njen razcvet je bil od srednjega veka do 
baročne dobe, ponovno pa se prav v zadnjem času uveljavlja kot 
koncertni inštrument za izvajanje stare in sodobne glasbe.
Koncertni program je zaznamovala baročna glasba. Slišali smo 
sopransko, altovsko, tenorsko in basovsko kljunasto fl avto – solo 
in v baročnih komornih sestavih. Kot akordičen inštrument, ki 
harmonsko podpira solistične in ansambelske zasedbe, kar je 
značilnost baročne izvajalske prakse, nam je bil predstavljen tudi 
špinet, instrument s tipkami. Na koncertu komorne glasbe so v 
uvodu zaigrali tudi trio klarinetov in trio saksofonov naše šole.

Katja Krnc, Glasbena šola Sevnica

Učenci Glasbene šole Kranj 
gostovali v Glasbeni šoli Sevnica

Foto: Zoran Košir
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Turistična zveza občine Sevnica

Najbolj urejeni kraji Slovenije
Razbor predal letni naziv za najlepšo hribovsko vas v 
Sloveniji svojemu nasledniku
Turistična zveza Slovenije je v soboto, 21. novembra, v Velenju 
na slovesni prireditvi ob koncu tekmovanja Moja dežela – lepa 
in gostoljubna podeljevala priznanja za najlepše urejene kraje v 
Sloveniji. Vasica Razbor pod Lisco je na omenjenem tekmovanju 
leta 2008 dosegla prvo mesto v kategoriji hribovske vasi in se 
je lahko do novembra letos ponosno predstavljala kot najlepša 
hribovska vas v Sloveniji. Laskavi naziv je na prireditvi, ki so se je 
udeležili tudi predstavniki Razborja, v Velenju predala hribovski 
vasi Jelendol s Pohorja, še vedno pa prostore Doma krajanov na 
Razborju krasi zastava za najlepšo hribovsko vas, ki krajanom 
ostaja v trajen spomin. Razborčani, krajevna skupnost Loka, 
Turistična zveza občine Sevnica in občina Sevnica smo ponosni, 
da nam je skupaj uspelo osvojiti priznanje, s katerim se lahko 
pohvali le malo krajev. Iz naše občine je poleg Razborja takšen 
dosežek uspel tudi vasi Leskovec pri Šentjanžu. Ti priznanji sta 
najlepši dokaz, da je naša ožja domovina res lepa in tudi čedalje 
bolj urejena. 

Matej Imperl

Kralj cvička Andrej Tratar in cvičkova princesa Vesna Perko sta bili 
osrednji osebnosti Martinovega pohoda v nedeljo, 15. novembra, 
ki sta poleg predsednika KS Tržišče Janeza Kukca, predsednika 
Društva vinogradnikov Malkovec Staneta Sebanca in predsednice 
TD Tržišče Marte Kralj na startu ob obnovljenem perišču v Tržišču 
pozdravila številne pohodnike od blizu in daleč.
V lepem sončnem vremenu nas je pot vodila od Tržišča do 
Spodnjih Vodal, kjer so za prvo okrepčilo poskrbeli domačini 
Sitarjevi, Jezernikovi in Alojz Turk, cvičkova princesa pa nas je 
pogostila v zidanici svoje družine na Zgornjih Vodalah. Ustavili 
smo se tudi pri obnovljeni kapelici na Jeperjeku. Tam so nas 
domačini postregli z domačimi dobrotami. 
Kot se za Martinovo spodobi, smo pri Stuškovi zidanici na 
Malkovcu krstili mošt in podrli klopotec. Pohod se je v veselem 
ozračju, glasbi in petju končal pri zidanici kralja cvička, kjer smo 
na varno spravili tudi klopotec iz kraljevega vinograda.

Irena Lindič

Martinov pohod s 
kraljem in princeso cvička

Obnovljena kapelica na Jeperjeku

Ob cesti Malkovec–Telče, ob odcepu za vas Jeperjek, stoji kapelica 
Marije Pomagaj, ki jo je na koncu 19. stoletja, ko so otroci umirali 
zaradi griže, zgradila družina Skušek.
Jeprška kapelica, kot jo imenujejo domačini, je v senci mogočne 
lipe kljubovala vetru, soncu, snegu in dežju, zob časa pa jo je tako 
načel, da je bila potrebna temeljite obnove. Denar za obnovo sta 
prispevali občina Sevnica in KS Tržišče, s prostovoljnim delom 
pa so priskočili na pomoč domačini, največ družina Skušek, 
obnovitvena dela pa je koordiniral Franc Povše. Obnovljeno 
kapelico je ob odprtju v nedeljo, 15. novembra, blagoslovil 
škocjanski župnik Damjan Štih, sodeloval pa je tudi tržiški župnik 
Slavko Kimovec, kapelica namreč stoji ob meji med škocjansko in 
tržiško faro. 
Kulturni program so s petjem ob spremljavi citer popestrile 
Ljudske pevke s Telč, zbrane pa sta pozdravila župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik KS Tržišče Janez Kukec.

Irena Lindič

Foto: Damjan Počivalšek Foto: Karl Lindič
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Turistična zveza občine Sevnica

Planinsko društvo Lisca Sevnica vsako leto ob občinskem prazniku 
priredi srečanje pri Planinskem zavetišču pod sv. Rokom. Ob 
tabornem ognju se je zbralo nekaj več kot 100 planincev in 
njihovih prijateljev. Namen srečanja je bil posvečen odprtju 
obnovi planinskih poti v naši občini. 

Planinsko društvo Lisca Sevnica vzdržuje skoraj 200 km označenih 
planinskih poti in letos so na njih obnovljene Knafeljčeve rdeče 
bele »markacije« ter nameščene nove smerne table. Markacijski 
odsek s planinci je pokazal, da mu prostovoljnost ni tuja. Za 
material (smerne table, barvo, čopiče, količke) smo pridobili 
sponzorje. Sevniški markacisti so zelo vestni in priznani, tako 
so letos označili tudi zadnji del evropske pešpoti od Pomjana do 
Strunjana. Večer ob tabornem ognju pri Planinskem zavetišču 
pod sv. Rokom se je končal s pesmijo Planinske pevske skupine 
Encijan, nagovorom župana občine Sevnica Srečkom Ocvirkom, 
pozdravom načelnika za pota pri PZS Tonetom Tomšetom ter 
vodje za stike z javnostjo Krke Elvire Medved. V Motoretovi 
sobi smo lahko občudovali fotografske storitve Vinka Šeška in 
prisluhnili harmoniki planinca Bohorča.

Jože Prah 

Obnovljene planinske poti

Končala se je še ena od številnih akcij Najlepši vrt in balkon Posavja 
2009, v kateri sta se spet pokazali delavnost in ustvarjalnost na 
področju urejanja dvorišč, vrtov in balkonov. Živimo v izredno 
urejeni okolici in na to smo lahko zelo ponosni. V poklon nam 
je lahko, da tujce, ki obiščejo in bivajo v naši občini, čedalje bolj 
presenečamo z urejenostjo in lepoto našega podeželja in mesta. 
Treba pa bi bilo razmisliti, ali se občani dovolj potrudimo za 
promocijo naše občine v Sloveniji in tujini in s tem pripomoremo 
k čedalje večjemu obisku turistov. Skratka, najlepši vrt in 
balkon Posavja 2009 so ocenjevale Vesna Zakonjšek (krajinska 
arhitektka), Štefanija Kos (prof. na šoli za hortikulturo in vizualne 
umetnosti v Celju) ter vodja projekta Maruša Mavsar. Na sklepni 
prireditvi na Senovem, 12. novembra, so razglasili nagrajence za 
najlepši vrt in balkon, med njimi iz sevniške občine:
Najlepši vrt: 2. nagrada - Ljubica Pavkovič, Jelenik
       3. nagrada - Branko Božičnik, Lukovec
Najlepši balkon: 2. nagrada - Zinka Ameršek, Metni Vrh, in 
                                               Slavko Geršak, Studenec 
             3. nagrada - Jožica Mlakar, Rovišče
Obveščamo vas tudi, da sta v akciji revije Moj lepi vrt - Najlepši vrt 
2009 prejela 2. mesto Mira in Branko Božičnik iz Lukovca. 

Mira Božičnik

Najlepši vrt in balkon Posavja 2009 

Foto: Ljubo Motore

Čebelarsko društvo Sevnica je bilo letošnji organizator že tretjega, 
tradicionalnega čebelarskega pohoda na Brunk. V soboto, 5. 
decembra, še preden se je zdanilo, smo se zbrali pred boštanjsko 
cerkvijo čebelarji in naši prijatelji. Od tam nas je pot vodila 
po boštanjski učni poti čez Gavge in Kravje doline, in tam nas 
je z jutranjim okrepčilom pričakal čebelar Janez Jeraj. Pot smo 
nadaljevali po Veterniku, Kremenu do Vitovca, kjer se nam je 
pridružila še manjša skupina pohodnikov s Hotemeža. Na Vitovcu 
sta nas pričakala na svojem posestvu gostoljubna Milan in Alenka 
Primožič v prijetno ogretem prostoru s čajem in prigrizkom. Po 
krajšem počitku smo nadaljevali še drugo polovico poti prek 
Novega gradu, Goreljc, Budne vasi do Brunka, kamor smo prispeli 
po dobrih treh urah hoje. V dokaj polni, znameniti cerkvi je radeški 
župnik daroval sv. mašo v čast sv. Ambrožu, zavetniku čebelarjev, 
ki goduje 7. decembra. V nagovoru je poleg opisa življenja sv. 
Ambroža poudaril pomen zgledovanja človeške družine po čebelji, 
saj lahko človeštvo deluje le v takšni popolnosti. Negativno kritiko 
je usmeril na pretirano medijsko oglaševanje, s katerim hočejo 
lažno ustvariti vzorec življenja mladim. Še prej so vse pozdravili 
predsedniki vseh treh čebelarskih društev: iz Radeč Gregor 
Bregar, Sevnice Branko Božič in Šentjanža Milan Umek. Prireditev 
je slavnostno popestril ženski pevski zbor Solzice z Budne vasi, 
pred cerkvijo pa nas je kot navadno čakala topla malica s toplimi 
napitki, ki jo je pripravila družina Skoporc. V njihovih prostorih 
smo se veselili še nekaj ur ob zvokih harmonike, ki jo je spretno 
vlekel tudi Skoporčev ata ob ravno dopolnjenih 79 letih. Zbrano 
čebelarsko družbo je pozdravil tudi radeški župan Matjaž Han.

Janez Levstik

Ambrožev čebelarski pohod
iz Boštanja na Brunk

S praznovanji želimo zaznamovati spominske dneve in dogodke, 
najpomembnejši cilj pa sta druženje in skrb za prijetno počutje. 
Med takšna gotovo spada tudi svojevrsten domači praznik – 
koline. To je bila naša osrednja tema prireditve, ki smo jo posvetili 
prazniku občine Sevnica.

Na njej so se prepletali petje, igranje in humoristični dramski 
vložki, ki sta jih odlično predstavila Martin in Micka. S svojim 
nastopom sta prikazala predpriprave, koline in izdelavo značilnih 
izdelkov ob kolinah. Rdeča nit je bila predstavitev običajev in 
navad ob kolinah na našem območju in po Sloveniji. S pesmijo in 
glasbo so vse popestrili Ljudski godci KD Podgorci, Ljudski pevci 
iz Sromelj in Ljudske pevke s Telč. V programu so nastopili tudi 
domači harmonikarji in plesna skupina učenk OŠ Tržišče.
Obiskovalci so skupaj z nami preživeli prijeten kulturno-družabni 
večer ob obilici dobre volje in smeha. 

Besedilo in foto: Zvonka Mrgole

»Domači praznik« na Telčah
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Legende iz naših krajev

Bil je čevljar. Za tiste čase donosen in varen poklic, saj je čevlje 
potreboval vsakdo. Ko so otrokom prerasle noge in je bil čevelj 
premajhen, so ga prinesli k čevljarju. Ta je odrezal prednji del in 
ga podaljšal, naredil je novega, večjega. Rekli so, da so prinesli 
čevelj »foršibat«.
Kot dober mojster je priženil tudi bogato nevesto z več hektarji 
obdelovalne zemlje in s še več gozdovi. Ali kmetija ni imela sreče. 
On je ostal čevljar, žena pa je garala sama na kmetiji. Tudi vsi 
otroci, ki naj bi se rodili, so »splavali po Savi«, saj jih zaradi težkega 
dela ni nikoli donosila. Kmalu je podlegla prehudim bremenom in 
čevljar je postal vdovec. Kaj bi s kmetijo. Razprodajal je parcelo 
za parcelo. V Sevnici si je postavil hišo, kjer naj bi kot obrtnik 
več zaslužil in laže živel. Kmetija pa, kot so včasih rekli, je šla 
»cu grunt«. Sčasoma se je pojavila tudi žeja in postajala čedalje 
večja. Ker ni bilo več grunta, je šla po zlu še čevljarska hiša. Postal 
je v njej preužitkar. Tovarne čevljev so mu počasi odjedale kruh. 
Marsikdo je prinesel čevlje v popravilo, pozneje pa dela ni mogel 
plačati. Te čevlje je potem kot rabljene prodajal na sejmih. Nad 
svojim kotičkom, kjer je čevljaril, si je obesil tablo z napisom: Moj 
pes dolgov ne žre nič več, zato na up ne dajem več. Poleg je bil 
narisan prav lep kužek in strgan »škarpetel«. 

Sevnica je bila pred drugo svetovno vojno letoviški kraj. Imeli smo 
lep hotel, restavracijo in čudovit drevored z belo pobarvanimi 
klopcami in tudi čuvarja parka. Sem so prihajali zlasti pozimi 
astmatiki iz Avstrije in Hrvaške. Milo ozračje jim je pomagalo 
prenašati tegobe te bolezni. 
Pa si je možakar izmislil nov poklic. Izdelati si je dal »koreto«, to je 
vozilo s platojem na dveh kolesih, na glavo pa lepo kapo z zlatim 
napisom postrešček. Potem je pri vsakem vlaku čakal na potnike, 
da jim prtljago odpelje na dom, ali pa v hotel, kamor so prihajali 
tujci. Od postaje do trškega središča je bilo dovolj daleč, da so 
ga tudi domačini naročali za takšen prevoz. Zlasti bogatejšim so 
njegove usluge prišle prav. Navadno je vse, kar je tako zaslužil, 
sproti zapil in prikolovratil z odrtim nosom v svojo sobico. 
Moj oče je kupil to hišo in tako smo dobili preužitkarja. Ko sem 
pozneje brskala po zemljiški knjigi, sem ugotovila, koliko sveta 
je pripadalo tej hiši in kako je kmetija počasi odtekala po grlu, 
saj je vsako leto prodal kakšno parcelo in nazadnje še hišo, ki je 
pripadala kmetiji, v sosednji vasi. 
Pa naj se vrnem k mojim mladostnim spominom. Kar mi je bilo 
posebno zanimivo, je, da je možakar čikal tobak. Poleg svojega 
trinožnega stolčka, na katerem je čevljaril, je imel »kahlo« – nočno 
posodo. V njej je bila voda, v njo pa je pljuval svoje prežvečene 
čike. Prav umetelno je znal špukati v njo. Ko sem se potem doma 
učila »špukati« tudi sama, sem jih krepko dobila po zadnjici. 
V to posodo je namakal tudi usnje za podplate, da je bilo mehkejše. 
V to usnje je potem laže zabijal lesene »klince« (žebljičke), ko je 
pribijal podplate na čevelj. Če sem le mogla, sem se brez mamine 
vednosti pritepla k njemu, saj sem tam lahko počela kar koli. Zlasti 
je bilo zanimivo, ko sem kar v čevljih lahko skakala po njegovi 
postelji. Ob tem se je dvigal prah in sonce, ki je sijalo skozi 
okno, je čudovito barvalo te prašne delce v zraku. V svoji sobici 
pa ni bil čisto sam. V kletki je imel liščka – »štinglca«, tako ga je 
imenoval. Kadar je bilo okno odprto, se je ptiček glasno pogovarjal 
z zunanjimi ptiči. On, ubošček, pa je bil zaprt. 
Z mojo mamo sta se večno prepirala. Po verandi je polival svojo 
vodo iz »kahle«, da je smrdelo, mene pa je vabil v svoje kraljestvo, 
kjer seveda ni manjkalo bolh, teh pa se je moja mama zelo bala. 
Mene je vedno klical moja Anči. Zlasti kadar je prišel domov pijan 
in ni mogel najti luknje, kamor bi vtaknil ključ in odklenil svojo 
sobico. Takrat je žalostno sedel pri naših vratih in javkal moja 
Anči, kje si, ne najdem luknje. Seveda mu je luknjo sredi noči 
potem poiskala moja mama s krepkimi molitvicami. 

Prišla je vojna, morali smo v izgnanstvo. Preužitkar je še isto noč, 
ko so odpeljali nas, pobegnil nekam v hribe in za njim je izginila 
vsaka sled. Nekdanjo čevljarsko hišo je med vojno porušila bomba. 
Ko so se vsi preostali izgnanci po vojni vračali na svoje domove, se 
mi nismo imeli kam vrniti. Naš dom je bil porušen. Še smo ostali 
brezdomci. 

Anica Perme

Preužitkar

Na zadnji prireditvi v sklopu šentjanškega krajevnega praznika je 
prodajalka Marija Bajt z Murenc nad Šentjanžem v kulturni dvorani 
v Šentjanžu predstavila svojo prvo pesniško zbirko Moje pesmi ali 
Mati Zemlja. Predsednik KS Šentjanž Ivan Orešnik je dejal, da ga 
veseli, da je Marija »dosanjala« to pesniško zbirko in da ji podarja 
šopek, ker je ona cvet v »puš'lcu Dolenjske«. 

»Imamo različne knjige v Šentjanžu, a takšne še nimamo! V 
Šentjanžu se je rodila prva tovrstna knjiga,« je prepričan Boštjan 
Repovž, odgovorni urednik knjige. »Brez njega, njegove ideje 
in spodbude ne bi bilo te knjige,« je odgovorila Bajtova. Prvo 
pesem je napisala v 4. razredu osnovne šole in od takrat je ves 
čas pesnila. Vleklo jo je k študiju ekonomije ali slavistike, začela 
je delati v trgovini. Ker ji starši ne bi mogli zagotoviti denarja za 
dolgotrajnejši študij, se je odločila za poklicno šolo za prodajalce 
v Brežicah in jo končala z odliko. 

Marija se je zahvalila tudi številnim posameznikom, sodelavcem  in 
Kulturnem društvu Milana Majcna Šentjanž, ki je založnik te knjige. 
Avtorici pesniške zbirke je čestital tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Kulturni večer, ki ga je povezovala učiteljica Jožica Pelko, 
so z glasbenimi točkami polepšali Trebeški drotarji iz Artič. 
      Pavel Perc

Marijine pesmi o krajih in ljudeh 
puš'lca Dolenjske
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PETEK, 25. 12.,
OB 16.30

TRŽIŠČE Svetleče jaslice v Tržišču, svečana otvoritev jaslic. Org: Jasličarji s Tržišča

PETEK, 25.12., 
OB 19.00

ŽUPNIJSKA CERKEV V 
BOŠTANJU

Ob 500 letnici Župnije Boštanj: Zaključni slavnostni 
koncert božičnih pesmi (MePZ z gosti, odbor)

Org.: Župnija Boštanj,
Info: Alfons Žibert, 031/665-483

PETEK, 25.12., 
OB 21.00

ŠMARČNA Žive jaslice Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna, 
Aleš, 041 385 852

SOBOTA, 26.12., 
OB 18.00

ŠMARČNA Žive jaslice Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna, 
Aleš, 041 385 852

SOBOTA, 26.12., 
OB 18.00

BLANCA Božično – novoletni koncert Godba Blanški 
vinogradniki

SOBOTA, 26.12., 
OB 19.00

ŽUPNIJSKA CERKEV 
SEVNICA

Tradicionalni koncert božičnih pesmi: Nastopila bosta 
Oktet Jurij Dalmatin in sevniška vokalna skupina.

Org.: Oktet Jurij Dalmatin Info:  
pepi.novak@siol.net 041/712-986, 
Jože Novak

SOBOTA, 26.12., 
OB 20.00

KULTURNI DOM LOKA Zaključek KreArt 2009: Pregledna razstava plakatov in 
vabil preteklih KreArtov Simona Serneca; po razstavi 
bo koncert skupine Feedback in Tri K orkestra.

Org: KUD KreArt
Info.: jolanda@esiks.si

SOBOTA, 26.12., 
OB 21.00

GRAD SEVNICA 
DVORANA ALBERTA 
FELICIJANA

Silvestrovanje v Sevnici: Koncert skupine Patina 
(glasba 60-ih let 20. stoletja) 

Org.: KŠTM Sevnica.
 Info: www.kstm.si , 07/81-61-070

NEDELJA, 27.12., 
OB 19.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA Silvestrovanje v Sevnici: Tradicionalni Božično – 
novoletni koncert KD Godbe Sevnica z Nuško Drašček

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

PONEDELJEK, 
28.12., 
OD 9.00 DALJE

ŠPORTNA DVORANA 
SEVNICA

Silvestrovanje v Sevnici: Tekmovanje: med dvema 
ognjema. Najboljši tekmovalci bodo nagrajeni. 
Predhodne prijave: 051/680-286.

Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: www.kstm.si , 07/81-61-070

TOREK, 29.12., 
OD 9.00 DALJE

ŠPORTNA DVORANA 
SEVNICA

Silvestrovanje v Sevnici: Tekmovanje v badmintonu. 
Najboljši tekmovalci bodo nagrajeni. Predhodne 
prijave: 051/680-286.

Org.: KŠTM Sevnica. Info: www.
kstm.si , 07/81-61-070

TOREK, 29.12., 
OD 9.00 DALJE

ŠPORTNI DOM SEVNICA Silvestrovanje v Sevnici: Tekmovanje v 
košarki - trojice. Najboljši tekmovalci bodo 
nagrajeni. Predhodne prijave: 051/680-286.

Org.: KŠTM Sevnica.
Info: www.kstm.si , 07/81-61-070

TOREK, 29.12., 
OD 12.00 DALJE

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Silvestrovanje v Sevnici: Tekmovanje v družabnih 
igrah. Najboljši tekmovalci bodo nagrajeni. Predhodne 
prijave: 051/680-284.

Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: www.kstm.si , 07/81-61-070

ČETRTEK, 31.12., 
OB 22.00

KRMELJ Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: Novoletni 
nočni pohod z baklami s Krmelja na Kamenško,

Org.: PD Lisca Info.: Silva, 
031/259-637

ČETRTEK, 31.12., 
OD 23.00 DALJE

PARKIRIŠČE PRED 
CENTRAL'S SEVNICA

Silvestrovanje v Sevnici: Silvestrovanje na prostem z 
ansamblom Bratje z Ledine in Liquf. Pozdravni nagovor 
župana in žrebanje nagradne kartice veselja.

Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: www.kstm.si , 07/81-61-070

PETEK, 1. 1., 
OB 8.00

ODHOD IZ KRAKOVEGA Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Novoletni pohod iz Sevnice na Lisco

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

PONEDELJEK, 4. 1., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

TOREK, 5. 1., 
OB 9.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Predavanje: Nada Irgolič: Zdravila v tretjem 
življenjskem obdobju

Org.: Društvo Univerza za 3. 
življenjsko obdobje Sevnica
Info: vojkod@gmail.com

SREDA, 6. 1., 
OB 17.00

KNJIŽNICA SEVNICA, 
ODDELEK ZA CICIBANE

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

ČETRTEK, 7. 1., 
OB 19.30

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Duohtar pod mus, burka s petjem in streljanjem, 
Gledališče Koper v sodelovanju s SNG Nova Gorica

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

PETEK, 8. 1., 
OB 18.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Novoletni koncert Godbe slovenskih železnic Org.: Društvo upokojencev 
Sevnica in Društvo Univerza za 3. 
življenjsko obdobje Sevnica

PETEK, 8. 1., 
OB 20.00

SMC SEVNICA Filmski večer – po izboru gledalcev Org.: SMC Sevnica Info.: Matic, 
041/831-134, info@smc-sevnica.si

TOREK, 12. 1., 
OB 9.00

Kulturna dvorana 
Sevnica

Predavanje: Bernarda Jeklin: Kaj beremo, gledamo in 
poslušamo

Org.: Društvo Univerza za 3. 
življenjsko obdobje Sevnica 
Info: vojkod@gmail.com

SREDA, 13. 1., 
OB 17.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Mojca Osojnik: To je Ernest Predstava za otroke. 
Lutkovno gledališče Nebo igra: Andrej Štular, 
Petra Stare Predstava za abonma in izven.

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

SREDA, 13. 1., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

ČETRTEK, 14. 1., 
OB 18.30

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič Org.: KŠTM Sevnica. Info.: Sonja, 
041/975-292
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PETEK, 15. – 
NEDELJA 17. 1. 

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

SOBOTA, 16. 1., 
OB 9.00

0SNOVNA ŠOLA 
BOŠTANJ

Medobčinsko ekipno šolsko šahovsko prvenstvo 
2009/2010

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

SOBOTA, 16. 1., 
OB 19.00

KULTURNA DVORANA 
NA BLANCI

Premiera komedije: Marc Camoletti: Pridi gola na 
večerjo Režija: Alenka Šet

Org.: Igralska sekcija KUD France 
Prešeren Blanca. Info.: Antonija Mirt, 
051/385-308

SOBOTA, 16. 1., 
OB 19.30

DOM KRAJANOV NA 
RAZBORJU

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 1. 
Razborski večer v letu 2010 

Org.: KŠTD Razbor Info.: 
Matej Imperl, 041/254 217

NEDELJA, 17. 1., 
OB 9.00

ŠPORTNI DOM 
SEVNICA (PRI BAZENU)

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

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

TOREK, 19. 1., 
OB 9.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Predavanje:  Ljoba Janče:  Ljudsko izročilo skozi 
pesem in pravljico

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

TOREK, 19. 1.,  
OB 17.00

IZPOSOJEVALIŠČE 
KRMELJ (ENOTA 
KNJIŽNICE SEVNICA)

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

TOREK, 19. 1., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM 
SEVNICA (PRI BAZENU)

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir 
Društva  invalidov Sevnica za januar 2010

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

SREDA, 20, 1.,
OB 17.00

KNJIŽNICA SEVNICA, 
ODDELEK ZA CICIBANE

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

ČETRTEK, 21.1., 
OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA Potopisno predavanje:  Gašper Kokot: Mehika. Org.: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

ČETRTEK, 21.1., 
OB 19.00

GALERIJA GRAD 
SEVNICA

Razstava umetnikih del akad. slikarja red. prof. mag. 
Tomaža Gorjupa

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

PETEK, 22. 1., 
OB 20.15

SMC SEVNICA Rokometna tekma - na velikem platnu: 
Slovenija : Poljska 

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

SOBOTA, 23. 1., 
OB 9.00

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Področno ekipno šolsko šahovsko prvenstvo Posavja 
za šolsko leto 2009/2010

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

TOREK, 26. 1., 
OB 17.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Tradicionalna prireditev v občini sevnica: Planinski 
večer z Vinkom Šeškom in planinsko pevsko skupino 
Encijan

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

SREDA, 27. 1., 
OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA Predavanje: Anton Komat: Umetnost preživetja v 
kriznih razmerah.

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

PETEK,  29. 1., 
OB 9.00

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Predstavitev nalog  iz projekta Moj kraj, moja občina 
– sodelujejo  osnovne šole občine Sevnica

Org.: TZOS Inf.: Cvetka, 
031/825-053

PETEK,  29. 1., 
OB 18.00

KULTURNA DVORANA 
TRŽIŠČE

Dobrodelni koncert: Zimski glasbeni večer Org.: Osnovna šola Tržišče 
Info.: Zvonka Mrgole, 07/81-85-470

PETEK,  29. 1., 
OB 19.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Don Boskovi dnevi: Jona, Besni prerok – monodrama 
Gregorja Čušina

Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: 07/81-61-680, 031/486-554, 
info@smc-sevnica.si

SOBOTA, 30. 1., 
OB 9.00 

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA 

Med dvema ognjema Org.: Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica Info.: Aleš Tuhtar, 
031/642-544

SOBOTA, 30. 1., 
OD 10.00 DO 12.00

SMC SEVNICA Don Boskovi dnevi: Ustvarjalna delavnica – pletenje 
»košar«

Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: Vesna, 040/164-201, info@
smc-sevnica.si

SOBOTA, 30. 1., 
OB 10.00

SPODNJA DVORANA 
GASILSKEGA DOMA

Don Boskovi dnevi: Mednarodni turnir v namiznem 
hokeju »Sevnica open 2010«

Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: Matjaž, 031/377-789, 
matjaz.traven@smc-sevnica.si. 
Prijave: www.nhzs.si  

SOBOTA, 30. 1., 
OD 15.00 DO 17.00

SMC SEVNICA Don Boskovi dnevi: Turnir v ulični košarki (ni 
starostne omejitve)

Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: Goran, 031/786-797, 
info@smc-sevnica.si

NEDELJA, 31. 1., 
ob 10.00

SMC SEVNICA Don Boskovi dnevi: Mladinska sv. maša s 
presenečenjem

Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: 07/81-61-680

NEDELJA, 31. 1., 
ob 16.00

SMC SEVNICA Don Boskovi dnevi: Don Boskov turnir - zaključek Org.: SMC Sevnica in župnija Sevnica 
Info.: Beno, 041/985-111,
info@smc-sevnica.si

Rok za objavo v koledarju prireditev za februar je do 
15. januarja 2010, 

info@kstm.si al i  petra.biderman@kstm.si, 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

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 15.00 – odbojka dekleta (Boštjan 031 486 554)
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
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Šolski zvonec

Ob svetovnem dnevu revščine, ki je bil 17. oktobra, se je trgovsko 
podjetje iz Slovenije odločilo, da 11 slovenskim ekošolam, ki 
sodelujemo pri Projektu Revščina v svetu in pri nas, podari 10.000 
jabolk. Med izbranimi šolami je bila tudi naša, OŠ Blanca.
Jabolka nam je v petek, 16. oktobra, dostavila gospa Katja iz 
trgovskega podjetja in nam tako še dodatno popestrila EKO DAN, 
ki smo ga pod vodstvom ekokoordinatorice Mateje Strnad imeli 
prav na ta dan, in čigar tema je bila zdrava prehrana. Učenci prve 
triade so ustvarjali iz plastelina, testenin ter oblikovali dekoracije 
iz hrane. Učenci druge triade so obiskali hladilnico na Blanci, kjer 
so spoznali vse o skladiščenju sadja, ustvarjali so tudi pesmice 
o zdravi prehrani. V tretji triadi pa so spoznali vse o prehranskih 
motnjah, o poživilih ter jedeh naših babic in dedkov. Vsi učenci 
pa so tekmovali v zeleni štafeti, kjer so najboljši rezultat dosegli 
učenci 8. razreda.
Zahvaljujemo se gospodu Ratajcu, da nas je sprejel v hladilnico na 
Blanci, Mariji Koritnik, ki je otrokom povedala vse o jedeh nekoč 
ter podjetju za darilo in sporočamo, da bomo učence še naprej 
ozaveščali o problemu revščine ter pomenu zdrave prehrane in 
hkrati skrbeli za čistejše okolje.    

Mojca Hojski Tkavc

Svetovni dan revščine

V začetku oktobra smo se učenke in učitelji OŠ Sava Kladnika 
Sevnica odpravili na Poljsko. Vozili smo se kar šestnajst ur.
Naslednji dan smo se z gostiteljicami Patricijo, Aleksandro in 
Weroniko odpravile proti šoli. Šolo obiskujejo učenci od prvega do 
šestega razreda. Šola je pobarvana v zelo različnih živih barvah. 
Učilnice so za tretjino manjše od naših učilnic, učenci pa so zelo 
živahni in veseli. 
Gostitelji so nas popeljali v mesto  Krakow, kjer smo obiskali grad 
Wawel. Najbolj zanimivi so bili trije veliki zvonci, ki smo si jih 
ogledali čisto od blizu. Največjega mora pozvoniti kar 20 mož. 
Ob gradu pa je tudi velik železni zmaj, ki vsake tri minute bruha 
ogenj. 
Naslednji dan smo se odpravili proti Baltowu, kjer smo si ogledali 
Jurski park. Poljaki v tem parku predstavljajo dinozavre v naravni 
velikosti in barvah. Videli smo tudi lame, jelene, košute, srne, 
jakije, ovce in konje. Zatem pa smo se z avtobusom odpeljali dalje 
proti podzemlju. Spoznali smo življenje naših daljnih prednikov. 
Zadnji večer smo preživeli z našimi novimi prijatelji in se polni 
novih doživetij odpravili domov. 

Ajda Prah, OŠ Sava Kladnika Sevnica

S  projektom Comenius na Poljsko

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je 23. oktobra izvedla tabor 
za nadarjene.
Šola sodeluje v projektu Zdrava šola, Ekošola, Comenius ter 
Medgeneracijsko sožitje. Devet učencev 5. razreda in učiteljici 
Jožica Mlakar ter Petra Jesih so se z vlakom odpeljali na 
podružnično šolo Loka pri Zidanem Mostu. Po nastanitvi in večerji 
je sledil spoznavni večer ob družabnih igrah in pečenem kostanju. 
Prespali smo na blazinah s šestimi učenci Loke. Ko bi vi vedeli, 
kako je žvižgalo, šelestelo in pihalo? Zjutraj sta nas pozdravili 
vodja podružnice Danica Pečnik in gospa ravnateljica Jelka Slukan. 
Učenci so pomivali posodo, pospravljali, pometali. Mirko Bogovič, 
upokojeni učitelj Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, nam je 
predstavil likovni atelje. Na gozdni učni poti nas je vodil gozdar, 
gospod Šeško. Ob mlinu smo se spomnili velikanskega pomena 
vode: Nikoli »po« rabljena, temveč vedno znova »u« porabljena! 
Pri lovski koči nas je lovec Dušan  poučil o divjadi. V likovni 
delavnici so učenci slikali tihožitje, v literarni delavnici so učenci 
poustvarjali, v športni delavnici so se naplesali. Vlak nas je popeljal 
nazaj v Sevnico. Najin vtis s tabora: »Bilo je nad pričakovanji!«  
Vsem, ki ste bili soustvarjalci tabora, se najlepše zahvaljujeva.

Petra Jesih in Jožica Mlakar

Tabor z nadarjenimi učenci

V petek, 16. oktobra, smo učenci, ki sodelujemo v dramskem 
krožku, pod mentorstvom učiteljice Nine Grabenšek-Kadilnik v 
šolski knjižnici uprizorili dramatizacijo slikanice Julije Volmert 
Škrat Brokolino ali Pametne glave jedo zdravo. Ker smo ta dan na 
OŠ Blanca imeli tudi najrazličnejše delavnice v sklopu ekodneva, 
smo učence želeli spodbuditi, da jedo bolj zdravo; več sadja in 
zelenjave in manj maščob. Igrico smo zaigrali trikrat; najprej za 
učence prve triade, nato druge triade in na kocu tudi vrtičkarjem. 
Skozi zgodbo so v družbi otrok in navihanega škrata Brokolina 
spoznali, da je tudi zdrava hrana lahko zelo okusna, mlajši pa 
so se skozi glasbo in igro morda prvič srečali s prehrambeno 
piramido. Vsi učenci so predstavo dobro sprejeli, pa tudi sama 
mislim, da je bila zelo poučna.          

Laura Pavlin-Gregorčič, 7. razred OŠ Blanca

Škrat Brokolino ali 
Pametne glave jedo zdravo

Foto: Roman Drstvenšek
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Najlepši čas v letu je prav gotovo tudi veseli december. Ker je ta 
čas vse praznično obarvano, tudi v šoli poskrbimo za delček tega 
vzdušja. Že tretje leto zapored ob tem času lepo okrasimo učilnice, 
hodnike in okna naše šole. Ker pri nas letos poteka projekt »Ptice«, 
smo vse okrasili z belimi pticami, vejami ter snežinkami.
Več dela v veselem decembru pa ima deveti razred, ki pridno 
izdeluje novoletne voščilnice in pripravlja srečelov. Ves ta trud 
je seveda namenjen končnemu izletu in valeti preden zapustimo 
osnovnošolske klopi.
Nasploh pa se vsi veselimo veselega decembra, saj se nam 
zagotovo obeta tudi kakšen izlet in drugačna popestritev – bolj 
zabaven, zanimiv, vesel dan.

Denisa Gorenjc, 9.razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Šolski zvonec

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž smo imeli v sredo, 18. novembra,  
učenci prve triade tehniški dan. Ker smo EKO šola, smo se 
pogovarjali in izdelovali razne izdelke na temo ptice. Izdelovali 
smo pet vrst ptic in sicer: pava, sove, orle, srake in golobe. Vse 
izdelke smo izdelovali iz odpadnega materiala. Najbolj so mi bili 
všeč orli in pav. Pavu smo njegov okrasni rep naredili tako, da smo 
izrezali odtise rok na raznobarvnem papirju. Tehniški dan bi imel 
še velikokrat, ker zelo rad ustvarjam. Čeprav nismo imeli pouka, 
sem se veliko naučil.

Grega Krmelj, 3. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Izdelovali smo ptice

OŠ Ane Gale se predstavi na 
OŠ Sava Kladnika Sevnica
Učenci in učitelji posebnega programa smo nastopali učencem 
prve triade na OŠ Sava Kladnika Sevnica. Zarajali in zapeli smo tri 
pesmice. Naše dogodke na šoli  smo predstavili še z ogledom slik. 
Na koncu smo se skupaj posladkali. 

                               Milanka RantahNaša osnovna šola Ane Gale Sevnica in Društvo za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Sevnica sta neločljivo 
povezana že dolgo vrsto let. Društvo Sožitje nam je vedno stalo ob 
strani in bilo pobudnik in vlečna vrv marsikaterega pomembnega 
projekta. Zato je bila 40-letnica delovanja sevniškega Sožitja tudi 
naš praznik in skupaj smo ga praznovali 12. novembra v Kulturni 
dvorani Sevnica.
Naši učenci so se z velikim veseljem s pesmijo in plesom predstavili 
občinstvu v dvorani. Z veseljem se skupaj s starši in učitelji 
udeležujejo tudi piknikov, izobraževalnih seminarjev in številnih 
drugih dejavnosti, ki jih društvo organizira za svoje člane. V vseh 
teh letih so se razvile premnoge prijateljske vezi, ki se nadaljujejo 
in krepijo tudi po tem, ko otroci zapustijo osnovnošolske klopi. 
Zato našemu društvu ob okroglem jubileju čestitamo in želimo, 
da ostane uspešen glasnik življenja, potreb in zahtev naših otrok 
in njihovih najbližjih.
Pred vrati je veseli december in naši učenci se že veselijo 
vsakoletnega obiska dobrega moža z belo brado, ki mu Sožitje 
zagotovi, da v njegovem košu ne zmanjka daril. Naj letos koš 
do vrha napolni tudi z dobro voljo in entuziazmom za vse člane 
našega Sožitja. Vsem bivšim in sedanjim članom društva pa za vsa 
druženja in lepe trenutke še enkrat hvala!

Učenci in delavci OŠ Ane Gale Sevnica 

Sožitje s Sožitjem

Veseli december - 
pri nas se je že začel

Da 12. novembra praznujemo občinski praznik, vedo tudi malčki. 
V ta namen so otroci Vrtca Kekec z vzgojiteljicami pripravili pester 
program. Vsaka izmed skupin je predstavila svojo glasbeno in/
ali plesno točko, ogledali smo si fi lm o Sevnici nekdaj in danes, 
na koncu pa še razstavo slik in izdelkov malih umetnikov o 
našem kraju. Številni obiskovalci smo bili nad slišanim in videnim 
navdušeni.

Ponosni starši

Občinski praznik v enoti Kekec
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28. novembra sta se člana Karate kluba Hypo Sevnica Tia Šantej in Žiga Jurkošek udeležila 
Ljubljana Open karate turnirja. Nastopilo je 470 tekmovalcev iz šestih držav. 
Kljub temu, da je bila to zanju prva večja tekma, sta se odlično odrezala. 
Žiga Jurkošek je v katah klonil komaj v 3. kolu in moral premoč priznati starejšemu in 
izkušenejšemu tekmovalcu. Zaradi velikega števila tekmovalcev v njegovi kategoriji žal 
ni posegel po medalji.
Predstavnica nežnejšega spola, Tia Šantej, pa je stala na zmagovalnih stopničkah.Osvojila 
je bronasto medaljo.

Marja Zidarič

Šport in rekreacija

V soboto, 7. novembra, je v okviru 
programa  praznika občine Sevnica, Judo 
klub Olimpija-Krmelj gostil prvo ekipno 
tekmovanje za najmlajše otroke za Pokal 
občine Sevnica.
Na tekmovanje so bile povabljene ekipe 
Judo kluba Mokronog-Trebelno, Judo kluba 
Bushido iz Novega mesta ter Judo kluba 
Olimpija iz Ljubljane. Tekmovanje se je 
odvijalo ob glasnem navijanju staršev in 
gledalcev, zaznamovali so ga zelo lepi in 
atraktivni dvoboji. Ekipo občine Sevnica 
so zastopali: Nina Gole, Luka Gole, Tadej 
Juntež, Rok Mikec, Žan Repovž, Timotej 
Perko, Anže Jene, Aljaž Končina, Jakob 
Končina, Matej Štih, Luka Sokač, Franci Štirn. 
Naša ekipa je gladko premagala tekmovalce 
iz Novega mesta in Ljubljane.
Odločilni fi nalni dvoboj z ekipo iz 
Mokronoga je bil prava poslastica: 
napetost, želja po zmagi, skupno navijanje 
in izenačeni rezultati bodo prav gotovo 
še dolgo ostali v spominu udeležencev. O 
zmagovalcu je odločala prav zadnja borba. 
Po dramatičnemu razpletu je prvi Pokal 
občine Sevnica odnesla ekipa iz Mokronoga. 
Naši tekmovalci so bili vidno razočarani nad 
drugim mestom, zato se še bolj intenzivno 
pripravljajo na naslednjo tekmo.

Inna Toropejeva

1. ekipni pokal občine 
Sevnica v judu

Invalidi šahirali - DI Sevnica odlični peti 

Turnir v karateju Ljubljana Open

 
Območno Društvo invalidov Novo mesto je po tekmovalnem programu Zveze za šport 
invalidov Slovenije organiziralo in tehnično izvedlo območno ekipno šahovsko prvenstvo 
invalidov za leto 2009. Prvenstvo je bilo 17. oktobra v prostorih Turistično zdraviliškega 
centra Ostanek v Češči vasi pri Novem mestu.
Prvenstva se je udeležilo 10 moških ekip, ki so štele štiri člane in eno rezervo.
Rezultati Društva invalidov Sevnica v 9 ekipnih dvobojih: 
DI Sevnica - MDI Domžale  3:1   
DI Sevnica - MDI Žalec  1:3
DI Sevnica - DI Ribnica  3,5:0,5   
DI Sevnica - DI Trbovlje  2:2
DI Sevnica - DI Krško  2:2    
DI Sevnica - DI Brežice  4:0
DI Sevnica - DI Črnomelj  2:2               
DI Sevnica - MDI Novo Mesto  2,5:1,5
DI Sevnica - DI Zagorje  1,5:2.5
Zmagalo je moštvo DI Trbovlje (28,5 
točk), 2. mesto je pripadlo ekipi MDI 
Žalec (28,5 točk). Obe ekipi sta se 
uvrstili na državno prvenstvo Zveze 
društev invalidov Slovenije. DI Sevnica je osvojila odlično 5. mesto z 21,5 točkami v 
postavi Bojan Smerdel (4,5), Janko Keše (6), Janez Blas (4), Rudi Prosenik (5) in Martin Mirt 
(2). Sodnik je bil Ludvik Cvirn iz Sevnice.
       Janez Janko Blas

V soboto, 17. oktobra, je bil na Blanci v 
organizaciji OŠ Blanca košarkarski  turnir v 
sklopu Posavske šole košarke, katerega se 
je udeležilo preko 90 otrok iz Posavja pod 
vodstvom trenerjev Davorja Vlaškega, Jožeta 
Stanjka, Aljaža Žvaba in Francija Kranjca.  
Turnir je potekal v treh starostnih kategorijah: 
letnik 1998 in mlajši, 1996/97 in 1994/95. 
V najstarejši kategoriji so igralci KK Potočje 
Posavje Krško premagali ekipo Brežic z 
rezultatom 48:21, v srednji kategoriji, v 
kateri je nastopilo šest posavskih ekip, 
so se zmage veselili igralci OŠ Blanca, ki 
so pokazali največjo uigranost, in v fi nalu 
premagali igralce OŠ Globoko z rezultatom 
33:21, v najmlajši kategoriji pa so igralci OŠ 
Krško premagali OŠ Koprivnica z rezultatom  
19:5. Na turnirju je bilo prisotno tudi precej 
staršev, ki so bodrili svoje otroke.
Ob koncu turnirja smo si zaželeli uspešno 
treniranje še naprej in da se brez poškodb 
snidemo na prvem krogu posavske lige v  
dvorani OŠ Jurij Dalmatin v Krškem.   

Franci Kranjec

Dan košarke na Blanci

  
Spomladi se bo poleg dveh lig malega nogometa pričela tudi veteranska liga v malem 
nogometu v naši občini. Igralo se bo po pravilih malega nogometa. Pogoji, ki jih mora 
ekipa izpolnjevati za prijavo v veteransko ligo, so le starostni, kar pomeni, da je starostna 
meja omejena na 38 let in to največ s 3 igralci v ekipi. Torej, igralec mora biti v tekočem letu 
že star 38 let, oziroma bo to starost dopolnil. Predvsem je ta zahteva dana iz preprostega 
razloga, da bo liga res v znamenju veteranov, saj zgornje omejitve ni. Pobuda za ligo 
je prišla iz vrst društva Zagon, takoj pa so jo podprle ekipe Šentjanža, Blokov, Loga 
in Sevnice. Predlog je bil podan s strani Stanka Lazarja na predsedstvu Športne zveze 
Sevnica, ki je predlog podprla in zadolžila odgovorne za realizacijo. Vse dodatne podatke 
in prijave lahko zainteresirani dobite na telefonski številki 041 738 380 (Borut Bizjak) ali 
041 685 786 (Stanko Lazar). Tekme se bodo odvijale po predvidoma turnirskem sistemu 
na travnatem igrišču v Tržišču in na Logu. Ob športnem namenu je namen tudi druženje 
in nudenje možnosti rekreativno tekmovalnega načina igranja malega nogometa na varen 
način za vse zainterisirane v naši občini. Prijave ekip sprejemamo do konca januarja 2010 
na navedenih mobilnih številkah, takrat pa bo tudi srečanje z vodji prijavljenih ekip. 

Stanko Lazar

Veteranska liga končno tudi v občini Sevnica
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Da ima Sevnica s širšo okolico tudi rudarsko preteklost, smo vam povedali že v 
prejšnji številki, tokrat vam predstavljam rudarska dela na Ledini, ki so bila verjetno 
najobsežnejša v okolici Sevnice. 
Da so rudarili po okoliških hribih, ni nič posebnega, saj pripada območje Posavskim 
gubam, ki so znane po številnih žilnih rudiščih in še večjem številu pojavljanja rudnih 
mineralov v manjšem obsegu. Orudenje na Ledini in okoliška obrobna orudenja 
pripadajo tipu rudišč z galenitom (PbS) in sfaleritom (ZnS), kjer prevladuje galenit.
Glavno orudenje in tudi najobsežnejša rudarska dela z imenom Knapovske jame so 
na Ledini pod domačijo Oblak (po domače Komur) ob Ledinskem potoku ali Mišniku, 
kakršen je njegov uradni naziv. Rudnik je izjemno impresiven, saj se začne s pet 
metrov širokim, 22 metrov visokim in okrog 15 do 20 metrov dolgim usekom, nato 
pa so rovi razporejeni v štiri etaže. Dvajset metrov nad glavnim delom je ostanek še 
enega rova. Žal je od vseh rovov dostopen samo še spodnji (glavni), ki je bil namenjen 
izvozu rude iz rudnika, saj je skozi vsa obzorja do spodnjega rova narejen širok jašek, 
po katerem so spravljali nakopani material do spodnje etaže.
Pred dobrimi 30 leti se je dalo priti tudi v četrto etažo, saj se moj oče in njegovi 
vrstniki spominjajo, da so kot otroci večkrat odšli na potep v podzemlje. Vhod v ta 
rov se je žal zrušil in vstop ni več mogoč. Mogoče je tudi, da so začeli rudariti niže 
in so potem stare odkope zasuli z jalovino. Poleg rudnika je tudi jalovišče fl otiranega 
materiala, ki se že na daleč loči od preostalega terena.
Orudenje nastopa v žilah in je hidrotermalno-metasomatskega tipa, to pomeni, da se 
je po razpokah v kamnini pretakala topla hidrotermalna raztopina, nasičena s kationi 
in anioni. Ko se je ta prenasičila z določenim ionom, se je ta začel izločati v obliki 
minerala, ki je bil pri tistih razmerah najobstojnejši. Hkrati so manj topni kationi iz 
raztopine zamenjevali topnejše v kamnini, kar pojasnjuje besedo metasomatoza. 
Oruden je le pas spodnje skitskega dolomita (zgodnji trias), ki pa je plastovit, ponekod 
pa močno tektonsko porušen in ima brečast videz. Žile potekajo vzporedno s plastmi 
dolomita v smeri zahod-vzhod z vpadom 80° proti jugu. V žilah, ki so debele do 
pet centimetrov, je mogoče opaziti predvsem galenit, sfalerit ni tako opazen, čeprav 
cink prevladuje nad svincem, kar lahko pojasnimo z dispergiranostjo cinka v kamnini 
(metasomatoza).
V letih 1963–1965 je na območju 
Ledine takratni Geološki zavod 
Ljubljana opravljal podrobne raziskave 
o količini rude na širšem območju. Na 
koncu so ugotovili, da izkoriščanje 
rude ni smotrno, ker je premalo 
kakovostna oziroma je je premalo 
(najboljšo so v preteklosti seveda 
že izkopali). Prebivalci so bili takrat 
zelo veseli raziskav, saj bi morebitno 
rudarjenje odprlo nove zaposlitvene 
možnosti, zdaj pa smo lahko srečni, 
da je rude premalo, ker dobro vemo, 
kako okoljsko obremenjujoči so 
rudniki, predvsem težkih kovin. 
Nedvoumnih podatkov o tem, koliko 
so rudniki stari, ni. Glede na znane 
stvari: obliko rovov in trende v 
tedanjih časih menim, da so stari od 
200 do 150 let. Tudi vse preostalo 
je bolj zavito v meglo, ni znano, kdo 
je bil lastnik (omenja se Jakil), kam 
so vozili rudo (morda v Krmelj, a 
topilnica je tam obratovala zelo kratek čas), niti ni znano, kdo so bili rudarji. Ostalo 
je le nekaj ljudskih imen, ki nakazujejo na rudarjenje, kot so Ruda, Štirc in seveda 
Knapovske jame.
Naj omenim, da to niso edina rudarska dela; na širšem območju Ledine je znanih še 
18 drugih rovov na območju Ledgonj, Cerovc, Taške, Podjam … Rovi so bili večinoma 
bolj namenjeni raziskovanju, razen na območju Taške, kjer se je, sodeč po ostankih, 
rudarilo nekoliko bolj intenzivno. Zdaj so večinoma opazni le zaruški, v nekaj rovov 
pa se še vedno da priti nemoteno. To še ni dokončna številka, saj se odkrivajo še novi 
rovi.
Starejši prebivalci vasi so omenili, da je bil med drugo svetovno vojno rudnik partizanski 
bunker oziroma skrivališče, za kar ima res primerno skrito lego in so pod domačijo 
Oblak stale barake za rudarje. To so le pričevanja, ki se prenašajo iz roda v rod, kako 
pa je dejansko bilo, žal ne bomo vedeli nikoli.
Naj sklenem z razlago vzroka, zakaj je večina starih rudnikov ob potokih. Voda ima, 
kot vsi vemo, veliko moč erozije. In ko so potočki vrezovali svoje struge, so ob tem 
razkrivali kamnino. V starih časih so orudenje lahko določili le, če so ga fi zično našli. 
Tam, kjer so našli izdanek, so naredili rov in zato je skoraj vsak rovček ob potočku.

Klemen Černič

Šport in rekreacija, naravna in kulturna dediščina 

V lanskem letu ustanovljen Nogometni klub 
Sevnica je ob občinskem prazniku občine 
Sevnica organiziral v športni dvorani pri OŠ 
Sava Kladnika Sevnica prvi nogometni turnir 
za prehodni pokal občine Sevnica za mlajše 
dečke v starosti do 12 let, ter dečke U6 in 
U8. Ekipno številčnejša je bila skupina U12. 
V njej so tekmovali nogometni klub Pivovar 
Laško, NK Radeče, NK Sevnica, NK Krško, NK 
Brežice, ter nogometna ekipa OŠ Tržišče.
Na koncu je osvojila prvo mesto in s tem 
prehodni pokal ekipa NK Brežice, ki je 
v polfi nalu po streljanju enajstmetrovk 
premagala NK Sevnica in v fi nalu premagala 
še NK Krško. 
Vrstni red je bil sledeč: 
Prvo mesto:  NK  Brežice
Drugo mesto:  NK  Krško
Tretje mesto:  NK  Sevnica
Četrto mesto:  NK  Radeče
Peto mesto:  OŠ  Tržišče
Šesto mesto:  NK  Pivovar Laško
V skupini U6 in U8 sta tekmovali ekipi NK 
Radeče in NK Sevnica. Po zaključku obeh 
odigranih tekem je slavil NK Radeče. Na 
turnirju so vsi tekmovalci pokazali izjemno 
borbenost, a žoga je okrogla in sreča opoteča, 
za mlade igralce pa je bila to še ena športna 
izkušnja več.

Nogometni klub Sevnica

Nogometni turnir 
mlajših dečkov

Sevničani so se za letošnjo sezono pripravljali 
še posebej intenzivno, saj so prepričljivo 
ugnali konkurenco v drugi ligi in se to 
sezono borijo v 1. B ligi. V klub so že pred 
začetkom sezone prestopili trije novi igralci: 
Uroš Ošlovnik, Matic Gerčar in Goran Gajič, 
ki so ekipo še dodatno okrepili. 
Fantje so med poletjem osvojili 5. tradicionalni 
turnir Roberta Barbića – Beli v Senju, v 
spomin na tragično preminulega rokometaša 
rokometnega kluba Senj, zasedli četrto 
mesto na turnirju Šilčevega memoriala,  26. 
septembra 2009 pa so že začeli s tekmami 
1. B rokometne lige.
Kljub slabi uvodni predstavi na gostujoči 
tekmi proti Svišu, so prvih pet krogov 
zaigrali odlično. S tremi zmagami in dvema 
porazoma so bili uvrščeni med prvih pet 
ekip. Na domačem parketu niso izgubili prav 
nobene tekme. Sledil je dvotedenski premor, 
med katerim se je Sevnica še dodatno 
okrepila, saj je h klubu prestopil Kristjan 
Zorc, ki je zapolnil mesto desnega krila. 
Nato pa je v nadaljevanju sledil črn scenarij, 
saj so nanizali tri zaporedne poraze in s tem 
izgubili tudi prvo domačo tekmo proti klubu 
iz Krke. Že  naslednjo tekmo pa so se zopet 
vrnili na stare tire in slavili zmago proti RD 
Alples Železniki, teden kasneje pa v gosteh 
preprečljivo ugnali še ekipo iz Kočevja.
Sevnica tako po 10 krogih zaseda 5. mesto 
na lestvici 1. B državne rokometne lige. Do 
konca prvega dela jih čaka še domača tekma 
proti ekipi iz Celja.

Gregor Gračner

RK Sevnica v 1. B državni 
rokometni ligi

Knapovske jame - Ledina
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Prispevki in reportaže
Proslava ob 40. obletnici delovanja 
Društva Sožitje Sevnica

V sevniški kulturni dvorani je bila 12. novembra prireditev Društva 
Sožitje Sevnica – 40 let z roko v roki, ki letos praznuje 40 let 
delovanja. Na prireditvi so nastopili malčki skupine Metulji VVO 
Ciciban, učenci OŠ Ane Gale, varovanci VDC Krško–Leskovec–enota 
Sevnica in stanovalci DUO Impoljca. Vsi so bili v svojem izvajanju 
prisrčni, predvsem pa ponosni, da so lahko pokazali, kaj znajo in 
zmorejo. Kot gostje so na koncu nastopile pevke vVokalne skupine 
Coronke. Miran Štern je v svojem govoru povedal, da je bilo v teh 
40 letih delovanja društva ogromno narejenega za blagor oseb z 
motnjo v duševnem razvoju in njihovih družin. Dejal je, da so si 
v društvu vedno postavljali zahtevne cilje, saj so se zavedali, da 
so z njihovo uresničitvijo pripomogli h kakovostnejšemu življenju 
teh oseb. Podelil je priznanja predsednikom, ki so v 40 letih vodili 
društvo, in se jim zahvalil za njihovo nesebično delo in uspešno 
vodenje društva. Priznanja so prejeli Valentin Hribar, Nataša 
Petančič, Boža Blaznik, Toni Koren, Andreja Špan in Berta Logar. 
Na koncu se je zahvalil vsem donatorjem, sponzorjem, skratka, 
vsem, ki so imeli v tem dolgem obdobju odprto srce in posluh 
za delo društva. Zelo prijetno je bilo tudi druženje po končani 
prireditvi, kjer so ob manjši pogostitvi navzoči poklepetali in se 
nato mnogi ganjeni odpravili domov.

Marija Črepinšek – za Sožitje Sevnica

Jubilejno prireditev ob 10. obletnici Kluba tajnic in poslovnih 
sekretark Trebnjega in okolice smo imeli 6. decembra. Dosedanje 
predsednice Zdenka Novak, Majda Šalehar in Mojca Novak smo 
se na ta dan ozrle nazaj in predstavile delovanje kluba v desetih 
letih. Pripravile smo poročilo o delu, da bodo članice in član cenili 
preteklo delo in se trudili za prihodnje uspehe. 

Slovesnost je z izbranimi mislimi, toplo besedo in profesionalno 
povezovala Cvetka Peterlin in nas vodila od leta 1999 do 2009. 
Predsednica Mojca Novak je dejala, da po desetletnem uspešnem 
delu ni le čas, da pogledamo nazaj in se veselimo uspeha, ampak 
je tudi čas, da pogledamo naprej in si zastavimo vizijo, ki nas 
bo vodila v naslednjem desetletju. Tako imamo za naslednje 
desetletje

VIZJIO
Postale bomo uspešne poslovne asistentke, v zadovoljstvo 

vodstva, zaposlenih in strank.
POSLANSTVO

Zaupajmo vase in v svoje sposobnosti!
Bodimo to, kar smo: oborožene z znanjem, vredne zaupanja, 

vedno zanesljive, zmožne uspeti in zmagati na naši poklicni in 
osebni poti.

Ciljev ne bo težko doseči, saj smo vsi člani pripravljeni na nove 
naloge in uspeh. Enotno delovanje in motivacija sta bila naš adut 
tudi pri pripravi slovesnosti. 
Prav ponosni smo, da so se slovesnosti udeležili častna članica 
Tatjana Fink, direktorica Trima, d. d., Cvetka Bunc, ki je bila 
pobudnica za ustanovitev kluba, župan občine Trebnje Alojzij 
Kastelic in župan občine Šentrupert Rupert Gole. Veseli smo, 
da so bili na slovesnosti z nami tudi drugi gosti, s katerimi smo 
povezani, nas podpirajo in nam pomagajo. 
Prav vsi člani, nekdanji in sedanji, smo pripomogli k ugledu in 
pomembnosti kluba. Čestitke vsem!

Majda Šalehar, članica kluba

Dom upokojencev Sevnica je novembra praznoval 30 let delovanja. 
Ob tej priložnosti smo 11. novembra pripravili tradicionalno 
srečanje s svojci Skupaj bogatimo življenje.

Srečanje smo 
začeli s pozdravom 
direktorice Andreje 
Flajs in ogledom 
kratkega fi lma o 
življenju v domu 
v preteklih 30 
letih. Številnim 
obiskovalcem 
je vodja doma 
Franja Svažič 
predstavila, kaj vse 
je bilo pridobljeno 
s prenovo za 
kakovostnejše 
življenje 
stanovalcev. 

V kulturnem programu so sodelovali člani pevskega zbora 
stanovalcev Lipa, zbor zaposlenih Šoje ter preostali ustvarjalci iz 
doma. Veliko presenečenje je bil nastop nekdanjega Sevničana, 
pevca Rafka Irgoliča. Podelili smo priznanje najstarejši stanovalki 
in stanovalcu doma in stanovalcu, ki v domu živi najdlje. Priznanja 
in zahvale so bile izrečene štirim delavkam, ki so v domu zaposlene 
kar 30 let. Vse zbrane je pozdravila Breda Drenek Sotošek. 
Druženje med svojci in zaposlenimi se je nadaljevalo v prijetnem 
ozračju ob prigrizkih.

Del. ter. Nataša Pungeršič Kokove

Dan 10. obletnice 
Kluba tajnic in poslovnih sekretark 
Trebnjega in okolice

30 let Doma upokojencev Sevnica

Univerza za tretje življenjsko obdobje U-3 v Sevnici je imela 
novembra kar pester program. Imeli so vsa predavanja in tudi 
novembrski izlet na Kras. Tako smo si ob odličnem vodenju 
ogledali sevniški grad od vrha do kleti, saj marsikdo že več let 
ali morda sploh še ni bil na njem. Naslednji torek smo poslušali 
predavanje dr. Ane Slapšak Gorišek. Tema je bila: vloga 
družinskega zdravnika. Naslednje predavanje je bilo posvečeno 
povezanosti med partnerjema v družini in otroci. Meta Tavčar je 
tako nazorno prikazala vse povezave, da se je lahko vsakdo našel 
v temi predavanja. Zadnji torek v mesecu je bil namenjen izletu na 
Kras. Udeležba na predavanjih je vedno velika. Okrog 100 članov se 
redno udeležuje torkovih srečanj. Tudi krožki so dobro zasedeni, 
se pa bi za kandidate še vedno našlo mesto. Zdaj je včlanjenih 181 
študentov, opazno pa se je povečalo število moških.

Rihard Černigoj 

Delo društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje U-3 Sevnica

Foto: Gregor Hutar
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Gasilska trojka Šmarčna ki že 28. leto deluje pod okriljem PGD 
Boštanj je 25. oktobra organizirala nenapovedano gasilsko vajo, v 
sklopu meseca požarne varnosti. Poudarek vaje je bil na reševanju 
nezavestnega ponesrečenca iz gorečega objekta, ponujeni prvi 
pomoči ponesrečencu, iznos plinske jeklenke, gašenje gorečega 
objekta in varovanje sosednih objektov, kar je specifi čno prav 
na Šmarčni zaradi strnjenosti objektov. Na vaji je sodelovalo 14 
domačih gasilk in gasilcev z lastno opremo in ekipa 10 gasilcev z 
gasilskim vozilom GVČ 24-50 ter dvema dihalnima aparatoma iz 
PGD Boštanj. Gasilska trojka Šmarčna je prikazala odvzem vode 
iz hidranta in napad na goreči objekt, kar je izpeljala ženska 

ekipa. Moški ekipi je 
bila zaupana naloga 
odvzema vode z MB 
8/8 iz Save in z dvema 
napadoma varovanja 
sosednjih objektov. 
PGD Boštanj je dobilo 
nalogo za reševanje 
ponesrečenca in 
plinske jeklenke, pa 
tudi gašenje s hitrim 
napadom. Po iznosu 
ponesrečenca se je 

predvsem izkazala domača ekipa prve pomoči pri nudenju pomoči 
pri oživljanju, mobilizacijo poškodovanih udov in vso preostalo 
oskrbo ponesrečenca. Vaja je potekala pod budnim in strogim 
očesom opazovalcev, ki so jo na koncu zelo dobro ocenili. Zahvaliti 
se želimo lastniku objekta, poveljniku in ekipi PGD Boštanj, 
opazovalcem in gasilski trojki Šmarčna. Na pomoč!

Franc Dobovšek

Prispevki in reportaže

 
S širitvijo mednarodnih povezav se je dejavnost Društva salamarjev 
Sevnica razporedila na vse leto. Oktobra smo se udeležili dveh 
prireditev v slovaškem mestu Nove Zamky in madžarski Bekeščabi, 
kjer sodelujemo že od leta 2000. S svojo tradicijo, izkušnjami in 
spoštljivim odnosom smo pri vseh lepo sprejeti in počaščeni. Na 
povabilo Madžarov smo letos pred tisoče obiskovalcev uprizorili 
naše sevniške koline. Kot najstarejšega organizatorja tovrstnih 
prireditev v Evropi smo obiskovalce navdušili z dobrotami kolin, 
pečenim odojkom, medico, domačimi salamami, poticami in 
pecivom naših žena in mam, prijateljev in simpatizerjev društva, 
ki so prvič sodelovali pri tem projektu. Seveda smo kot že nič 
kolikokrat predstavili sožitje naših dobrot in izbora vin našega 
člana, sponzorja in vinarja Zdravka Mastnaka. V tekmovalnem delu 
smo se spet uvrstili med prvo desetino ekip od 440 udeleženih. S 
svojo glasbo je za prijetno ozračje poskrbel hišni ansambel Slepo 
črevo. Kot presenečenje smo članom Kolbaskluba in predsedniku 
Zoltanu Uhrinu pripravili poslastico v obliki velike torte iz naših 
suhomesnatih dobrot. Z navezavami novih stikov iz drugih držav 
lahko pričakujemo drugo leto doslej največjo udeležbo tujih 
gostov v Sevnici.

Stane Krnc 

Sevniški salamarji na 
Slovaškem in Madžarskem

Komisija za članice pri Gasilski zvezi Sevnica je organizirala 
dan druženja za gasilke v obliki jesenskega srečanja, ki se je 
začelo z jutranjo kavico in pecivom, nato pa smo se odpravile v 
Boštanj. Tam nam je Zdravko Remar v Turistični agenciji Doživljaj 
predstavil zanimivosti, zgodovino in tradicijo občine Sevnica. 
Za tem je bila na vrsti vožnja do turistične kmetije Hrovat v vasi 
Preska nad Boštanjem, kjer sta nas sprejeli prijazni domačinki ter 
nam ponudili v pokušino različna vina, žganja in sadne sokove, 
obenem pa pojasnili potek obdelave in pridelave. Za tem smo 
se vrnile v gasilski dom na okusno kosilo ter si ogledale vozni 
park z vsemi pripadajočimi gasilskimi vozili. Štiriindvajset gasilk 
je preživelo lep dan ob druženju, spoznavanju Sevnice ter 
strokovnem pogovoru z različnih področij gasilstva. Povabilu so 
se odzvale članice iz GZ Trbovlje (9), GZ Krško (2), GZ Sevnica (12) 
in GZ Zagorje (1), kar dokazuje, da se članice uspešno združujemo 
ter gradimo zdrav medsebojni odnos, ki deluje v pozitivni smeri 
zlasti zaradi izmenjave dragocenih izkušenj, oblikovanja zamisli o 
produktivnem delovanju in vzpostavljanju skupnega programa za 
delo v namene usposabljanja in izobraževanja. Gasilke se namreč 
zavedamo, da niti najmanjše enote gasilstva ne smejo biti zaprte 
same vase. Treba je sprejemati kritiko, preizkušati ideje (tudi od 
drugod) iz lastnih vrst in se zavzemati za spremembe v smeri 
poenostavljenega, vendar dobrega in učinkovitega delovanja.

 Doroteja Jazbec

GZ Sevnica gostila
posavsko-zasavske gasilke

V sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Tržišče je bila v 
četrtek, 13. avgusta, slovesnost ob podpisu pogodbe za izdelavo 
novega gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva 
Tržišče. Pogodbo sta, ob navzočnosti župana občine Sevnica 
Srečka Ocvirka, predsednika Krajevne skupnosti Tržišče Janeza 
Kukca, predsednika Gasilske zveze Sevnica Zvoneta Košmerla, 
poveljnika Gasilske zveze Sevnica Gašperja Janežiča in gasilcev 
PGD Tržišče, podpisala v imenu naročnika predsednik PGD Tržišče 
Janez Pungerčar in v imenu izvajalca Gasilska oprema, d. o. o., 
Ljubljana, Miloš Ulčar. Vrednost pogodbe o izdelavi in dobavi 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+6), ki zajema izvedbo dobave 
podvozja za izdelavo gasilskega vozila in nadgradnjo ter opremo 
po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, znaša 186.000 EUR. Celotna 
vrednost novega vozila bo več kot 200.000 EUR. 
PGD Tržišče si je za nabavo vozila GVC 16/25, opremljenega z 
najsodobnejšo opremo, prizadevalo že vrsto let. Zadnjih sedem let 
pa vsa fi nančna sredstva namensko zbira za nabavo vozila. Kljub 
fi nančni pomoči zgoraj omenjenih partnerjev v projektu bomo 
gotovo prisiljeni poiskati še dodatne sponzorje in donatorje, pa 
tudi zaprositi za prostovoljne prispevke krajanov, da bomo lahko 
novo gasilsko vozilo predali namenu konec julija leta 2010, ko bo 
PGD Tržišče praznovalo 60. letnico delovanja. 

Peter Jamšek

PGD Tržišče prihodnje leto z novim 
gasilskim vozilom GVC 16/25

Foto: Marko Pungerčar

Mesec požarne varnosti – Šmarčna
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Policija, promet, oglasi

Občani večkrat iščejo informacije o različnih predmetih, ki so bili izgubljeni ali najdeni na 
območju občine (kolesa, telefoni, ključi). Naj pojasnim, da najdene predmete hranimo na 
policijski postaji leto dni. Če se v tem času ne pojavi lastnik in se najditelj odpove lastninski 
pravici, ki mu pripada po letu dni, se predmeti prodajo na javni dražbi. 
Na policijski postaji lahko tudi preverite, ali je vaš izgubljeni predmet morda pri nas – še vedno 
je namreč precej poštenih ljudi, ki najdeno prinesejo k nam. Na spletni strani policije www.
policija.si je tudi seznam najdenih predmetov iz vse države in na kateri policijski enoti je. 
Veljati je začela novela Zakona o orožju. V zakonu je določen rok od 14. novembra 2009 do 
14. februarja 2010, v katerem si lahko posestniki orožja, ki nimajo ustreznega dovoljenja, tega 
pridobijo. Postopek poteka tako, da se vsak lastnik neprijavljenega orožja zglasi na upravni 
enoti, kjer omenjeno orožje priglasi in si uredi dokumentacijo za pridobitev dovoljenja (orožja 

na prvem obisku ne nosite s sabo!, kakšen bo nadaljnji postopek, vam bodo svetovali na upravni enoti). V omenjenem času se zoper 
lastnike tega orožja ne bo ukrepalo in ne bodo kaznovani. 
Ker se še vedno večina prometnih nezgod zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, voznike in voznice opozarjam, da hitrost vožnje 
prilagodijo razmeram na cesti ter bodo pozorni in strpni do drugih udeležencev v prometu. Glede na razmere na vozišču (suho, 
mokro, zasneženo, poledenelo) je način vožnje vedno drugačen, zato je treba temu prilagoditi tudi način vožnje. In še vedno drži 
ljudski rek, da se počasi daleč pride.
Pešci so v prometu ena najbolj ranljivih kategorij, ki pa lahko za svojo varnost precej naredijo sami – tako da poskrbijo za svojo vidnost 
z nošenjem odsevnih trakov in drugih odsevnih teles ali pa vsaj svetlejših oblačil.

 Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Policija svetuje

V začetku novembra je Goodyear pričel z izvajanjem 
projekta »Za varnost otrok«, katerega osnovni namen 
je osveščanje ter predvsem povečevanje vidnosti 
najmlajših udeležencev v prometu. V projektu sodeluje 
približno štirideset vrtcev in osnovnih šol iz vse Slovenije, 
podpirajo pa ga občine, Ministrstvo za promet ter Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na prvem 
dogodku, ki je potekal 5. novembra v osnovni šoli v 
Boštanju, so predstavniki družbe Goodyear in servisov 
Vulco otrokom vrtca in učencem prve triade razdelili 
odsevne brezrokavnike in letake s pravili vedenja na 
cesti in v cestnem prometu. Dogodka se je udeležila 
tudi podžupanja občine Sevnica, Breda Drenek Sotošek, 
ravnateljica sevniškega vrtca, čigar enoto gostimo na OŠ 
Boštanj, Vlasta Fele, in predstavniki policije.
Ob predaji odsevnih brezrokavnikov so otroci pripravili zanimiv in prijeten program, ko so prepevali o avtomobilih in varnosti. 
Predstavnica Goodyeara, Romana Stare, je otroke animirala z nagradno igro na temo Goodyeara, 111 let inovacij ter nastanku 
pnevmatike. Z veseljem so sodelovali in odgovarjali na vprašanja. Tisti, ki niso sodelovali v nagradni igri, pa lahko v Kranj, na sedež 
Save Tires, pošljejo risbico, pesem ali zgodbo na temo varnosti in Goodyear jih bo nagradil. 
Namen akcije je resnično dobronameren in prav je, da posvečamo čim več pozornosti varnosti naših otrok v prometu. Zato pozdravljamo 
tovrstne aktivnosti, da še bolj vzpodbudimo dejavno razmišljanje o zelo problematični in aktualni temi. 

Silvestra Kotar, literarno-novinarski krožek, OŠ Boštanj

Akcija za večjo varnost otrok na OŠ Boštanj
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KINGSTON   PIKA BOŽIČ    
NUDE   E.V.A.   GLAM
PETER DIRNBEK IN VOX POPULI    RUSKO       
PLESNA SKUPINA UNIQUE   PLESNA ŠOLA LUKEC, 
BLACK CAT   KORNI in drugi ...
PRIHOD DEDKA MRAZA za najmlajše
10 LET RADIA CENTER

od 18. ure

Naj bo duh božiènih in 
novoletnih praznikov 
z vami skozi celo leto.

 
Vesel božiè in sreèno 

novo leto 2010.
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Razvedrilo

MADRON: bolečine v trebušnih organih, SKIRI: germansko pleme, HARA: Šiva, KAPAR: zajedavska žuželka
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1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ga podarja Hotel Ajdovec, 
Jože Gorišek s. p., Trg svobode 1, 8290 Sevnica,

2. nagrada: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna Hrastnik, 
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. d., 
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

3. nagrada: sladkornica, ki jo podarja Steklarna Hrastnik, 
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. d., 
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 18. januarja 2010 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec JANUAR:

www.kstm.s i

OPRAVIČILO 
Opravičujemo se, ker je pri križanki v decembrski številki Grajskih 
novic prišlo do tehnične napake in pod križanko ni bilo možnosti za 
izpis gesla križanke. Pri žrebanju reševalcev križank smo upoštevali  
vse prispele rešitve. 

Iztok Felicijan

Rešitev decembrske križanke je VESELI DECEMBER.
Izžrebani so bili: 

    1. nagrada - Vinko Cizerle, Log 84, 8294 Boštanj
    2. nagrada - Marija Zagorc, Sp. Mladetiče 9, 8296 Krmelj
    3. nagrada - Mitja Žvar, Pod Vrtačo 20,8290 Sevnica

NOVA GALERIJA
Z velikim pompom je bila 
odprta nova likovna galerija. 
Nek moški se približa enemu 
od povabljenih gostov in reče:
»Res sem navdušen nad 
temi gromozanskimi, 
predimenzioniranimi slikami.«
»Ste kritik?«
»Ne, jaz okvirjam slike!«

BOLHE
Kužek vohlja čevlje fi ne dame. 
Dama ga opazi in zavrešči:
»Da mi takoj odpeljete to 
ščene! Bolhe kar skačejo po 
moji nogi!«
»Pridi Valdi, gospa ima 
bolhe!«

DARILO
»Ste dobili pod božičnim 
dreveščkom tudi darila?«
»Ja, z možem sva od 
Kovačevih dobila knjigo, 
ki sva jo pred tremi leti 
poklonila Miheličevim, ti 
pa so jo naslednje leto 
poklonili Mlinarjevim, oni pa 
Kovačevim.«

VEČJA PLEŠA
Prijatelja se pregovarjata in 
prvi reče:
»Ti si bolj plešast od mene!«
»Kako sem lahko bolj plešast 
od tebe, ko pa sva oba 
popolnoma plešasta?«
»Ker imaš večjo glavo!«
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Topline ob božičnih praznikih
      in zdravja v letu 2010 želi




