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Uvodnik
V novembru se spominjamo pokojnih sorodnikov in
znancev. To je tudi mesec, ko praznuje naša občina
občinski praznik. S ponosom se spominjamo našega
junaka Dušana Kvedra Tomaža, ki je še z dvema
prijateljema 12. novembra 1941 iz sevniških zaporov
rešil sevniške aktiviste.
Uredniški odbor glasila Grajske novice vsem
občankam in občanom čestita ob prazniku naše
občine in vas vabi na številne prireditve, ki se bodo
vrstile ves mesec. Obiščite jih in tako obogatite naš
skupni praznik.
Brez kreativnih zamisli na vseh področjih delovanja je
težko biti prepoznaven in ostati viden. Z organiziranjem in obveščanjem o raznih
prireditvah in dogodkih se trudimo k večjemu zadovoljstvu občank in občanov.
Prav tako na uredništvu glasila razmišljamo o oblikovni in vsebinski prenovi
glasila. Vsakega vašega mnenja bomo še posebno veseli. Vabimo vas, da v njem
poiščete krajši vprašalnik in podate svoje mnenje, pripombe in dopolnitve.
Mojca Pernovšek

Koledar svetovnih dni za november
mesec november
10. november
11. november
11. november
14. november
15. november
3. nedelja v novembru
16. november
16. november
17. november
17. november
20. november
21. november
21. november
25. november
28. november
29. november
29. november
30. november
30. november

mesec preprečevanja odvisnosti
svetovni dan znanosti za mir in razvoj
svetovni dan boja proti odvisnosti
svetovni dan mladine
svetovni dan diabetesa
dan diabetičnih bolnikov
svetovni dan spomina na žrtve cestnoprometnih nesreč
svetovni dan KOPB
mednarodni dan strpnosti
svetovni dan izseljencev
svetovni dan študentov
svetovni dan otroka – obletnica sprejetja Konvencije
o otrokovih pravicah
svetovni dan televizije
svetovni dan pozdrava
mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
svetovni dan pravice vedeti
svetovni dan urbanizma
mednarodni dan solidarnosti s palestinskim
ljudstvom
svetovni dan boja proti smrtni kazni
svetovni dan varstva potrošnikov

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

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: 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 fotograﬁj ne vračamo.
Oblikovanje graﬁčne predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Graﬁka 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 decembra, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 6.11.
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli
sta vsaj dve fotograﬁji. Prispevki morajo biti v elektronski
obliki.

www.kstm.si
www.dozivljaj.si
www.cistilnasevnica.si
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Občinske strani

S seje občinskega sveta
sevniške občine

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
November zaznamuje v občini
Sevnica praznovanje občinskega
praznika. To je priložnost, da
se spomnimo dogodkov iz
preteklosti in pogumnih dejanj
narodnega heroja Dušana Kvedra
Tomaža, hkrati pa se ozremo
tudi na naše delo in dosežke v
letu od praznika do praznika. Z
zadovoljstvom ugotavljam, da
smo skupaj s konstruktivnim
sodelovanjem
Őbčinskega
sveta občine Sevnica, župana
in občinske uprave s krajevnimi
skupnostmi, podjetji, zavodi in
organizacijami uspešno končali
veliko različnih del na območju
občine, ki omogočajo našim občankam in občanom boljšo kakovost
življenja. Trudili smo se reševati številna nerešena vprašanja in
omogočiti napredek občine tudi na gospodarskem in socialnem
področju ter dobro sodelovati z občinami in inštitucijami v regiji.
Številna društva s svojimi člani, ki vložijo veliko prostovoljnega dela
in osebne angažiranosti, so obogatili preteklo leto z razgibanim
družbenim in kulturnim dogajanjem.
Naše skupno praznovanje naj bo priložnost za poglabljanje starih
in tkanje novih prijateljskih ter poslovnih vezi, naj bo to čas veselja
ob našem skupnem dosežku ter spodbuda za snovanje novih
razvojnih idej in načrtov.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem svetnicam in svetnikom,
vsem sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem
vam, spoštovani občanke in občani, ki po krajevnih skupnostih,
podjetjih, organizacijah, zavodih in društvih pripomorete k
ustvarjanju skupnega dobrega ter lepše prihodnosti naše občine.
Z dobrim medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem, zaupanjem
in strpnostjo bomo uspešno nadaljevali in uresničevali razvoj
občine.
Zahvaljujem se vsem, ki ste z organizacijo prireditev počastili
praznik občine. Cenim vaš trud, saj s tem pripomorete k lepšemu
prazničnemu ozračju in povezanosti občank in občanov naše
občine.
Želim vam lep in vesel praznik in upam, da se nam boste na
prireditvah in drugih dogodkih pridružili.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk,
župan sevniške občine
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Občinski svet občine Sevnica se je sestal na svoji 23. redni seji.
Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o uresničevanju
proračuna občine Sevnica v prvem polletju leta 2009, prav tako
tudi s polletnim poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Opredelili so se
do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega
jedra Sevnice ter potrdili predlog sklepa o potrditvi dokumenta
identiﬁkacije investicijskega projekta Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju Posavja. Zaradi odprtja oddelka
vrtca pri Osnovni šoli Blanca so obravnavali in sprejeli tudi predlog
sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, s čimer je bila potrjena tudi
cena programa v tem vrtcu. Ta je 327,15 EUR. Občinski svet je
med drugim razpravljal še o načrtu razvoja, gradnji, upravljanju
in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Sevnica, po skrajšanem postopku pa potrdil
predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Sevnica za leto
2009 in Odlok o občinskem podrobnem načrtu za poslovno cono
ob Hidroelektrarni Boštanj. Prav tako po skrajšanem postopku
je občinski svet potrdil tudi spremembo več občinskih odlokov,
med drugim odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje poslovno-trgovskega centra na Kvedrovi, nadalje še
odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, odlok
o plakatiranju, odlok o občinskih cestah, o varnosti cestnega
prometa v občini Sevnica in odlok o ravnanju z odpadki. V drugi
obravnavi so bili na septembrski seji predlog Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Sevnica, Odlok
o oskrbi s pitno vodo ter predlog Pravilnika o tehnični izvedbi
in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na
območju občine Sevnica.

Poslovna cona Boštanj, o kateri so med drugim tudi razpravljali
na seji občinskega sveta.

Alpsko-jadranski komunalni forum
Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Komunala, d. o. o.,
Sevnica Mitja Udovč sta se udeležila prvega Alpsko-jadranskega
komunalnega foruma v Vrbi ob Vrbskem jezeru na avstrijskem
Koroškem. Koroška, ki nastopa kot regija Evropske unije, se zanima
za skupno pridobivanje sredstev in čezmejno sodelovanje med
Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Letošnje prvo
tovrstno srečanje je bilo namenjeno izmenjavi stikov, izkušenj,
iskanju novih poslovnih partnerjev in njihovemu povezovanju, pa
tudi razpravam o urejanju komunalnega področja. Med drugim so
se udeleženci foruma seznanili z inovativnimi pristopi ﬁnanciranja
komunalnih infrastrukturnih projektov, z možnostmi za regionalni
razvoj s pomočjo mednarodnih sodelovanj in z delovanjem
koroškega centra za obnovljivo energijo. Srečanja se je udeležilo
tudi veliko županov in drugih uradnikov iz Koroške, Tirolske, Italije
in Slovenije, saj je bilo precej razprav usmerjenih tudi v občinska
partnerstva in delovanja občin kot središč varstva okolja. Alpskojadranski prostor postaja z odprtimi mejami čedalje bolj enoten,
glede na različno razvitost posameznih dežel pa so izkušnje
avstrijske Koroške za nas še kako dobrodošle. Sodelovanje tudi
na drugih področjih še dodatno krepi Skupnost koroških Slovenk
in Slovencev.

Občinske strani

V državnem svetu o tretji razvojni osi Pridobivanje projektne dokumentacije

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri Državnem
svetu Republike Slovenije je sklicala sejo, na kateri je obravnavala
problematiko umeščanja srednjega dela 3. razvojne osi v prostor.
Kot je že precej časa znano, gre za strukturni projekt, ki naj bi
izboljšal cestno infrastrukturo med Celjem in Novim mestom.
Ministrstvo za okolje in prostor, kot nosilec postopka državnega
prostorskega načrta za umestitev projekta v prostor, je skupaj z
ministrstvom za promet kot pobudnikom pridobilo študijo variant
poteka nove cestne povezave in po vrednotenju, konec preteklega
leta, tudi predlagalo optimizirano različico občinam v obravnavo.
Komisija za spremljanje projekta 3. razvojna os pri Občinskem
svetu občine Sevnica je predlog obravnavala in določila, da za
gospodarstvo Sevnice ni optimalen, ker se preveč odmika od
gospodarskih središč Sevnice in Posavja. Komisija je pripravljavcu
predlagala modiﬁkacijo predlagane različice ter hkrati izpeljavo
navezav Sevnica-Radeče ter Sevnica-Trebnje. Občina Sevnica ves
čas sodeluje v državnih aktivnostih za napredek projekta, ker v
njem vidi, skupaj z drugimi občinami, ki jih koridor pokriva,
veliko priložnost za doseganje nekaterih svojih strateških ciljev,
predvsem izboljšanje cestnih povezav z območji Savinjske in
Zasavja, Dolenjske, Posavja in tudi Kozjanskega. Takšen projekt
bi v velik in razvojno perspektiven, a žal prometno podhranjen
prostor vsekakor vnesel novo razvojno spodbudo ter pomembno
možnost povezave. Predstavniki sevniške občine so v razpravi v
državnem svetu poudarili, da občina v celoti podpira prizadevanje
za napredek projekta 3. razvojna os kot vitalne prometne povezave,
s katero se v Republiki Sloveniji uveljavlja načelo trajnostnega
razvoja prometne infrastrukture. Mora pa ta že v izhodišču
izpolnjevati dve merili, in sicer: izpolnjevanje gospodarskih,
socialnih in okoljskih potreb družbe z največjim mogočim
upoštevanjem gospodarsko in ozemeljsko pogojenih prometnih
tokov ter že zgrajenih prometnih in urbanih sistemov ter enovit
in hkraten pristop k načrtovanju ureditev na celotnem poteku
srednjega odseka od avtoceste Ljubljana-Maribor, do avtoceste
Ljubljana-Novo mesto. Na seji so predstavniki ministrstva za
okolje in prostor poudarili, da je projektna naloga za minimalno
alternativo kot dodatna različica za primerjavo pripravljena in da
jo bodo še letos usklajevali z občinami.

Opravljeno delo v
Krajevni skupnosti Studenec
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Studenec sta končali delo na
območju te krajevne skupnosti. Dokončan je bil vodovod Osredek
pri Hubajnici, kjer so položili dva kilometra novega voda. Vrednost
del, k čemur so prispevali Krajevna skupnost Studenec in krajani,
je bila 35.000 EUR, z njo pa so krajani Osredka pridobili težko
pričakovano vodo iz javnega vodovoda. Upravljavec vodovoda,
na katerega je priključenih devet gospodinjstev, je Javno podjetje
Komunala Sevnica, d. o. o. Skupaj z vodovodom so uradno predali v
uporabo tudi rekonstruirano cesto v Režance. V sklopu te naložbe,
ki je znašala 95.000 EUR in je bila prav tako kot vodovod izpeljana
s sodelovanjem občine Sevnica, Krajevne skupnosti Studenec in
krajanov, je bilo urejene 1200 metrov ceste. Na Studencu bo k
lepši podobi kraja odslej pripomoglo tudi obnovljeno obzidje ob
pokopališču, katerega obnova je stala 25.000 EUR.

Gradbena dela za vodovod Osredek pri Hubajnici

Skladno z navodili ministrstva za promet morajo občine za
ureditev, ki je predvsem lokalnega pomena, same pridobiti
potrebno projektno dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče
nadaljevati postopke za uvrščanje investicijskih projektov v načrt
razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. Občina mora
torej sama poskrbeti za projekte, na primer hodnikov za pešce
in kolesarskih stez, ob državnih cestah, če se želi potegovati
za sredstva soﬁnanciranja upravljavca državne ceste. V Sevnici
je takšna praksa že nekaj časa. Tako smo pridobili projektno
dokumentacijo za hodnike skozi Dolnje Brezovo, na Planinski
cesti v Sevnici in v Krmelju, pripravljajo pa tudi dokumentacijo
za pločnike v Tržišču ter v Šentjanžu. Podpisana je tudi pogodba
s projektanti za izdelavo idejne dokumentacije za razširitev
regionalne ceste in gradnjo hodnikov na odseku od Loke do Račice,
pa tudi pogodba s projektivnim podjetjem LG inženiring, d. d., iz
Ljubljane za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vozišča
regionalne ceste, skupaj z rekonstrukcijo prepusta na Bregu ter
gradnjo hodnika za pešce od Šentjurja na Polju do Brega, v skupni
dolžini 1,2 km. Predvideni hodnik bo omogočil varnejšo pešpot
za navezavo Šentjurja, Brega ter po brvi čez Savo tudi Šmarčne z
železniško postajo na Bregu. Projektna dokumentacija v vrednosti
22.200 EUR bo na podlagi pogodbenih določil dokončana letos.
S projektivnim podjetjem LG inženiring, d. d., iz Ljubljane, ki je
bilo na podlagi zbiranja ponudb cenovno najugodnejše, je že
bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za
ureditev pododsekov lokalnih cest v Boštanju. Gre za ureditvena
dela na pododseku od rondoja pri Gradnjah, skozi Globelo,
prometno ureditev obeh križišč v središču naselja in križišča za
Grahovico ter v nadaljevanju obnovo ceste proti Vrhu, do prepusta
čez Grahovico, ki je prav tako predviden za rekonstrukcijo.
Obravnavani odsek je dolg 1.100 metrov in poleg celovite obnove
vozišča se, na pododseku od rondoja do križišča za Grahovico,
predvideva še umestitev hodnika za pešce z javno razsvetljavo.
Na idejni ravni se torej obdelujejo prometno-tehnične preureditve
obeh križišč v Boštanju in za Grahovico ter nova navezava priključka
za novi del naselja Boštanj iz Globele. Vsebina projektne naloge je
bila predstavljena tudi na seji sveta Krajevne skupnosti Boštanj.
Dogovorili so se, da bo projektant krajevni skupnosti predstavil
tudi pripravljene idejne rešitve. Vrednost projektne dokumentacije
je 22.800 EUR, dokončana pa naj bi bila še letos.

Breg

Dela v krajevnih skupnostih
v letu 2010
V sklopu priprave proračuna za leto 2010 se je župan občine Sevnica
Srečko Ocvirk sestal s predstavniki krajevnih skupnosti v občini
Sevnica glede del leta 2010 in njihovega soﬁnanciranja. Občina
Sevnica vsako leto poleg rednih dotacij krajevnim skupnostim
v proračunu zagotavlja dodatna sredstva za določeno delo po
posameznih krajevnih skupnostih, predvsem za rekonstrukcije in
asfaltacije javnih poti, gradnjo javne razsvetljave, obnovo javnih
objektov in urejanje drugih javnih površin. Dogovorjena dodatna
sredstva za soﬁnanciranje naložb v krajevnih skupnostih bo
občina vključila v predlog proračuna za leto 2010, po sprejetju
proračuna pa se bodo s krajevnimi skupnostmi sklenile pogodbe o
soﬁnanciranju v letu 2010.
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Naši občani praznujejo
Župan Srečko Ocvirk je skupaj s predstavniki Krajevne skupnosti
Tržišče, Društva upokojencev Tržišče in predsednico Območnega
združenja Rdečega križa Sevnica Ivico Lindič v Zgornjih Mladetičah
obiskal 90-letnega občana Božidarja Štamcarja. Ob vseh čestitkah
in dobrih željah so pripravili poseben program tudi učenci Osnovne
šole Tržišče. V prijetnem klepetu z gosti je slavljenec obujal
spomine na svoja mladostna leta, zbrani pa so mu ob njegovem
vedrem in hudomušnem pripovedovanju z veseljem prisluhnili.
Na začetku oktobra je praznovala 90. rojstni dan občanka Marija
Jamnik iz Štajngroba pri Šentjanžu. Tudi ob njenem jubileju jo je
obiskal župan Srečko Ocvirk in slavljenki skupaj s predsednikom
Krajevne skupnosti Šentjanž Ivanom Orešnikom ter predsednico
Območnega združenja Rdečega križa Sevnica Ivico Lindič voščil ter
ji zaželel še veliko let med svojimi domačimi.

Občinske strani

Ureditvena dela na lokalni cesti
Spodnje Vranje-Lončarjev DolPodvrh-Zabukovje

Začela so se ureditvena dela na treh pododsekih lokalne ceste
Spodnje Vranje-Lončarjev Dol-Podvrh-Zabukovje, ki potekajo
v sklopu operacije Ureditev prometne infrastrukture v občini
Sevnica. Za to je občina pridobila sredstva soﬁnanciranja Službe
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, s tem torej posredno tudi sredstva Sklada Evropske
unije za regionalni razvoj. Gre za rekonstrukcijo ceste na najbolj
dotrajanih pododsekih, v skupni dolžini 3.770 metrov, ki vključuje
obnovo nosilnega ustroja, vozišča, odvodnjavanja, sanacije usadov
in pododsekov plazenj ter razširitve dveh prepustov čez potok. V
dogovoru s podjetjem Komunala Sevnica, d. o. o., se v pododseke,
na katerih potekajo obnovitvena dela, hkrati vgrajujejo tudi
vodovodne cevi za predvideno gradnjo vodovodnega sistema za
Zabukovje. Dela na zgornjem pododseku dolžine 1.350 metrov,
od Podbukovja do cerkve v Zabukovju, ki ga gradijo, naj bi bila
končana na začetku novembra.

Kam odložiti gradbene odpadke?

Božidar Štamcar med domačimi in zbranimi gosti

Med gradnjo velikokrat ne vemo, kam bi lahko odložili gradbene
odpadke, ki nastanejo občanom pri adaptaciji in novogradnji
objektov. Na območju občine Sevnica sta na voljo dve lokaciji
za odlaganje in predelavo gradbenih odpadkov. Po predhodnem
dogovoru je mogoče določene gradbene odpadke odlagati na
kamnolomu Log II, kjer je upravljavec podjetje CGP, d. o. o., Novo
mesto, kontaktna oseba Igor Medved, in v kamnolomu Zavratec, kjer
je upravljavec podjetje Gradnje, d. o. o., Boštanj, kontaktna oseba
pa Franc Povše mlajši. V skrbi za naše čisto okolje pričakujemo,
da boste vsi občani za odlaganje odpadkov uporabljali omenjena
kraja.
Vir: Občina Sevnica

Odprtje asfaltiranih cestnih odsekov
na Jablanici
Župan v pogovoru z 90-letno Marijo Jamnik

Delo na lokalni cesti
Veliki Cirnik-Šentjanž
Izvajalec del Emil Grobelnik, s. p., iz Žalca je v drugi polovici
septembra že začel delati na lokalni cesti Veliki Cirnik-Šentjanž.
Skupna vrednost naložbe je 80.718,15 €. Projekt, ki ga soﬁnancira
Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, obsega gradnjo nadomestnega mostu v
Podborštu in ureditev cestnih navezav v območju mostu, urejanje
potoka in ureditev južnega dela trga in lokalne ceste v Šentjanžu.

Dela v Krmelju v polnem teku
Občina Sevnica je soﬁnancer ureditve križišča na regionalni cesti
skozi Krmelj, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije
za ceste. Projekt je verjetno bolj znan kot rondo pri Barbari v
Krmelju. Izbrani izvajalec ureditvenih del je podjetje AGM Nemec,
d. o. o., iz Laškega, gradbeni nadzor pa je zaupan podjetju DDC,
d. o. o., iz Ljubljane. Pogodbena vrednost naložbe, ki zajema
ureditev križišča, hodnikov za pešce z javno razsvetljavo, ureditve
navezovalnih cest, potrebne preureditve komunalnih vodov in
gradnjo parkirišča, znaša 487.060 €. Od tega je delež občine
Sevnica 155.860 €, krajevna skupnost pa bo za dodatno razširitev
omenjenega parkirišča, v letu 2010, prispevala 20.000 €. Dela v
Krmelju so v polnem teku, skladno s pogodbenimi določili naj bi
bilo preurejeno križišče dokončano do konca maja 2010.
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V soboto, 22. avgusta, so v sklopu srečanja vaščanov na Jablanici
slovesno odprli asfaltirane odseke na lokalni cesti Jablanica–
Vitovec–Novi Grad, asfaltacije javne poti Brezovec–Pečnik ter
lokalne ceste Brezovec–Križišče, ki je iz teh krajev najkrajša
povezava z Mirensko dolino in naprej proti Ljubljani. Obe lokalni
cesti sta bili ﬁnancirani iz proračuna občine Sevnica, medtem ko
je bila asfaltacija javne poti Brezovec–Pečnik plačana s pomočjo
KS Boštanj in krajanov. Asfaltirani odseki pomenijo tamkajšnjemu
prebivalstvu konec prahu in blata, vzdrževalcu cest pa lažje
vzdrževanje, predvsem pozimi. Odprtje so popestrili Jurjevi
pevci iz Okiča, Petra Podlogar s klarinetom, Valentin Zaplatar pa
je zaigral na harmoniko. Pri slavnostnem prerezu traku so bili
župan Srečko Ocvirk, predsednik KS Boštanj Jože Udovč, izvajalec
del Gradnje, d. o. o., Jernej Povše in od krajanov Ivan Pečnik. Po
končanem uradnem odprtju je bilo na vrsti družabno srečanje vseh
povabljenih, najprej na kmetiji Zaplatar – Pečnik, nato pa še na 5.
srečanju vaške skupnosti Jablanica–Novi Grad. Tam so poskrbeli,
da nihče ni bil žejen in lačen. Ob organiziranih družabnih igrah
in živi glasbi s fanti iz Žigrskega Vrha je bilo poskrbljeno tudi za
rekreacijo in sprostitev.
Jasmina Veselinovič, KS Boštanj

Prispevki in reportaže

Proslava v spomin padlim kurirjem na Odprtje vodovoda v Lisičjih Jamah
Okroglicah
V nedeljo, 20. septembra, smo se pri spomeniku padlim kurirjem
na Okroglicah zbrali borci NOB in člani organizacije ZB za vrednote
NOB, Veterani vojne za Slovenijo in organizacije Sever 91.
Proslavo smo organizirali občina Sevnica, Občinski odbor ZB za
vrednote NOB Sevnica, KO ZB Loka in Krajevna skupnost Loka pri
Zidanem Mostu. Lepa sončna nedelja je privabila nepričakovano
množico udeležencev. Prišli so iz Dobove, Brežic, Krškega,
Hrastnika, Laškega in Radeč ter seveda veliko članov sevniške
organizacije ZB in ljudi dobre volje. Na prireditvi je vse v imenu
občine Sevnica pozdravil župan Srečko Ocvirk, osrednji govor na
prireditvi je imel član Republiškega odbora ZZB za vrednote NOB
Slovenije, Silvo Gorenc. K spomeniku, ki je delno preurejen, je
delegacija položila venec. Vsi smo uživali v kakovostnem kulturnem
programu, ki so ga pripravili:
- učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka pri Zidanem
Mostu,
- Godba blanški vinogradniki in
- MPZ Prijatelji, Društva upokojencev Sevnica.
Po končani prireditvi smo nadaljevali tovariško srečanje pri
Turistični kmetiji Močivnik in si na kraju zaželeli nasvidenje na
Okroglicah v letu 2010.
Maksimiljan Popelar, predsednik OO ZB Sevnica

V petek, 4. septembra, so v Lisičjih Jamah odprli težko pričakovani
povezovalni vod za vodovod Lisičje Jame, na katerega je
priključenih šest gospodinjstev. Želja po boljši vodi in priključitvi
na javni vodovod segajo v davno leto 2001, ko se je zaradi
gradnje hidroelektrarne v Boštanju začela reševati vodooskrba v
vasi Kompolje in Šmarčna. Prvi korak k dosegu cilja je bil narejen
z ustanovitvijo gradbenega odbora leta 2007 in z aktivnim
sodelovanjem s Krajevno skupnostjo Boštanj ter občino Sevnica,
ki sta naložbo ves čas podpirali in zagotovili ﬁnančna sredstva za
uresničitev te zamisli. Dela je začel izvajalec Gradbena mehanizacija
Rak Alojz, s. p., v prvi polovici julija, velik dan D pa je bil 27. julija,
ko je prvič pritekla voda v gospodinjstva iz novega vodnega vira. V
sklopu naložbe so zgradili tudi hidrantno omrežje in položili cev za
optični vod. Andrej Simončič, predsednik gradbenega odbora, se
je v imenu krajanov zahvalil vsem, ki so znali prisluhniti njihovim
željam in potrebam ter projekt podprli moralno in ﬁnančno.
Odprtja so se poleg krajanov, predstavnikov občine, občinskih
svetnikov, svetnikov krajevne skupnosti, izvajalca del in članov
vaške skupnosti Kompolje udeležili tudi župan Srečko Ocvirk,
predsednik KS Boštanj Jože Udovč in predsednik gradbenega
odbora Andrej Simončič. Prerezali so otvoritveni trak in nazdravili
z vodo. Po končanem uradnem delu so se vsi zbrani okrepčali z
dobrotami, ki so jih pripravili krajani Lisičjih Jam.
Jasmina Veselinovič, KS Boštanj

Dela na objektu čistilne naprave v sklepni fazi

V okviru projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica se izvajajo dela na Planinski ulici. Obveščamo vas,
da je na cesti R2 - 424 od rondoja v Šmarju proti Planini v zgornjem delu Planinske ulice še vedno pomična delna
zapora. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanju.
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Prijava za pridobitev evropskih
sredstev za celovito obnovo
Lutrovske kleti z okolico

Poleg številnih rednih in izrednih programov in preostalih
aktivnosti razvijamo tudi številne razvojne načrte s konkretnimi
projekti, za katere se trudimo pridobiti tudi sredstva iz javnih
razpisov in pozivov. Te redno objavlja tudi ministrstvo za kulturo
(MK). Tako je avgusta objavilo drugi javni razpis za soﬁnanciranje
operacij javne kulturne infrastrukture v sklopu Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Obsežna razpisna dokumentacija s
številnimi (evropsko predpisanimi) pogoji, ki jih mora izpolniti
vsak prijavitelj. V imenu občine Sevnica (kot prijavitelja na razpis)
smo pripravili obsežen in dokaj zahteven projekt za celovito
obnovo, rekonstrukcijo in revitalizacijo Lutrovske kleti z okolico.

Bouhice navdušile s predstavo za
otroke Prijatelji iz škatlice veselja
Skupini vzgojiteljic Vrtca Ciciban Sevnica z imenom Bouhice so se
v tednu otroka (od 7. do 10. oktobra) kar štiri dni zapored smejali
v polni Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu. Predvsem
otroci, ki so se s svojimi starši prišli zabavat na predstavo Prijatelji
iz škatlice veselja. Ta nas je z dinamičnim ritmom popeljala v
svet otroške nagajivosti, njihove spretnosti, prvih iskric ljubezni
in velikih strahov. Poleg izjemno zabavnih in domiselnih prizorov
so predstavljene številne življenjske vrednote, ki so bile z igro
predstavljene otrokom. Tako so se ti lahko naučili biti pošten,
ne biti potuhnjen, da si morajo prijatelji kdaj tudi odpustiti in
predvsem, da morajo prijatelji stopiti skupaj, da so močnejši. Takrat
premagajo strah tega sveta in še najtrdovratnejše nepoštenje
pohlepnega Tarabasa Barabasa.

Z režijo in pod mentorstvom Snježane Pungerčič (Boljšji teater),
scenograﬁje in izdelave Bernarda Pungerčiča, avtorske glasbe
Igorja Karlića ter po predlogi Luke Paljetka je s pomočjo navdušenih
vzgojiteljic Tanje Sorčan (Katka), Barbare Vovk (Jaka Kuštravec),
Marjane Peša (Tarabas Barabas) in Sonje Bobek Simončič (Capek)
nastala čudovita predstava za otroke, ki se bo tem gotovo vtisnila
v lep spomin.
Predstavo so vzgojiteljice ob tednu otroka podarile vsem otrokom.
Spoštovanja vredno je, da so svoje ustvarjanje v prostem času
pripravljene deliti z otroki in tako priklicati nasmešek na licih
naših najmlajših. Bouhice pravijo, da je z zadovoljstvom otrok
poplačan tudi ves njihov trud, ki so ga vložile v pripravo in izvedbo
predstave. Čestitamo in upamo na pozitivno sodelovanje tudi v
prihodnje, morda še s kakšnim novim projektom, idej je gotovo
še veliko.

Foto: Rok Petančič
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Projekt predvideva celostno ureditev v štirih sklopih: 1. ureditev
okolice (z dostopnimi potmi, ločnim vhodom, kamnitimi zidovi,
dvoriščem, pultno streho, obrambnim stolpičem in hišico), 2.
ureditev zunanjščine (fasadni vogalniki, vetrolov, vhod v zgornje
prostore), 3. ureditev notranjščine - spodaj (restavracija fresk,
beljenje, zaščita tlakovcev), 4. ureditev notranjščine - zgornji
prostori (elektroinštalacije, vodovodne napeljave, ogrevanje,
izolacija, zaščita lesa in sanacija sten, okna, oprema). V spodnjem
delu načrtujemo t. i. center (komorne) glasbe z organizacijo (tudi
mednarodnih) koncertnih dogodkov tudi z vrhunskimi izvajalci,
zgornji del pa želimo nameniti za t. i. center umetnosti s stalno
galerijo domačih umetnikov z ateljeji, pri čemer bomo ureditve
uskladili z njihovimi željami in potrebami. Vse ureditve temeljijo
na konservatorskem načrtu, ki ga je skrbno pripravil ZVKD
Slovenije - OE Celje. V ponedeljek, 5. oktobra, smo izpolnjeno
razpisno dokumentacijo z vsemi potrebnimi podatki in prilogami
oddali na MK. Pričakujemo pridobitev sredstev, da bo Lutrovska
klet že prihodnje leto zaživela v vsem svojem sijaju!

Turistična zveza občine Sevnica

Krekova konjenica na Svibnem
Na povabilo Turističnega društva Ostrovrharji se je Krekova
konjenica že drugo leto zapored podala na pot. Ves čas nas je
ta vodila skozi gozd in robov travnikov. Po kratkem počitku smo
konjeniki sodelovali v igri o slavnem vitezu Viljemu Ostrovrharju.
Nadeli smo si viteške vizirje in se predstavili v sprevodu. Grajski
dan na Svibnem nas je popeljal v davni čas, ki se ga ni bilo težko
predstavljati, saj je bilo prikazano življenje grajske gospode.
Utrujeni, a polni lepih vtisov smo zvečer poskrbeli za počitek naših
konj, mi pa smo ob prijetnih gostiteljih kramljali še pozno v noč.
Naslednje jutro smo se po obilnem zajtrku poslovili z obljubo, da
se kmalu spet vrnemo, se zavihteli na hrbet naših konj in se podali
proti domu.
Brigita Blas

Odprtje restavracije in picerije
V sredo, 9. septembra, so na Gomili med vasjo Kompolje in
Šmarčno v KS Boštanj v neposredni bližini vsakoletne božične
prireditve »Žive jaslice« odprli nov gostinski lokal – Restavracijo
in picerijo GFS.
Lastnik nove pridobitve je družinska kmetija živinorejca Stanislava
Felicijana s Šmarčne. Lokal naj bi vodil sin Stane večkratni šampion
v salamarskih tekmovanjih v sevniški občini. Prijeten objekt s
čudovito panoramo bo odprt vse dni v tednu. Obljubljajo pa
kakovostno in cenovno konkurenčno ponudbo od vseh vrst pic v
spodnjih prostorih, zgoraj v restavraciji pa malice, kosila, nedeljska
kosila, slavnostne bankete in zabave. Objekt sprejme lahko do
140 gostov. Trenutno je zaposlenih devet gostinskih delavcev,
načrtujejo pa polno zaposlitev 12 oseb. Gostinski obrat naj bi se v
največji možni meri oskrboval z doma in lokalno pridelano hrano.
Janez Levstik

Dvodnevno praznovanje dneva
turizma v Sevnici
Foto: Gordana Bregar

»DOŽIVLJAJ« turistična agencija v
Mercator centru Boštanj
VELIKA IZBIRA AVTOHTONIH SPOMINKOV primerna za poslovna in
novoletna darila
Ne bodite v zadregi kje kupiti izviren, avtohton, uporaben
spominek za darilo. Pridite v TIP & Doživljaj TA izbrati kakšnega
od čudovitih spominkov, ki so delo pridelovalcev in rokodelcev
iz našega območja! Več informacij in fotograﬁj lahko najdete na:
http://www.dozivljaj.si/pdf/katalog_spominkov.php.
Bogata ponudba za vsak okus
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Doživljaj, turistična agencija Posavje
N: Dolenji Boštanj 80, 8290 Sevnica
T: +386 7 81 65 462
M: +386 51 680 287
E: dozivljaj@kstm.si
W: www.dozivljaj.si

Ob svetovnem dnevu turizma smo na KŠTM Sevnica v sklopu
turistične dejavnosti organizirali dvodnevno predstavitev v
Mercatorjevem centru v Sevnici Boštanj. Iz Turistične informacijske
pisarne smo na lepo pripravljenih stojnicah predstavili brezplačno
tiskano promocijsko gradivo sevniških ponudnikov in krajev, še
posebej pa nove zloženke Loke in Razborja. Obiskovalcem smo
predstavili tudi izletniško zanimive točke, ki so združene v novih
programih izletov za skupine in družine. Ob tem smo obiskovalce
nagradili z nagradno kartico veselja, s katero bodo sodelovali v
žrebanju za bogate nagrade.
Po programu so se na stojnicah predstavili:
- 26. septembra Aktiv kmečkih žena Budna vas z dobrotami
iz testa in buč, Turistična zveza občine Sevnica s prireditvami
turističnih društev zveze in kmetija Kobal iz Bizeljsko-sremiške
vinske turistične ceste s svojo modro frankinjo.
- 27. septembra Vinogradniško društvo Tržišče iz Gornje Dolenjske
vinskoturistične ceste z vini kmetije Celestina in konzorcija Vesela
dolina kmetija Roštohar s suhomesnatimi izdelki, zaplesali pa so
člani folklorne skupine Društva upokojencev Razbor.

Glede na odziv obiskovalcev jim je bila enološko-kulinarična
predstavitev všeč. Še posebno so bili presenečeni nad bogato
izbiro spominkov in turističnega promocijskega gradiva. Tako so
obiskovalci praznovali dan turizma, za katerega drugače ne bi
vedeli, spoznali pa so tudi turistične zanimivosti iz bližnje okolice,
ki jih še niso poznali.
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Gorišek Lazar – Separé
Priznan klavirski duo Gorišek Lazar se je na septembrskem
koncertu Glasbene šole Sevnica predstavil z novim koncertnim
projektom Separé – koncert minimalistične glasbe. Gorišek in
Lazar, redna gosta koncertnega odra sevniške glasbene šole,
tokrat nista muzicirala skupaj. K sodelovanju sta povabila vrhunska
solista, ﬂavtista Mateja Grahka in violinista Vasilija Meljnikova.
Gorišek in Grahek sta predstavila deli skladateljev Arva Parta in
Philipa Glassa. Naš rojak Gorišek tako z izborom skladb sodobnih
minimalistov nadaljuje svoje poslanstvo interpreta minimalistične
glasbe. Pianist in skladatelj Milko Lazar je z violinistom Vasilijem
Meljnikovim izvedel obsežno delo Štiri sonate za violino in klavir,
ki je bilo napisano za baletno predstavo Edwarda Cluga, 4 Reasons,
premierno izvedeno oktobra 2008 v Lizboni. Lazarjeva baletna
glasba je bila tokrat prvič v celoti predstavljena na koncertnem
odru. Glasbena šola Sevnica in spoštovani poslušalci, spremljevalci
našega koncertnega dogajanja, smo z minulim koncertom
bogatejši še za en kvaliteten glasbeni dogodek.
Eva Senica, Luka Stegne in Katja Krnc – Glasbena šola Sevnica

Pet let delovanja Društva narodnozabavnih ansamblov Sevnica in peti
Martinov koncert
Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica je bilo ustanovljeno
pred petimi leti na pobudo Franca Ocvirka, ki je tudi njihov
predsednik. To je prvo takšno uradno registrirano društvo v
Sloveniji. Sedež ima v Podgorju v Zabukovju. Na začetku je bilo
v društvu le pet ansamblov, zdaj jih je že 15. To so ansambli,
ki delujejo na območju Posavja in širše. Vsi člani delujejo po
zakonu. Posamezni ansambli se udeležujejo raznih festivalov,
še posebno lahko pohvalimo ansambel Sijaj, Brežiške ﬂosarje
in ansambel Orion, katerih uvrstitve so bile odlične. Ansambel
Orion je bil oktobra na turneji po Kanadi. Društvo priredi vsako
leto Martinov koncert z znanimi narodno-zabavnimi ansambli iz
Slovenije in tujine. Letos bo ta še slovesnejši, saj bodo praznovali
peto obletnico delovanja društva. Koncert bo v Športnem domu
Sevnica 15. novembra ob 16. uri. Predsednik društva Franc Ocvirk
pravi, da bo koncert kljub recesiji kakovostno pripravljen, z veliko
humorja in zanimivimi narodno-zabavnimi ansambli.
Barbara Ocvirk

Društvo TRG Sevnica

Foto: Zoran Košir

KREART na razstavi
Obrazi Primoža Trubarja
KUD KreArta iz Loke pri Zidanem Mostu organizira vsako leto
kulturno-umetniški dogodek, zdaj že tradicionalni KreArt, na
katerem različni povabljeni umetniki ustvarjajo v okolju Posavja.
Avtorska dela omogočajo društvu zajemanje gradiva za letno
pregledno razstavo prejšnjega KreArta, pa tudi sodelovanje
na različnih razstavah. V letošnjem, Trubarjevem letu sodeluje
društvo z desetimi deli (skulptura, trije plakati in šest slik) na
likovni razstavi Obrazi Primoža Trubarja, se pa ta seli na več
prizorišč: junija je bila v galeriji Kresija v Ljubljani in septembra
na gradu Turjak, za tem bodo na vrsti Pokrajinski muzej v Murski
Soboti, oktobra Laško in konec leta Arhitekturni muzej v Ljubljani.
Pogovori potekajo tudi o gostovanju v Trstu in na Madžarskem.
Z deli prejšnjih kreartovcev je KUD sodeloval tudi v Velikih Laščah
na srečanju šol tistih krajev, kjer je pustil sledi Primož Trubar. Z
razstavami ne promovirajo le avtorjev umetniških del, ampak tudi
prostor, kjer so ustvarjali in iskali navdih.
Jolanda Gobec

Igralska skupina društva Trg Sevnica
bo v prihodnjem letu uprizorila znano
gledališko igro iz bogate zakladnice
slovenske dramatike.
K zanimivemu projektu vabimo
nove igralce in statiste.
Informacije: 041 773 005 - Ženja Gerjevič Zelič

KLOPOTEC
Klipe klope se oglaša
stara pesem na jesen,
med vinogradi prinaša
nam klopotec jo lesen.
Trtice so obrodile
žlahtno grozdje nam sladko,
so kletarju povrnile
vztrajno delo mu skrbno.
Klipe klope melodije
se razlegajo v vasi,
zadovoljstvo smeh prekrije,
v kleti polne so kadi.
Melje grozdje, v preši stiska
kapljico vesel kletar,
vinogradnik si zavriska,
preudaren gospodar.
Klipe klope pa pojenja
ker vinograd je obran,
zdaj glasneje mošt začenja
se oglašati vsak dan.

Odslej prodaja pnevmatik po spletu:
http://trgovina.sava-avto.si
Podjetje Sava avto ima pridobljen certifikat ISO 9001 in ISO 14001

10

November 09

Marinka Glavač

Prispevki in reportaže

25 let ansambla Franca Ocvirka

Letos mineva 25 let od nastanka najstarejšega še delujočega
ansambla v Sevnici, ansambla Franca Ocvirka. Davnega leta 1984
so se zbrali fantje in se poskusno podali na glasbeno pot. Vodil
jih je Franc Ocvirk. Svoj prvi nastop so imeli v gostilni Janc na
Studencu, ker so bili takrat modni sobotni plesi. Ansambel je med
ljudmi kmalu postal priljubljen. Začeli so jih vabiti na veselice in
prva je bila v Zabukovju nad Sevnico. Vabili so jih tudi onstran
meja in tako so nastopali tudi v Nemčiji.
Kot pri vsakem ansamblu so se tudi pri njih zamenjali sodelujoči.
Zdaj igrajo na porokah, obletnicah, veselicah, radi se odzovejo
povabilu na koncert. Radi gredo tudi v tujino, predvsem jim je zelo
pri srcu Nemčija in Italija. Lani so se julija zabavali in se veselili
v Udinah. Svojo 25. obletnico bodo praznovali 15. novembra v
športnem domu v Sevnici, v sklopu koncerta ob martinovem.
Barbara Ocvirk

Vaja reševanja na
akumulacijskem jezeru HE Boštanj
PGD Sevnica je 11. septembra izpeljalo vajo reševanja na
akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj. Pri vaji je
sodelovalo osem potapljačev, osem reševalcev iz vode in dva
potapljača Uprave RS za zaščito in reševanje – člana posebne enote
IHE. Kot je povedal Gašper Janežič, poveljnik GZ Sevnica in vodja
potapljaške ekipe PGD Sevnica, ki je vajo pripravil, so pripravili
okoliščine, pri katerih je avtomobil zdrsnil v Savo na Orehovem.
Za tem so iskali in reševali pogrešane osebe, treba je bilo tudi najti
vozilo pod gladino Save in ga izvleči. Vajo so pripravili člani PGD
Sevnica v sklopu počastitve 130. obletnice domačega društva,
gasilci pa so jo izpeljali v 45 minutah. Vodil jo je Robert Orešek.
Sicer se člani PGD Sevnica aktivno ukvarjajo z reševanjem na vodi
od leta 1997 in iz vode od leta 2006, predvsem zaradi bližine reke,
ki je zahtevala že veliko življenj in precej strokovnih reševanj. PGD
Sevnica tako posreduje na vodi na več kot 22 kilometrih Save. Ta
je precej spremenila porečje z gradnjo hidroelektrarn na spodnji
Savi. Na tem območju sta nastala velika akumulacijska jezera. Reka
Sava ima že na HE Boštanj globino tudi več kot 10 m. Ob celotni
dolžini toka reke teče železniška povezava Zidani Most-Dobova
in zelo obremenjena regionalna cesta G-1, ki v nekaterih primerih
poteka skoraj po obrežju reke. Gasilci se zato zavedajo povečane
nevarnosti. Povezujejo se tudi v skupine, ki se udeležujejo
potapljaških taborov. Tako se seznanijo z realnimi okoliščinami
potapljanja in dodatno utrdijo in nadgradijo pridobljeno znanje.
Na pomoč!
Doroteja Jazbec

PTIČJE GNEZDO
Gnezdece skrbno spleteno
s suhe trave in mahu,
med ﬁžolom zapuščeno,
le zakaj, čemu prav tu?
Skrbna prička ga je spletla
v varen dom za naraščaj,
z njimi je že odletela,
mar bo še prišla nazaj?
V gnezdu jajčka je ostala,
se je revček prehladil,
mar mu ni ljubezni dala,
da se malček ni zvalil?
Ptičke že uči živeti,
se preživljati povsod,
da spomladi poskrbeti
bodo znali za nov rod.
Mnogo truda je vložila,
drugo leto pa morda
me bo spet razveselila,
če bo le nazaj prišla.

Marinka Glavač
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Koledar prireditev in prireditve ob prazniku občine Sevnica
Vrsta

Datum in ura

Kje?

Prireditev

PONEDELJEK,
2. 11. - 30. 11.,
v odpiralnem času

KNJIŽNICA SEVNICA

Razstava izdelkov Varstveno delovnega centra Varstveno delovni center
Krško-Leskovec, enota Sevnica
Krško –Leskovec, enote Sevnica

2. 11. - 30. 11.,
v odpiralnem času

KNJIŽNICA SEVNICA

Priložnostna razstava ob 50-letnici ustanovitve Knjižnica Sevnica
občinske ljudske knjižnice

2. 11. - 30. 11.,
v odpiralnem času

KNJIŽNICA SEVNICA

Razstava fotograﬁj avtorja Ljuba Motoreta v Knjižnica Sevnica
knjigah o Sevnici

TOREK, 3. 11.,
OB 11.00

GRAD SEVNICA

Novinarska konferenca župana

OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA

Literarni večer z odprtjem razstave Rudija Knjižnica Sevnica
Stoparja

SREDA, 4. 11.,
OB 19.00

LEKOS GALERIJA ANA

»Življenje kamenčkov« - odprtje razstave
Nataše Žičkar

ČETRTEK, 5. 11.,
OB 19.00

LEKOS GALERIJA ANA

»Sevnica – stoletje na razglednicah«
predstavitev knjige avtorja Zorana Zeliča

PETEK, 6. 11.,
OB 17.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

OB 18.00

Občina Sevnica

Lekos Galerija Ana

- Zavod Neviodunum Krško

Občina Sevnica
OSREDNJA SLOVESNOST OB
PRAZNIKU OBČINE SEVNICA S PODELITVIJO
PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM
»Kamen na kamen« - odprtje fotografske KUD KreArt
KAPELA V CERKVI
Loka pri Zidanem Mostu
SV. HELENE V LOKI PRI razstave Borisa Koteskega
ZIDANEM MOSTU

SOBOTA, 7. 11.,
OB 10.00

DOM KRAJANOV RAZBOR »Kako se z mladostnikom pogovarjati o drogah?« Zavod Pelikan Karitas,
KŠTM Sevnica, Občina Sevnica,
- svetovalni pogovor

OB 11.00

MALA TELOVADNICA PRI Ekipno tekmovanje v judu za najmlajše za pokal Judo klub Olimpija Krmelj
Občine Sevnica
OŠ KRMELJ

OB 13.00

GOSTIŠČE BARBARA
KRMELJ

OB 13.30
OB 14.00
OB 15.30
OB 18.00

KŠTD Razbor

Srečanje starejših krajanov KS Krmelj

DOM KRAJANOV RAZBOR Zaključek akcije »Za mladost brez drog«
-osrednja prireditev s kulturnim programom in
strokovnim ogledom komune
PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI »Martinovanje na Studencu« - povorka s
prikazom vinogradniških opravil in običajev
NA STUDENCU

Območno združenje RK Sevnica
Zavod Pelikan Karitas,
KŠTM Sevnica, Občina Sevnica,
KŠTD Razbor
Društvo vinogradnikov
Studenec

Slovesnost ob 10-letnici Društva vinogradnikov Društvo vinogradnikov
Studenec s kulturnim programom in ansamblom Studenec
Pogum
SMC Sevnica
SALEZIJANSKI MLADINSKI Odprtje prenovljenih prostorov SMC Sevnica
CENTER SEVNICA
ŠOTOR PRI GOSTILNI
JANC

OB 20.00

AJDOVŠČINA

NEDELJA, 8. 11.,
OB 14.00

LESKOVEC

OB 15.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA

PONEDELJEK, 9. 11., KULTURNA DVORANA
OB 17.00
SEVNICA
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Organizator

Prvenstvena rokometna tekma 1.B DRL:
RK Ajdovščina : RK Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Predaja vodovoda Zakal-Osreški Vrh-Leskovec Občina Sevnica,
Krajevna skupnost Šentjanž
in javne poti Leskovec-Kocutna v uporabo

Tretje državno kvaliﬁkacijsko plesno tekmovanje Plesni klub Lukec Krško
v standardnih in latinsko ameriških plesih
Mineštralala, Gledališče Ku-kuc,
predstava za abonma in izven.

JSKD OI Sevnica

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo Območno združenje
Rdečega križa Sevnica
avtomatskega deﬁbrilatorja

TOREK, 10. 11.,
OB 15.30

UČILNICA RDEČEGA
KRIŽA SEVNICA

OB 17.00

ZAVETIŠČE POD SV.
ROKOM

Srečanje ob tabornem ognju s slavnostnim Planinsko društvo Lisca Sevnica
odprtjem obnovljenih planinskih poti v občini

OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA

KŠTM Sevnica, Knjižnica Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica
– podružnica Studenec

SREDA, 11. 11.,
OB 11.11

GRAD SEVNICA

OB 16.00

JEDILNICA LISCE SEVNICA »V Domu upokojencev Sevnica 30 let skupaj Dom upokojencev Sevnica
bogatimo življenje« - srečanje s svojci

11. 11. - 18. 11.,
OD 9.00 - 17.00

DOM UPOKOJENCEV
SEVNICA

Teden odprtih vrat v Domu upokojencev Dom upokojencev Sevnica
Sevnica

ČETRTEK, 12. 11.,
OD 7.00 - 17.00

START IN CILJ NA
GLAVNEM TRGU

»Od zore do mraka« - kolesarjenje po občini Kolesarsko društvo Sevnica
Sevnica

OB 9.00

TRG SVOBODE, SEVNICA
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Izobraževanja, predavanja, seminarji

»Ukročena lepotica« - predstavitev zbornika
o reki Savi z razstavo »Rad imam svojo reko«
učencev podružnične šole Studenec
Tradicionalno martinovanje Posavskega društva
seniorjev, managerjev in strokovnjakov

Posavsko društvo seniorjev,
managerjev in strokovnjakov
Krško, pododbor Sevnica

Položitev venca pri osrednjem spomeniku Združenje borcev za vrednote
NOB OO Sevnica
narodnoosvobodilnega boja v Sevnici
Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Koledar prireditev in prireditve ob prazniku občine Sevnica
Vrsta

Datum in ura

Kje?

Prireditev

ČETRTEK, 12. 11.,
OB 9. 30

GLAVNI TRG, SEVNICA

Položitev venca k spominski plošči na stavbi Združenje borcev za vrednote
NOB OO Sevnica
sodišča v Sevnici

OB 10.00

LEKOS GALERIJA ANA

Slavnostna seja Združenja borcev za vrednote Združenje borcev za vrednote
NOB OO Sevnica
NOB, Občinskega odbora Sevnica

OB 17.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

»Z roko v roki 40 let« - kulturna prireditev

OB 18.30

VRTEC CICIBAN
SEVNICA, ENOTA KEKEC

Sonja Bobek Simončič:»Starševski
Predavanje za starše

PETEK,
13. 11. – 14. 11.

BLED

Zbor salezijanskega mladinskega gibanja

PETEK, 13. 11.,
OB 15.00

KULTURNA DVORANA
ŠENTJANŽ

Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Območno združenje
Rdečega križa Sevnica
Sevnica

OB 18.00

KULTURNA DVORANA
BLANCA

»Blanška razglednica« - kulturno družabna KD Godba Blanški vinogradniki
prireditev

OB 18.00

DOM SVOBODE V
ZIDANEM MOSTU

»160 let železnice v Zidanem Mostu« - odprtje KUD KreArt Loka pri Zidanem
Mostu, KUD Svoboda Zidani Most
fotografske razstave Bojana Dremlja

SOBOTA, 14. 11.

CELJE

Ministrantski kviz in srečanje

OB 9.00

START PRI ŽELEZNIŠKI
POSTAJI V SEVNICI

Odprtje »Krkine planinske poti« Sevnica-Lisca Planinsko društvo Lisca Sevnica,

OB 9.00

ŠPORTNA DVORANA
SEVNICA

Nogometni turnir za mlajše in starejše dečke Nogometni klub Sevnica
do starosti 12 let za pokal občine Sevnica

OB 9.30

ŠPORTNI DOM SEVNICA Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Šahovski klub
Milan Majcen Sevnica
Majcna
(PRI BAZENU)

OB 10.00

GRAD SEVNICA DVORANA ALBERTA
FELICIJANA

Srečanje izgnancev in beguncev 1941-45 Koordinacijski odbor Društva
izgnancev Slovenije - Sevnica,
občine Sevnica

OB 15.00

PRI CERKVI NA
TOPOLOVCU

Uradna predaja obnovljenega
Topolovec v uporabo

OB 19.00

LUTROVSKA KLET

Koncert seksteta klarinetov Glasbene šole KŠTM Sevnica
Celje

OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA
SEVNICA

Prvenstvena rokometna tekma 1.B DRL:
RK Sevnica : MRK Krka

NEDELJA, 15. 11.,
OB 9.00

GOSTILNA JANC NA
STUDENCU

Tradicionalni vinogradniški pohod s Studenca Društvo vinogradnikov Studenec
na Primož z družabnim srečanjem

OB 9.00

ŠPORTNA DVORANA
SEVNICA

Zaključni turnir v malem nogometu

OB 16.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA

5. Martinov koncert in 25 let ansambla Franca Društvo narodnozabavnih
ansamblov Sevnica
Ocvirka

PONEDELJEK,
16. 11. - 20. 11.,
OD 10.00 - 16.00

TRUBARJEV DOM
UPOKOJENCEV LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU

Dnevi odprtih vrat v Trubarjevem domu Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

SREDA, 18. 11.,
OB 10.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

3. mednarodni posvet
»Logistika v kmetijstvu«

ČETRTEK, 19. 11.,
OB 18.00

GALERIJA GRAD SEVNICA

»Dotik narave« - fotografska razstava avtorja KŠTM Sevnica
Dušana Klenovška

OB 19.30

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Čefurji raus!, monokomedija, Gledališče Glej, JSKD OI Sevnica
predstava za abonma in izven.

PETEK,
20. 11. - 28. 11.,
v odpiralnem času

KNJIŽNICA SEVNICA

Teden brezplačnega vpisa za novovpisane Knjižnica Sevnica
člane

PETEK, 20. 11.,
OB 11.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

»Moj kraj, moja občina« - predstavitev Turistična zveza Občine Sevnica,
OŠ Sava Kladnika Sevnic
raziskovalnih nalog s področja turizma

OB 15.30

PRI VINSKI KLETI
MASTNAK

Predaja obnovljenega vodovoda Dolna- Občina Sevnica,
Komunala d.o.o.
Sevnica z odstranjenim azbestom v uporabo

OB 19.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Jesenski koncert s prijatelji

KD Mešani pevski zbor Lisca
Sevnica

OB 19.30

SMC SEVNICA

Gost meseca: Jože Možina

SMC Sevnica

OB 17.00

GASILSKI DOM TELČE

»Domači praznik«
prireditev

Srečanja in projekti
na temo zdravja

Turizem,
prosti čas

Organizator

Sožitje Sevnica

čvek«. KŠTM Sevnica
SMP

ŠOM Celje
Krka, d.d. Novo mesto

KO DIS Sevnica

-

vodohrana Občina Sevnica,

Krajevna skupnost Boštanj

Rokometni klub Sevnica

Športna zveza Sevnica,
KŠTM Sevnica

Fakulteta za logistiko CeljeKrško, Grm Novo mesto,
Občina Sevnica

kulturno

Zabava, koncerti,
veselice, srečanja

družabna Kulturno športno društvo Telče
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Koledar prireditev in prireditve ob prazniku občine Sevnica
Vrsta

Datum in ura

Kje?

Prireditev

Organizator

SOBOTA, 21. 11.,
OB 18.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA
(PRI BAZENU)

»Ohranimo iskrice v očeh« - dobrodelna Rotary klub Sevnica
prireditev z uprizoritvijo gledališkega spektakla
Rokovnjači, Gledališko društvo Radeče

OB 19.30

SMC SEVNICA

Turnir v namiznem hokeju za veliko nagrado SMC Sevnica
SMC

OB 19.30

GORIŠNICA

Prvenstvena rokometna tekma 1.B DRL:
RD Moškanjci – Gorišnica RK Sevnica

PONEDELJEK,
23. 11. - 27. 11.,
OD 8.00 - 14.00

VARSTVENO DELOVNI
CENTER SEVNICA

Teden odprtih vrat v Varstveno delovnem centru Varstveno delovni center
Krško-Leskovec, Enota
v Sevnici

TOREK, 24. 11.,
OB 17.00

MLADINSKI CENTER
SEVNICA

Cvetličarska delavnica: Adventi in ostali
aranžmaji

KŠTM Sevnica

OB 18.00

RIBIŠKI DOM RD SEVNICA,
RIBNIK LOKE V ZAVRATCU

»Revitalizacija reke Mirne« - okrogla miza

Ribiška družina Sevnica

SREDA, 25. 11.,
OB 14.00

DOM UPOKOJENCEV
SEVNICA

Praznovanje 30-letnice in predaja namenu Dom upokojencev Sevnica
prenovljenih prostorov

ČETRTEK, 26. 11.,
OB 15.30

VODOHRAN POVŠIČEV HRIB
NA MALKOVCU

Predaja povezovalnega vodovoda Studenec –
Primož – Boštanj – Tržišče – Krmelj – Šentjanž
v uporabo

OB 18.00

GRAD SEVNICA - DVORANA Literarni večer upokojencev
ALBERTA FELICIJANA

PETEK, 27. 11.,
OD 8.00 - 13.00

INDE D.O.O. SEVNICA

Dan odprtih vrat na programu Socialna INDE d.o.o. Sevnica
vključenost težje zaposljivih in invalidnih oseb

OD 15.00 - 20.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

4. tehniško-tehnološki posvet »V
ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev«

OB 17.00

KULTURNA DVORANA
TRŽIŠČE

»Moj kraj, moja občina« - predstavitev Turistična zveza Občine
Sevnica
raziskovalnih nalog s področja turizma

OB 18.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Koncert ob 10-letnici ustanovitve Glasbene Glasbena šola Sevnica
šole Sevnica

OB 18.00

MLADINSKI CENTER
SEVNICA

Zdravstveno predavanje: Sanja Lončar: »10 KŠTM Sevnica
zmot o osteoporozi«

SOBOTA, 28. 11.,
OD 9.00 - 14.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

4. tehniško-tehnološki posvet »V
ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev«

OB 9.45

ŠPORTNI DOM SEVNICA
(PRI BAZENU)

Ekipno in posamezno šahovsko tekmovanje Društvo invalidov Sevnica
društev invalidov posavskih občin

OD 15.00 -17.00

SMC SEVNICA

Ustvarjalna delavnica – adventni venčki

OB 17.00

SMC SEVNICA

Don Boscov turnir – zračni hokej, pikado in SMC Sevnica
namizni tenis

OB 18.00

GRAD SEVNICA

Srečanje Sevničanov, ki uspešno delujejo zunaj Občina Sevnica
sevniškega okolja

OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA
SEVNICA

Prvenstvena rokometna tekma 1.B DRL:
RK Sevnica : RD Alples Železniki

Rokometni klub Sevnica

Sevnica

Občina Sevnica, KS
Studenec, KS Primož, KS
Boštanj, KS Tržišče, KS
Krmelj, KS Šentjanž
Društvo upokojencev
Sevnica

okviru Založba Izotech d.o.o.,

OŠ Sava Kladnika Sevnica

okviru Založba Izotech d.o.o.,

OŠ Sava Kladnika Sevnica

SMC Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec december je do 16. 11. ,
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ŠPORTNO PLEZANJE

Športno plezanje poteka vsak torek od 17.00 do 19.00
v športnem domu Sevnica.
Več informacij na: www.spo-aranea.net

REDNI PROGRAMI SMC SEVNICA

torek/sobota
petek ob 17.00
sobota ob 15.00
sobota ob 16.30
sobota ob 16.30
po dogovoru
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– tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
– otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
– nogomet fantje (Luka 040 690 870)
– košarka fantje (Goran 031 786 797)
– odbojka dekleta
– dramska skupina (Lina 041 999 641)

www.kstm.si

V MLADINSKEM CENTRU SEVNICA VAM

NUDIMO BREZPLAČNO UČNO POMOČ ZA
OSNOVNOŠOLCE.
INFORMACIJE: 051-680-284.

Šolski zvonec
Posaditev dreves na OŠ Boštanj

Pozdrav jeseni v enoti Kekec
Vrti se svet, izmenjavajo se letni časi. Vsako leto nas tako obišče
tetka Jesen in letos je bila v enoti Kekec Vrtca Ciciban Sevnica
drugačna. Seveda nam je prinesla buče, koruzo, jesenske listke,
pesmice in pravljice. Sredi dopoldneva pa nam je skrivnostno
pomagala pri urejanju igrač, ki jih uporabljamo na igrišču: lopatke
in grabljice v en zaboj, vedra v drugega, kalupe za potičke pa v
tretjega. Svoje garaže so našli avtomobili, koši pa so se napolnili
z žogami. Sodelovali so vsi otroci in strokovne delavke. Pometli
smo na novo urejene terase pred igralnicami in po končanem delu
zložili orodje. A to še ni bilo vse. Obiskala nas je mlada žonglerka
Vita in nam pokazala, kaj vse zna s svojim rekvizitom, ki se mu
reče diabolo. S paličicama, med katerima je napeta vrvica, je vrtela
diabolo levo in desno, okrog telesa in noge, ga vrgla visoko v
zrak in ga ujela na vrvico. Povedala nam je, koliko časa in kako
pridobiva to spretnost in nam pomagala, da smo še mi poskusili,
kako to gre. Kako? No, prav nič ni enostavno. Tako smo v enoti
Kekec pozdravili jesen.
Sonja Bobek Simončič, Vrtec Ciciban Sevnica, enota Kekec

Ob tednu otroka
Ni dolgo, kar smo zakorakali v novo šolsko leto, pa vendar so
torbe postale težke in naloge nadležne, zato teden otroka prav
prijetno popestri vsakdanjik.
V tem tednu ponavadi pečemo kostanj, imamo športni dan, učitelji
ne sprašujejo… Tudi letos je bilo tako, a to leto smo odšli še v
Boštanj, v šolo. Tam so nam predstavniki zavoda Varna pot veliko
povedali o varnosti v prometu. Tudi z žrtvijo prometne nesreče
smo se pogovarjali.
Na teh delavnicah smo spoznali, da se tudi nam lahko zgodi
prometna nesreča, zato moramo biti res zelo previdni.
Lea Tori, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Mednarodni dan miru, dan svetovnega prepoznavanja miru kot
vrednote, so leta 1981 razglasili Združeni narodi. To je tudi
dan, ko generalni sekretar ZN pozvoni na Zvon miru ter poziva
k prekinitvi ognja in k nenasilju po vsem svetu. 21. september je
torej priložnost, da prenehamo z našimi večnimi spopadi zaradi
drugačnosti in različnih pogledov na svet. Nenazadnje smo vsi
»potniki na isti ladji«, ki se imenuje planet Zemlja. Ne glede na vse
razlike med nami, imamo skupne cilje: mirno življenje, v blaginji
in zdravem okolju. Vsega tega se močno zavedamo tudi na OŠ
Boštanj in takšno sporočilo prenašamo na naše učence. Zato smo
se pridružili akciji »POSADIMO DREVO«, ki poteka v okviru ENO
(Environment Online). To je globalna virtualna šola in mreža za
trajnostni razvoj. Ustanovljena je bila leta 2000, koordinira pa
jo ENO Programme Association, ki ima svoj sedež v Joensuu,
na Finskem. Pri šoli smo tako posadili tri drevesa, saj je drevo
simbol upanja in nadaljevanja življenja. Dogodku so prisostvovali
predstavniki razredov, vodja šolske skupnosti in ravnateljica Vesna
Vidic Jeraj. S tem dejanjem želimo dvigniti zavedanje o podnebnih
spremembah in o raznolikosti ter povezanosti ekosistemov na
Zemlji. Drevesa so namreč pljuča Zemlje, in s tem, ko povečujemo
njihovo število, pomagamo celotni Zemlji. Sajenje dreves pa ne bo
ostal le enkraten dogodek – nad rastjo dreves bodo otroci bdeli
tudi v prihodnosti in skrbno spremljali njihov razvoj. Dogodek je
torej praktičen način poučevanja, hkrati pa vzpodbuja tudi mirovno
vzgojo in zvišuje zavedanje šolske mladine glede pomembnosti
gozdov na globalni ravni.
Silvestra Kotar, literarno-novinarski krožek, OŠ Boštanj

Dan šole na
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
Tudi letos smo učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica obeležili
2. oktober nekoliko drugače. Vsak razred se je zbral v svoji matični
učilnici, kjer smo ustvarjali. Prvi dve uri smo izdelovali plakate
šestih evropskih držav in barvali zastavice za projekt Comenius.
Sledila je malica, po malici pa smo ustvarjali izdelke za novoletno
tržnico. Nekateri učenci so se lotili izdelave novoletnih voščilnic,
barvanja ulitkov iz mavca, šivanja prikupnih srčkov in podobno.
Bilo je zares zabavno in zanimivo. Manjša skupina učencev je v
likovni učilnici oblikovala nakit, barvala okvirje za slike in risala
na les. Upam, da nas boste v decembru obiskali in si z ogledom
ter nakupom popestrili ta čarobni mesec. Dan šole je zares
zanimiv, saj smo takrat vsi učenci aktivni in lahko dokažemo svojo
ustvarjalnost.
Vanja Vidmar, 9. d, OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Šolski zvonec
Ekipi OŠ Blanca spet med najboljšimi

Tetka Jesen na obisku v Krmelju

V petek, 25., in v soboto, 26. septembra, je na OŠ Gornja Radgona
potekalo 29. srečanje društev Mladi gasilec, ki delujejo na osnovnih
šolah. Tekmovanja sta se udeležili tudi dve ekipi OŠ Blanca, ki je
edina šola v Posavju, ki ima ustanovljeno društvo Mladi gasilec na
šoli. V petek smo se po otvoritvenem srečanju in dvigu zastave
najprej razporedili po delavnicah, kjer smo ustvarjali, peli in
raziskovali. Po kosilu pa je sledil prvi preizkus znanja iz požarne
preventive in prve pomoči. Že prvi dan so pokazali veliko znanja.
Sledil je pohod po Gornji Radgoni in zabava za mlade ter spanje
v šolski telovadnici.
Naslednji dan je bil tekmovalni dan v pravem pomenu besede.
Naši dve ekipi sta pokazali odlično pripravljenost in vedeli smo, da
bomo zopet v vrhu. Po razglasitvi rezultatov pa je bilo to potrjeno,
saj je mlajša ekipa v sestavi: Domen Peklar, Miran Požun in Tilen
Županc, od 16 ekip v državi dosegla odlično 5. mesto, starejša
ekipa, ki so jo sestavljale: Manca Ločičnik, Anja Drstvenšek in
Sabina Požun, pa so postale državne podprvakinje. Le za pol točke
so jih premagali vrstniki iz Semiča.
Uspelo pa nam ne bi brez Vlada Mešička, mentorja PGD Blanca, ki
je ekipo strokovno pripravil za praktični del tekmovanja – vezali
so vozle, spoznavali gasilnike, metali vrv v krog ter dosegli odličen
rezultat pri vaji z vedrovko, učiteljice Olge Lužar, ki je skrbela, da
smo postali že pravi mali reševalci s pomočjo znanja prve pomoči,
učitelja Uroša Brezovška, ki je poskrbel, da smo vedeli vse o kraju,
kjer smo bivali, učiteljice in gasilke Mateje Strnad, ki nas je naučila
vse o požarni preventivi ter ravnateljice Ane Mešiček, ki podpira
naše delo in se veseli z nami naših uspehov.
DMG OŠ Blanca, Mateja Strnad

Otroke Vrtca pri OŠ Krmelj vsako leto obišče tetka Jesen. Tudi
letos ni zgrešila naših vrat. Otroci vseh petih skupin so lahko
občudovali njeno oblačilo, odeto v pisano paleto barv. Pa ne samo
to; s seboj je prinesla tudi lepa, rdeča jabolka in sladko grozdje,
ki nam bo pomagalo pregnati prehlade, ki nam začnejo groziti v
hladnejših dneh.
Ker je teta Jesen imela veliko dela, ni ostala dolgo, mi pa smo
nadaljevali z likovnimi delavnicami na našem igrišču. Umetnine,
ki so jih ustvarili otroci, krasijo garderobe in razveseljujejo oči
mimoidočih. Kdo ve, morda tudi tetka Jesen kdaj pokuka skozi
okno in se čudi umetniškim stvaritvam.
Tanja Culetto

Studenčani na obisku
pri kralju Matjažu

Foto: Uroš Brezovšek

Krivično…res krivično…

Otroci z majhne šole s hriba na Studencu in še manjše šole z
večjega hriba na Javorju na Koroškem smo se zopet po letu dni
srečali. Da bi nam pot na Koroško bila zanimiva, smo se odpravili
v smer gore Pece, ker smo slišali, da tam spi kralj Matjaž. Vzpon
na Kočo na Peco je bil v sončnem vremenu prekrasen. Tam smo se
srečali z učenci in učitelji. S pomočjo iger smo poskrbeli za zabavo.
Za presenečenje je poskrbel gozdar, ki nam je pokazal in povedal
majhne skrivnosti, ki jih poznajo samo tamkajšnji prebivalci.
Največje presenečenje je bil obisk votline kralja Matjaža. Res je, še
vedno spi, brada se mu še ni ovila devetkrat okoli mize, vojaki še
vedno čakajo… V večernih urah pa smo si ogledali koroško nebo.
Mlajše otroke pa je čakal še en velik podvig. Prespati v planinski
koči brez mamice in atija. Oskrbnik Roman na Koči na Peci nam je
pripravil sobe, nasitil želodčke in zvečer z učiteljicami poklepetal,
ko so mlajši zaspali. Naslednji dan smo opravili težko dvourno

Je lakote veliko v nekaterih delih sveta
in tudi pri nas jo že marsikdo pozna.
Na žalost tone svet v gospodarski krizi,
kmalu morali bomo vsi reči adijo polni mizi.
Zakaj se cene povsod dvigajo, plače pa znižujejo?
Zakaj svet je krivičen, če lahko bi bil pravičen?
Zakaj imamo politiko? Da nam denar pobirajo?
Imajo velike plače,
z milijoni si polnijo žepe in hlače.
Z dobrimi avtomobili vozijo okoli se vsi,
a jim to dovolj še ni,
veliko družin na mesec komajda preživi.
Zakaj se ljudje končno ne upremo,
jim svoje mnenje povemo?
Meni krivično to vse se zdi,
vem, da tako mislite tudi vi!
Aleksandra Starina, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž
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planinsko turo navzdol v dolino.
Pouk, ki je potekal neposredno v naravi, so nam omogočili
Sadjarstvo Blanca, Gostilna Janc, Prevozništvo Roman Janc in
Občina Sevnica.
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec,
Erika Anzelc Intihar

Šolski zvonec
Priprave na kolesarki izpit

Športni dan na OŠ Boštanj

Učenci petega razreda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica smo v
septembru vadili spretnostno vožnjo za kolesarski izpit. Poligon
je bil postavljen na notranjem dvorišču šole. Najprej smo za
brezhibno opremljeno kolo prejeli nalepko Varno kolo. V krožišču
nas je vodila učiteljica Polonca, v križišču pa razredničarka. Poligon
je vseboval različne spretnostne naloge. Vozili smo med ovirami,
kocko smo morali prestaviti z enega podstavka na drugega z eno
roko, vijugali smo …
Oktobra bomo že opravljali kolesarski izpit, pred tem pa nas čaka
še veliko vaje in vožnja v prometu po mestu.
Vsi upamo, da bomo izpit uspešno opravili.
Maruša Pompe in Franja Vovk, 5. b

V sredo, 23. septembra, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda prvi
letošnji športni dan. Ob 7.15 smo se zbrali pred našo šolo in vsi
nekoliko nervozno čakali začetek pohoda.
Ob 7.30 smo se odpravili v začrtano smer: Boštanj–Konjsko–
Lukovec. Med potjo smo si pripovedovali razne vice, zgodbe ali pa
zgolj klepetali in cilj se nam je hitro približeval. Ko smo prispeli do
kulturnega doma na Lukovcu, si je vsak razred poiskal primeren
prostor za peko hrenovk. Hišnik nam je namreč pripeljal naše žare
in vsak razred si je spekel svojo malico. Priprava ognja in žara je
bila zabavna, a komaj smo čakali slastne hrenovke, saj smo bili
že pošteno lačni. Po okrepčilu so sledile športne igre – nogomet,
rokomet in vleka vrvi. Vse skupaj je potekalo v obliki tekmovanj
med posameznimi razredi. Pri vleki vrvi so nam pomagali tudi
naši razredniki in razredničarke. Bilo je veliko navijanja ter veselja
ob zmagah. Toda važno je sodelovati in ne zmagati, zato ni bilo
žalosti na nobeni strani. Ko smo igre zaključili, smo pobrali smeti,
pospravili okolico ter se z nasmehom na obrazu vrnili v Boštanj.
Vsi smo preživeli resnično zanimiv, pester šolski dan, ki je
združeval učenje, igro, sprostitev in samo želimo si še več
podobnih doživetij.
Manuela Knez, 7. b, OŠ Boštanj

Obisk Kostanjevice na Krki
V torek, 15. septembra, smo se učenci 7. a in 7. b razreda OŠ
Boštanj ob 8. uri v okviru tehniškega dneva odpravili proti
Kostanjevici na Krki. Ko smo prispeli pred samostan, smo pojedli
malico, potem pa nas je vodička pospremila v notranjost zgradbe.
Tam nas je čakala prijetna razlaga o zgodovini Galerije Božidar
Jakac. Pripravili so nam tudi zanimivo graﬁčno delavnico, kjer je
lahko vsak od nas ustvaril svoj izdelek. Poleg tega smo si ogledali
še cerkev, ostanke stebrov, študentska graﬁčna dela Božidarja
Jakca, graﬁčni kabinet Bogdana Borčića ter nekaj graﬁčnih del
Toneta Kralja. Videli in izvedeli smo veliko novega, lepega in ob
koncu smo bili pohvaljeni kot zelo pridna skupina. Domov smo se
tako vrnili polni prijetnih vtisov in dobre volje.
Anja Plaznik, 7. b, OŠ Boštanj

Tetka Jesen
Skupina otrok »Sončkov« smo se v vrtcu razveselili prvega
jesenskega dne, naredili smo tetko Jesen in o njej tudi ustvarili
lastno pesmico.

Tetka Jesen

Mi v vrtcu naredili
smo tetko Jesen.
Iz vrta prinesla je
zelenjavo,
iz trave slamo,
in prinesli smo obleko,
da tetko Jesen ne bo treslo.
Še v škornje smo jo obuli,
ko bo vroče,
jo bomo lahko sezuli.
Klobuk ima na glavi,
da ne bo njej vroče.
Veseli smo, da si
prišla med nas!
Izmislili smo si vsi
Sončki pesmico!
Skupina Sonček z Meto in Danijelo
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Šport in rekreacija

Sambo

Atletika

Sambo je eden od načinov športnega boja, ki je negovan v bivši Sovjetski zvezi. Naziv
je sestavljen iz začetnih črk »SAMoobramba« in »Brez Orožja« in predstavlja svojevrsten
zbornik najučinkovitejših metod samoobrambe. Nastal je na področju bivše ZSSR kot
rezultat ustvarjalnih raziskovanj sovjetskih trenerjev in športnikov, izenačil je tisočletne
izkušnje različnih narodov, kar zadeva borilne veščine. Sambo je neolimpijska športna
disciplina, Evropska in Svetovna sambo zveza vsako leto organizirata evropsko in
svetovno prvenstvo.
V Sloveniji se ta šport razvija od leta 2004, Sambo zveza Slovenije je članica Olimpijskega
komiteja Slovenije in vsako leto organizira državna prvenstva v kadetski, mladinski in
članski konkurenci.
Letošnje državno prvenstvo je bilo organizirano 27. septembra v Mariboru. Prvenstva
se je udeležila tudi članska ekipa JUDO KLUBA OLIMPIJA-KRMELJ, ki je nastopila zelo
uspešno:
Matej Lukman v kategoriji do 74 kg, Denis Štih v kategoriji do 90 kg in Matjaž Kunčič v
kategoriji do 100 kg so postali državni prvaki.
Ostale uvrstitve naših tekmovalcev:
2. mesto: Mitja Vidmar, Simon Babnik
3. mesto: Domen Gričar, Dalibor Gajič, Nejc Šešerko
5. mesto: Lenart Ivančič, Žan Dobnik, Primož Jug.
Inna Toropeeva

V soboto, 3. oktobra, je v Kaposvarju na
Madžarskem potekal atletski pionirski
troboj Hrvaške, Madžarske in Slovenije.
V vsaki disciplini sta nastopila dva tekača
iz vsake države, za Slovenijo je nastopila
tudi članica AK Sevnica Sara Karlovšek, ki
se je zopet odlično odrezala, saj je zmagala
na 2000 m s časom 6:35,59, kar je novi
državni rekord za pionirke U14.
Rafko Povhe

Foto: Sine Karlovšek

Sevničani uspešni na Otočcu
V nedeljo, 4. oktobra, je na Otočcu potekal 2. grajski tek, ki se ga je udeležilo 244 tekačev.
Na 8,2 km dolgi progi se je pomerilo 191 tekmovalcev, najboljši Sevničan je bil ponovno
Robert Lendaro, ki je dosegel absolutno 2. mesto, v kategoriji D pa je slavil zmago. Miha
Povšič je bil absolutno 3., v kategoriji A je zmagal. Od deklet je bila najboljša mlada
Katarina Gorenc, ki je premagala vse ženske udeleženke teka in si pritekla absolutno
1. mesto. Ker je to njena prva absolutna zmaga na tekmah Dolenjskega pokala, je bila
zmage še posebej vesela. Ostali Sevničani so po kategorijah dosegli naslednje rezultate:
Jan Samide 2. mesto, Bojan Resnik 4. mesto in Vanja Lendaro 7. mesto.
Na 1,4 km dolgi progi je zmagala Karin Ferlin pred Evo Kotar, Sara Rantah si je na 200
m pritekla 6. mesto. Na 400 m je med dekleti slavila Karin Gošek, Nika Glojnovič je bila
4., Eva Močnik 5. in Maša Kuhar 8. Pri dečkih na 400 m je Nik Rantah pritekel 3. mesto,
Gašper Jamšek pa 13. mesto.
Vanja Lendaro
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Jesensko državno kratko
valovno prvenstvo
Zveze radioamaterjev
Slovenije v amaterski
radiogoniometriji
Člani radiokluba Amater iz Sevnice so
dosegli naslednje uvrstitve:
Pionirji: 3.mesto Maja Koštrun, 5. mesto
Tadej Tihole, 8. mesto Luka Stegne, 9.
mesto Jan Tržan, 14. mesto Jurij Radi
Ženske: 4. mesto Nina Radi
Seniorji: 4. mesto Jani Kuselj
Veterani: 5. mesto Jože Radi
Radioklubi: 2. mesto radioklub Amater
Sevnica
S to tekmo se je ARG sezona Slovenije
2009 končala, čaka nas samo še razvedrilni
del – kostanjev piknik, kjer proslavimo
in obudimo naše uspehe. V decembru
določimo tekme za novo sezono.
Jani Kuselj

Prispevki in reportaže
14. športno-rekreativno srečanje
diabetikov Slovenije v Kopru

Obisk Festivala
za tretje življenjsko obdobje

Društvo diabetikov Koper je v sodelovanju z Zvezo društev
diabetikov Slovenije organiziralo 14. rekreativno-športno srečanje
diabetikov Slovenije z glavnim prizoriščem dogajanja v športni
dvorani Boniﬁka v Kopru. Iz našega Društva diabetikov Posavja
se je tega srečanja udeležilo za en avtobus diabetikov iz Brežic,
Krškega in Sevnice.
Še vedno nas vse ocene naših in tujih strokovnih ustanov opozarjajo,
da sladkorna bolezen in z njo povezane posledice postajajo že
velik družbeni problem. Temeljni vzroki za takšne razmere so
predvsem v načinu življenja sodobnega človeka, stresnem okolju,
čezmerni teži in premajhni telesni aktivnosti. Na svetu živi že
več kot 264 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo. Njihovo število
se tudi pri nas v Sloveniji vsako leto povečuje. Zadnje ocene se
gibljejo okrog 120.000. Še posebno je skrb vzbujajoče, da se
povečuje število mladih s to kronično boleznijo.
Že več kot 50 let se poleg stroke tudi zveza in društva sladkornih
bolnikov Slovenije, kot humanitarna organizacija posebnega
pomena, s svojimi programi in aktivnostmi prizadevajo za čim bolj
kakovostno in normalno življenje ljudi s to boleznijo.
Pri tem sta še kako pomembni tudi naša skrb in odgovornost za
svoje zdravje. Še posebej lahko sami veliko storimo na področju
izobraževanja (čim več vedeti o svoji bolezni, vzrokih in posledicah),
zdravega prehranjevanja in več telesne aktivnosti, je med drugim
v svojem govoru poudaril predsednik Zveze društev diabetikov
Slovenije, Janko Kušar.
Potekala so tudi tekmovanja v namiznem tenisu, kegljanju, pikadu,
balinanju in streljanju z zračno puško. Športne discipline so bile v
raznih objektih. Največ diabetikov je sodelovalo v organiziranem
pohodu po Kopru. Najboljši rezultat iz Posavja je dosegel Sevničan
Martin Kuhar z 2. mestom v pikadu. Po koncu tekmovanja v vseh
disciplinah smo imeli kosilo, po njem pa smo veselo kramljali in
plesali.
Tekst in foto: Janez Janko Blas

30. septembra smo se učenci novinarskega krožka Osnovne šole
Sava Kladnika Sevnica odpravili v Ljubljano.
Zjutraj smo se zbrali pred šolo in skupaj z učiteljico odšli na
železniško postajo v Sevnici. Vožnja je hitro minila in bila je
zabavna, saj smo v našem kupeju zganjali razne norčije. V Ljubljani
smo si ogledali pročelje NUK-a, vanjo pa nismo smeli, saj se je
potrebno že vnaprej prijaviti za vstop.
Na Prešernovem trgu nam je učiteljica povedala nekaj o našem
arhitektu Plečniku, nato pa smo imeli pol ure časa za ogled stojnic
na tržnici. Le-te so ponujale veliko vabljivih stvari.
Ta čas je kar prehitro minil in že smo se odpravili proti Cankarjevem
domu, kjer je potekal Festival za tretje življenjsko obdobje. Ogledali
smo si predstavo Kralj Matjaž in Alenčica.
Ob koncu predstave se nam je že mudilo nazaj domov. Imeli pa
smo še toliko časa, da smo se ustavili v McDonald'su. Nakupovanje
hrane je zaradi gneče trajalo kar dolgo, zato smo nazadnje skoraj
zamudili na vlak.
Vseeno smo se imeli lepo. Mislim, da bi morali tak dan še kdaj
ponoviti.
Lenka Zupančič, 9. d, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Senjori veseli na gradu
Bil je lep sončen dan. Topli jesenski žarki so obsijali prijazno
preddverje doma starejših občanov v Sevnici. Tu smo na klopcah
sedeli gospe in gospodje, varovanci doma, in čakali prvega
prostovoljca, mladega in prijaznega učitelja avtomobilistične šole
Tonija Praha, ki nas je s svojim avtobusom velikodušno popeljal
na ogled sevniškega grada. Bili smo mešana skupina gibljivih
in negibljivih članov Tulipan, ki se vsak teden družimo v domu
starejših občanov in prijazno poklepetamo.
Drugi mladi prostovoljec Janko Močnik, ki je tudi sam ponudil
pomoč, je previdno in taktno, s svojo odlično ﬁzično kondicijo,
v svojem naročju znosil na avtobus in potem na grajsko dvorišče
vse člane, ki so to pomoč potrebovali.
Tretji mladi prostovoljec Rok Petančič, kulturni animator, nam je
velikodušno opisal prostore v zgornjih etažah, kamor mi nismo
mogli, nam povedal številne zanimivosti gradu in nas popeljal v
kulturno dvorano, kjer smo si nato ogledali ﬁlm.
Naj omenim še mlado gospo Zelič, ki je brez naše prošnje
sama prišla na grad in vljudno čakala na priložnost za pomoč.
Lepo! Povem vam – ganljivo. Gospa, ki ni gibljiva, pa tudi zelo
slabovidna, je imela od ganjenosti solzne oči. Ob našem ponovnem
srečanju so izrazili vsi člani veliko zadovoljstvo in zahvalo.
Šestindevetdesetletna gospa pa je povedala, da je bilo zanimivo,
vendar zanjo zelo naporno, saj se že kar nekaj časa spopada s kar
hudimi zdravstvenimi težavami.
Za konec vam, mladi prostovoljci, želimo, da bi vam bilo toplo pri
srcu, kot je bilo vsem nam, ki ste nam pomagali. Polepšali ste nam
dan. Iskrena hvala!
Mici Jeler
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Policija, zdravje
Policija svetuje
Bliža se zima, zato bi vas rad spomnil in opozoril, da je treba pravočasno poskrbeti za
zamenjavo pnevmatik na vozilih (zakonsko je določeno, da je treba od 15. novembra do 15.
marca na vozilih uporabljati zimske pnevmatike). Zimske pnevmatike ne smejo imeti proﬁla
tekalne površine manjšega od 3 mm, morajo pa biti nameščene na vseh kolesih. Dovoljeno
je uporabljati tudi letne pnevmatike, ki morajo imeti tudi najmanj 3 mm proﬁla na tekalni
površini, v zimskih razmerah (ko se sneg oprijema vozišča, poledica) pa je obvezna uporaba
verig na pogonskih kolesih. Pred vožnjo iz vozila odstranimo sneg, led in vodo: da nas pri
zaviranju ne bi presenetila izliv vode na prednja stekla ali kopica snega, ki bi zdrsnila s strehe.
Lahko pa bi med vožnjo poslali kakšen »snežni pozdrav« tudi vozniku za nami. Zjutraj si
vzemimo kakšno minuto več za čiščenje VSEH stekel na vozilu, saj boste le tako dobro videli
in spremljali dogajanje v prometu.
Vse pešce spet opozarjam, da morajo ob zmanjšani vidljivosti (tema, mrak megla, deževanje, sneženje) uporabljati odsevna telesa –
kresničke in trakove. Površina, namenjena za hojo pešcev, je pločnik, če ga ni, je to leva stran ob robu vozišča, gledano v smeri hoje,
da lahko na zadostni razdalji opazimo vozilo (in voznik nas), ki se nam približuje, in se po potrebi umaknemo s ceste oziroma vozišča.
Stari rek pravi, da priložnost dela tatu, zato vam svetujem, da v vozilih na vidnem mestu ne puščate vrednejših premetov, torbic ali
denarnic. Vozilo imejte vedno zaklenjeno – tudi doma. Vhodnih vrat stanovanja ne puščajte odklenjenih, če vas ni doma, v stanovanje
pa ne spuščajte oseb, ki jih ne poznate.
Naj vas spomnim še enkrat - NE KRADEJO LE SRAKE.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Imejmo radi svoje srce
Ob svetovnem dnevu srca in ožilja
24. septembra je Koronarni klub
Sevnica pripravil že tradicionalen
pohod. Ljudi so želeli spodbuditi,
da bi z gibanjem preprečili, ublažili
ali vsaj odložili v čim poznejša leta
dejavnike tveganja, ki vplivajo na
naše srce in ožilje. Pot pohoda so
letos pripravili člani iz Krmelja in
je vodila po mehkih travniških in
gozdnih poteh, vse do Gabrijel, kjer
so se pri Starmanovih ustavili ob
spomeniku v obliki krompirja in ribnikih, ki so jih krasili cvetoči
lokvanji. Med potjo je bilo veliko priložnosti za spoznavanje
in izmenjavo mnenj. Po končanem pohodu je bilo mogoče
poskusiti okusne prigrizke in druge dobrote iz narave, kar so
pripravile članice iz Krmelja. Hvala vsem, ki ste se potrudili za
dobro razpoloženje pohodnikov - Vidrihovim za jabolka, Mojci,
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ki je pred ZD v Krmelju psihično podprla pohodnike, in vsem, ki
ste pripomogli k dobremu počutju pohodnikov.
Veseli in zadovoljni so se z avtobusom odpeljali v svoje domače
kraje. Vabljeni tudi Vi, ki prebirate te vrstice, da se nam
pridružite.
Če res znamo živeti –
le kakšen začetek dneva je lepši od tistega,
ki smo ga začeli z nasmehom.
Rezi Zakšek

Oglasi
AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

Mirko NOVAK
Tel.: 07/81-62-960
Fax: 07/81-62-961

Odlièna zašèita notranjih betonskih površin - primerna za delavnice,
garaže, kleti, kurilnice,... Poleg odpornosti proti obrabi, kemikalijam,
vroèim gumam je premaz obenem tudi paropropusten.

GSM - PREVOZI:
041 637 443
GSM - TURIZEM:
e-pošta: mirko.nov@siol.net
051 389 330

www.chemcolor.si

SILIKO d.o.o.
PE SEVNICA,
Radna 3, 8294 Boštanj
HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP

SEDEŽ: Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA: Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.: 07 48 80 920
Fax: 07 48 80 921
E-mail: info@sadjarstvo-blanca.si

ENOTE: DE Hladilnica Blanca
DE Èanje
DE Loka pri Zidanem Mostu

Pridelava jabolk na 125 ha.
Prisotnost na trgu preko celega leta.
Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk
Trženje pod blagovno znamko EVROSAD.

Tel.: 00 386 7 81 63 002
Fax: 00 386 7 81 63 796

Čestitamo vam ob

PRAZNIKU OBČINE
SEVNICA
Kolektiv podjetja SILIKO d. o. o.
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KALMAR: švedska luka, CADIZ: španska luka, AKVAPLAN: vodne smuči, ANKER: sidro

1

2

3

4

2

5

6

7

6

7

8

9

7

10

7

3

11

10

6

2

12

7

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. 11. na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec NOVEMBER:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina
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: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna
Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. d.,
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
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