iz grajske skrinje
Beseda odgovorne urednice
In Memoriam A. H. H. je dolga pesem angleškega pesnika
Alfreda Lorda Tennysona, ki je bila dokončana leta 1848.
Posvetil jo je v spomin svojemu prijatelju. Pisal jo je 17 let.
Kraljici Viktoriji je bila poleg Biblije najbolj priljubljena. Izvirni
naslov pesmi je The Way of the Soul. To je skromni del tega
čudesa.
In memoriam žrtvam zadnjega spusta po reki Savi.
Petra Pozderec
I hold it true, whate’er befall;
Resnično je, kar nas doleti;
I feel it when I sorrow most;
Čutim to, ko najbolj žalujem;
‘Tis better to have loved and lost
Bolje je ljubiti in izgubiti
Than never to have loved at all.
kot sploh nikoli ljubiti.
So runs my dream, but what am I?
An infant crying in the night
An infant crying for the light
And with no language but a cry.

Tako teko moje sanje, a kaj sem jaz?
Otrok, v noči jokajoč.
Otrok, k luči stremeč.
In brez besed žalujem.

(Vir: http://en.wikipedia.org)

(neuradni prevod)
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PODATKI O GLASILU
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11. 4. 2007, ki jo je sprejel
Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11. 4. 2007.
Glasilo delno financira Občina Sevnica.
Naklada
6.250
izvodov.
Prejmejo
ga
vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar,
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.
Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si
Telefon: 07 81 61 070 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla septembra 2008, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 7.avgusta 2008.
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v
elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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občinske strani
Z ministrom Podobnikom o nadaljnjih aktivnostih pri gradnji hidroelektrarn
na spodnji Savi

Obisk iz Bruslja
Sevnico je obiskala komisija Odbora
regij za teritorialno kohezijo COTER
iz Bruslja, ki jo sestavljajo predsedniki
regij, župani in svetniki držav članic
Evropske unije. Ogledali so si potek
gradnje hidroelektrarne Blanca in njeno
umeščanje v prostor. Obisk so nadaljevali
in končali na gradu v Sevnici, kjer so jim
predstavniki občine predstavili občino
in skupne regionalne posavske projekte.
Dogajanje na gradu je popestrila Vokalna
skupina Coronke.

Svet partnerjev Zavoda RS za
zaposlovanje
V Brežicah so se sestali člani Sveta
partnerjev Zavoda RS za zaposlovanje. Za
mandatno obdobje 2008–2012 so v svet
imenovani predstavniki občin Brežice,
Krško, Sevnica in Kostanjevica na
Krki, predstavniki Regionalne razvojne
agencije, Zveze svobodnih sindikatov in
Območne gospodarske zbornice Posavje.
Predseduje mu direktor Zavoda RS za
zaposlovanje, Območne enote Sevnica,
Anton Koren. Člani so se seznanili z
dogajanjem trga dela v Posavju, kjer je
še opaziti povečevanje delovno aktivnega
prebivalstva in upadanje brezposelnosti.
Ta je bila v sevniški občini na začetku
leta 6,6-odstotna. Opaziti je mogoče
tudi močno povečano izdajanje delovnih
dovoljenj za zaposlovanje tujcev. Na
začetku septembra bo začel veljati
novi zakon o štipendiranju, v katerem
bodo novosti v sistemu pridobivanja
kadrovskih, državnih in Zoisovih
štipendij.

Prijava za gradnjo nadomestne OŠ
Tržišče na javni razpis
Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo
javni razpis za sofinanciranje naložb na
področju predšolske vzgoje in osnovnega
šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev
v proračunsko leto 2009. Okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je
12 mio €. Posamezna občina lahko
prijavi le en projekt. Občina Sevnica bo
prijavila projekt gradnje nadomestne
šole v Tržišču. Sredstva za uresničitev
naložbe so načrtovana v Načrtu razvojnih
programov od 2009 do 2012.
4

Predstavniki podjetij Infra, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Odbora za HE na spodnji
Savi in podžupan Srečko Ocvirk so se v Ljubljani sestali z ministrom za okolje in prostor
Janezom Podobnikom glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z gradnjo verige hidroelektrarn
na spodnji Savi. Osrednja tema pogovora je bilo urejanje lokalne infrastrukture na
območju gradnje hidroelektrarn. Tako so med drugim razpravljali o začetku gradnje
manjkajočega dela kolesarske steze od mostu čez Savo proti HE Boštanj, o sklepnih
delih po programu izvedbe infrastrukturnih ureditev pri HE Boštanj, o pospešitvi
izdaje sklepa o umeščanju zunajravenjskih prehodov ceste in železnice ter mostu na
Logu v prostor, o vodnih ureditvah na Sevnični in Blanščici, ki segajo onstran meja
lokacijskega načrta za HE Blanca, ter o usklajevanju gradnje kanalizacije in osrednje
čistilne naprave Sevnica.

Sredstva za obnovo cest v občini
Sevnica

Kanalizacija in čistilna naprava
Dolnje Brezovo

Občina Sevnica je uspešno kandirala na
tretji javni razpis za prednostno usmeritev
Regionalni razvojni programi s projektom
Ureditev prometne infrastrukture v
občini Sevnica. Naložba zajema ureditev
križišča v Lončarjevem Dolu v dolžini 300
m ter ureditev posameznih odsekov ceste
v skupni dolžini okrog 3100 m na razdalji
Spodnje Vranje-Lončarjev Dol-PodvrhZabukovje. Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko je
odobrila sofinanciranje v vrednosti
473.000 €, kar je 71 odstotka vrednosti
celotne naložbe. Njena ocenjena vrednost
je 668.000 €. Občina načrtuje izpeljavo
del v letih 2009 in 2010.

Projekt kanalizacije in skupne čistilne
naprave Dolnje Brezovo poteka po
zastavljenem časovnem načrtu. Občina
Sevnica je kot investitor omenjenega
projekta objavila v Uradnem listu RS javni
razpis za izbor izvajalca del. Ponudbe
so pravočasno oddali štirje ponudniki.
Najugodnejši je posredoval ponudbo,
katere vrednost je v sklopu vrednosti, ki
jo je določil investitor. V prihodnjih dneh
bodo na vrsti podpis pogodbe, začetek
del pa bo predvidoma na začetku jeseni
letos.
Vir: Občina Sevnica

Likovna kolonija Krmelj 2008
V petek, 27. junija, in soboto, 28. junija, so se mladi Krmeljčani
udeležili Likovne kolonije Krmelj 2008, ki so jo organizirali
člani MSK Krmelj pod vodstvom Gašperja Kostrevca in DŠKD
Svoboda Krmelj pod vodstvom predsednice Berte Logar. K
likovnemu ustvarjanju smo povabili profesorja Branka Šustra,
likovnega pedagoga na OŠ Grm, ki je pred leti poučeval na OŠ
Krmelj in v likovnih kolonijah pred 25. leti z mladimi Krmeljčani
Aleš Logar
in takratnimi študenti likovne akademije, zdaj uveljavljenimi
umetniki, ustvarjal spominski park v Krmelju. Središče parka
pri Barbari je velika kovinska konstrukcija, na katero so pritrjeni
leseni reliefi, posvečeni XII. SNOUB in vsem mladim.
Enajst udeležencev Likovne kolonije Krmelj 2008 je ustvarjalo
lesene reliefe, ki bodo nadomestili nekatere dotrajane primerke
v parku. Ob obujanju prijetnih spominov na šolska leta in iskanju
Rudi Dobnik
novih zamisli za likovne stvaritve ter oblikovanju lesa v reliefe
je dvodnevno druženje takratnih in današnjih učencev OŠ Krmelj s priljubljenim
mentorjem potekalo v nepozabnem ozračju. Gostovali so v prostorih OŠ Krmelj, kjer
je oba dneva potekalo tudi oblikovanje reliefov iz gline. Udeležilo se ga je 12 učencev.
Med udeleženci kolonije je bil tudi nekdanji učenec Aleš Logar. Oblikoval je relief
Dekle z vrčem, ki pa je ostal nedokončan. Žal so neizprosni valovi Save v četrtkovi
tragediji pretrgali življenjsko pot mlademu umetniku. Nadvse so se udeleženci kolonije
razveselili obiska podžupana Rudija Dobnika, Krmeljčana, prijatelja vseh mladih. Ob
razpredanju o načrtih za razvoj in urejanje Krmelja so sklenili druženje na prvem delu
Likovne kolonije Krmelj 2008. Tudi srečanje z Rudijem Dobnikom, žrtvijo tragedije na
Savi, je bilo, žal, zadnje. Drugi del likovne kolonije bo konec avgusta, ko bodo izdelki
dobili dokončno podobo in jih bodo predstavili krajanom.
Udeleženci kolonije
Avgust 2008

zahvale
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prispevki in reportaže
12. finale slovenskih salamijad 2008
v Šentjanžu
V soboto, 17. maja, je bilo v Šentjanžu 12.
finale slovenskih salamijad 2008. Prireditev
je organiziralo Turistično društvo Šentjanž
v soorganizaciji z Gostilno Repovž,
Krajevno skupnostjo Šentjanž in Občino
Sevnica. Ta dogodek je bil v našem kraju
že tretjič.
Tekmovalno salamarstvo je v naš kraj
pripeljala Gostilna Repovž, ki je na Častni gostje na finalu salamiad v Šentjanžu.
(Foto: Milan Sotlar)
jožefovo že tradicionalno 17 let organizator
salamijade v Šentjanžu. Takrat se pri Repovževih zberejo salamarji iz Šentjanža in
bližnje ter daljne okolice ter izberejo najboljšo salamo. Zadnja leta na ta dan v Gostilni
Repovž izbirajo tudi najboljšo potico. Tudi letos se je ponudila priložnost, da Gostilna
Repovž kandidira za organizacijo slovenskega finala vseh slovenskih salamijad. Skupaj
s turističnim društvom in drugimi aktivnimi krajani v kraju so se lotili organizacije
prireditve, ki je na majsko soboto v puš´lc Dolenjske pripeljala obiskovalce iz vse
Slovenije.
Že v petek se je Šentjanž predstavil v oddaji Pozdrav iz Slovenije na Radiu Veseljak.
Številna aktivna društva so prisrčno predstavila svoje delovanje in tako promovirala
puš´lc Dolenjske po vsej Sloveniji. Sobotno dogajanje smo združili s tradicionalnim
Krekovim pohodom, ki je potekal v dopoldanskih urah po naših gričih. Na ta dan je
bila pri nas tudi slovesna zaprisega Krekove konjenice. Dvanajsto finale slovenskih
salamijad je bilo pod velikim šotorom na
avtobusnem postajališču v Šentjanžu. Prireditev
je v uvodu bogato popestril kulturni program
učencev Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž,
v nadaljevanju pa je vse zabaval Radio Veseljak s
tremi priznanimi ansambli. Prireditev je povezoval
Sinjo Jezernik. Slavnostni gost na prireditvi je
bil prvi predsednik Republike Slovenije Milan
Kučan, ki je zbranim namenil tudi nekaj besed.
Nato mu je Jože Repovž v degustacijo izročil eno
od finalnih salam, ki jo je pridno zrezal zbranim
gostom pri omizju. Med številnimi povabljenimi
gosti sta bila na prireditvi kot soorganizatorja tudi
predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Ivan
Orešnik in župan Občine Sevnica Kristijan Janc.
Seveda pa ni smel manjkati niti predsednik Zveze
društev salamarjev Slovenije Stane Krnc. Ta je
G. Milan Kučan je pod budnim
poudaril, da so bili cilji ustanovitve Zveze društev
nadzorom zarezal v najboljšo
salamarjev Slovenije leta 2006 predvsem trije:
Slovensko salamo.
(Foto: Milan Sotlar)
poenotenje načina dela v posameznih članicah in
celotnega sistema ocenjevanja, z izobraževanjem tekmovalcev in ocenjevalcev izboljšati
kakovost izdelkov ter omogočiti vsem enako zainteresiranim druženje na prireditvah,
kot so salamijade. Omenil je tudi problem, da se na posameznih salamijadah pojavlja
preveč enakih vzorcev in s tem posledično tudi na vsakem finalu. Tekmovalce salamarje
je pozval, naj se vprašajo, ali s tem početjem ne odvračajo od tekmovanja tiste, ki imajo
prav tako kakovostne salame, a prav iz tega razloga z njimi ne tekmujejo, temveč jih
raje pojedo s prijatelji. Zveza društev salamarjev Slovenije ima 11 članov.
Letos je bilo na posameznih salamijadah ocenjenih 709 vzorcev salam. Na finalni
prireditvi v Šentjanžu je imelo pravico udeležbe skupaj 72 tekmovalcev. Izkoristilo jo
je 71 tekmovalcev, ki so se v finale uvrstili iz desetih področnih salamijad. Šestčlanska
komisija je izbrala za najboljšo salamo izdelek Milana Janežiča iz Škocjana.
Organizatorji menimo, da je prireditev več kot uspela. K temu so pripomogli tudi
številni sponzorji, ki se jim na tem mestu iz srca zahvaljujemo za sodelovanje.
Tudi odzivi obiskovalcev iz celotne Slovenije so bili pozitivni. Nam organizatorjem
in Šentjancem takšno priznanje daje novo moč za nadaljnje delo in še uspešnejšo
promocijo puš´lca Dolenjske tudi v prihodnje.
Petra Majcen,
za TD Šentjanž
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Predavanje Postati bolj uspešen
Naše klubsko dogajanje je v torek, 15.
aprila, popestril Marko Hren, direktor
podjetja Dana, d. d.. V prvem delu
predavanja Vodenje podjetja v izzivih trga
je poudaril cilje, vrednote, poslanstvo in
vizijo podjetja.
V drugem delu predavanja Postavljanje
osebnih in poslovnih ciljev smo skupaj
ugotovili, da smo v zasebnem življenju
vsi menedžerji, saj usmerjamo svoje
življenje in pot ter si postavljamo cilje. Za
zadnje je zanimiva formula: »Zapišimo,
kaj želimo - CILJ, postavimo si ČAS-ovni
okvir, KAJ potrebujemo za dosego cilja
in naredimo NAČRT. Takoj in VSAK
DAN naredimo nekaj za dosego našega
najpomembnejšega cilja.«

Polne energije nas je na koncu Hren
še motiviral, da smo napisali seznam
desetih ciljev, ki bi jih radi dosegli v 12
mesecih. Priznam, ni bilo lahko, ampak
cilji so zapisani in vsak dan mislim nanje,
načrt za dosego pa je tudi narejen.
Vsem čim več ciljev in poguma, kot je
bilo rečeno: 1. korak: ZAČNI, 2. korak:
VZTRAJAJ.
Mojca, hvala, da si nagovorila direktorja,
da nam prenese nasvete uspešnih.
Majda Šalehar
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prispevki in reportaže
Gasilske igre brez meja 2008
V soboto, 12. julija, so bile na Velikem Cirniku že 12. gasilske igre brez meja. Tekmovalci so se med sabo pomerili v treh igrah,
pri katerih so morali pokazati zelo različne sposobnosti. Z nogami so prenašali posode vode in jo s pomočjo izvirno narejenega
kolesnega stojala prelivali v vedra. Vsi so se lahko nasmejali njihovi vožnji s stolom in polnenju vedra s staro brizgalno. Da je bilo
vse še bolj zanimivo in seveda mokro, so bili tekmovalci deležni meglene vodne prhe, ki je skrbela za osvežitev med tekmovanjem.
Iger se je udeležilo 12 ekip. Devet jih je bilo moških, tri pa ženske. Prvo mesto je med moškimi zasedla ekipa iz PGD Poklek, drugo
ekipa iz PGD Sv. Roka in tretje PGD Zabukovje. Najbolj nasmejana in seveda zmagovalna ženska ekipa je bila iz PGD Krmelj.
Drugo mesto je pripadlo ekipi iz PGD Zabukovje in tretje Prostovoljni gasilski enoti iz Šmarčne.
Po igrah je bila velika vrtna veselica z ansamblom Novi spomini, tako da so se lahko neutrudljivi gasilci in gasilke zavrteli v veselih
ritmih narodno-zabavne in zabavne glasbe.
Alenka Bunderšek

Slovesnost nove maše v Loki
Po 67 letih je župnija Loka pri Zidanem Mostu spet dobila novomašnika iz domačega
okolja. Za duhovniški poklic se je odločil in doštudiral Drago Kosem iz Šentjurja na
polju. Posvečen je bil 29. junija v celjski stolnici, novo mašo pa je daroval ob somaševanju
prijateljev duhovnikov in domačega župnika Dušana Todoroviča, v nedeljo, 13. julija, v
obnovljenem okolju pred župnijsko cerkvijo sv. Helene v Loki. Cerkev je namreč za tako
veliko slavje premajhna, da bi sprejela množico vernikov, ki so prišli od blizu in daleč
doživet ta lep in zlasti za župnijo velik dogodek. Organizacijo za pogostitev po obredu
nove maše, t. i. primicijo, so prevzeli krajani iz Šentjurja na polju.
Loška cerkev in župnija sta ob svoji 800. obletnici z novo mašo dobili najlepše darilo.
Ob pripravah na te dogodke so farani združili moči in ob pomoči občine, škofije in
donatorjev obnovili župnijsko cerkev in objekte ob njej.
V 20. stoletju je bilo iz župnije Loka sedem duhovnikov, Drago Kosem pa je prvi v 21.
stoletju.
Franc Strajnar

Avgust 2008

7

prispevki in reportaže
Pospešeno delo ob HE Blanca
Gradbena dela na odsekih cest G1-5 in R-3 na obeh bregovih akumulacijskega bazena
HE Blanca pospešeno potekajo. Cestne zapore so predvidene do konca avgusta oziroma
septembra, udeležence v prometu pa še naprej prosimo za razumevanje in strpnost med
intenzivnim delom.
Med Impoljco in betonarno Hribšek gradijo 65 m dolg pilotni zid, na tem delu so
končani zemeljski izkopi za nasutje cestišča. Na desnem bregu Save sta končana prepusta
čez potok Kamenca in Čagoški potok, urejen je pritok Mirna. Potekajo ureditvena dela
na Impoljskem potoku, kjer so začeli gradbena dela za prepust. Končana so dela na
Dela na brežinah Save (Foto: arhiv Infra)
kamniti zložbi. Na Loškem polju poteka arheološko izkopavanje. Na levem bregu Save,
na Gobovcah, potekajo gradbena dela približno 265 m dolge pilotne stene, v smeri
Vranja pa je v izdelavi delovni plato še za drugo pilotno steno, dolgo približno 290 m.
Zgrajen je most čez Vranjski potok. V Sevnici, v sklopu gradnje HE Blanca, potekajo
dela na zaprtih odvodnikih izlivnih odsekov Drožanjskega in Florjanskega potoka. Dela
na potokih se selijo v zgornje dele potokov, v sklop ureditvenih del sodijo rekonstrukcija
meteorne kanalizacije, ulic in rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja ter ureditve
brežin. Vse, ki vas gradbena dela neposredno spremljajo, prosimo, da razumete njihovo
potrebnost. Izvajalci poskušajo dela opravljati brez nepotrebnih nevšečnosti, vendar se
primerno urejene infrastrukture brez takšnih posegov v prostor ne da graditi drugače.
Energetski objekt HE Blanca
Nujne so delne in popolne zapore cest na teh lokacijah, in sicer: Zaradi rekonstrukcije
(Foto: arhiv Infra)
Drožanjske ceste bo cestna zapora na lokaciji spodnjega dela Drožanjske ceste (od
odcepa iz državne ceste R3-679 Breg-Sevnica-Brestanica do križišča Drožanjska cesta-Cesta na grad). Delna zapora odseka ceste
bo od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, med 7. in 19. uro. Promet bo urejen z ročnim usmerjanjem. Popolne zapore na Drožanjski cesti
bodo nekajmetrske in pomične in prestavljene skladno s časovnim terminom izvajanih del na določeni dolžini. Te zapore bodo
predvidoma trajale od 7. 7. 2008 do 31. 8. 2008, nepretrgano 24 ur. Med urejanjem Drožanjske ceste je za potrebe obvoza voznikom
namenjena Cesta čez Grič in Cesta na grad. Zaradi gradbenih del ob ureditvi Florjanskega potoka bo polovična zapora državne ceste
R3-679 Breg-Sevnica-Brestanica od 3. 7. 2008 do predvidoma 15. 8. 2008, med 00:00 in 24:00. Med delno zaporo bo promet urejen
izmenično enosmerno s prometno signalizacijo. Vsi cestni obvozi bodo ustrezno označeni. Uporabnike cest prosimo, da upoštevate
spremenjeno prometno ureditev. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost med zahtevnimi in obsežnimi gradbenimi deli.
Ob celotnem akumulacijskem bazenu potekajo intenzivna ureditvena dela na obeh straneh brežin. Vsa dela na vodni, lokalni in
državni infrastrukturi upoštevajo časovni načrt, po katerem naj bi HE Blanca začela poskusno obratovati maja 2009.
Vir: Infra, d.o.o.

Koronarni klub Sevnica zaključil polletne aktivnosti
S praznikom češenj so se v Koronarnem klubu Sevnica končale polletne aktivnosti.
Na začetku junija smo se podali na skrajni zahodni del naše lepe Slovenije, v
prometno odmaknjeno in predvsem kmetijsko pokrajino Goriška brda. V Novi
Gorici nas je pričakala naša vodnica, ki nam je opisala Goriška brda in Brice ter
vpliv vojne na te kraje in ljudi. Poudarila je, da vpliv mediterana, izpostavljenost
soncu in alpski pridih dajejo briški pokrajini posebnost, ki je ni čutiti prav nikjer
drugje. Brici tu živijo z zemljo, jo spoštujejo in so odvisni od dela svojih rok.
Že spomladi se njihovi griči odenejo s prtom belih češnjevih cvetov, kar Bricem
pomeni prvi letni zaslužek. Zraven češenj pa pridelajo tudi veliko marelic, breskev
in tudi grozdja. Brda in Brice je v vezani besedi ponesel v svet že Alojz Gradnik,
ki se je rodil v Medani.
Pot smo nadaljevali v slikovito, srednjeveško utrjeno trdnjavsko vas Šmartno,
ki je nastala na ostankih rimskega tabora s cerkvijo sv. Martina. Prispeli smo
v Gonjače in se povzpeli na 23 metrov visok stolp, ki je hkrati tudi osrednja
dominantna točka Brd. Ob lepem vremenu se tu pogled odpre vse do morja v
Tržaškem zalivu, Furlanije in do Julijskih in Kamniških Alp. Nazadnje pa nas je
v pristanišču na smaragdno zelenem umetnem jezeru pričakala ladjica, na katero
nas je povabil njen kapitan. Tu so nam med plovbo postregli s kosilom in obilico
humorja. Dan nam je minil ob zvokih harmonike in v dobrem razpoloženju.
Na Vidov dan pa smo praznovali še dan češenj in končali polletno obdobje
aktivnosti. V poletnih dneh se bomo člani KK Sevnica predajali drugim
aktivnostim, v septembru pa na veselo snidenje. Vabimo vas, da se nam pridružite
s svojo včlanitvijo in pri drugih klubskih dejavnostih. Še bo pestro in dejavno,
zato vabljeni.
Rezi Zakšek
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Na Studencu 28. srečanje harmonikarjev
V juniju je bilo izbirno tekmovanje za zlato harmoniko Ljubečne, v organizaciji Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Sevnica v sodelovanju s Kulturnim
društvom Studenec. Tekmovanja se je udeležilo 27 harmonikarjev. Predstavili so se
starejši in najmlajši, saj je potekalo tekmovanje v petih starostnih kategorijah. Po mnenju
strokovnega spremljevalca Zorana Kolina so se v polfinalna srečanja uvrstili: Viktor Pacek
iz Leskovca pri Krškem, Ivan Srpčič iz Cerkelj ob Krki, Marko Gole in Branko Abram iz
Sevnice, Dejan Hudoklin iz Šentjerneja, Žan Bregar iz Radeč, Rok Zupančič iz Novega
mesta in Matevž Sorič iz Jesenic na Dolenjskem. Najstarejši udeleženec na tekmovanju je bil 76-letni Franc Mohorčič, najmlajši
pa osemletni Matic Mohar. Posebno nagrado so dobili še domačinki Katarina Janc in Jožica Hočevar in najboljši po izbiranju
občinstva Mitja Bukovec. Absolutni zmagovalec 28. srečanja harmonikarjev na Studencu je bil Žan Bregar iz Radeč.
Stanka Žnidaršič, JSKD OI Sevnica

V Krmelju merjenje mineralne kostne gostote
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje in Zdravstveni dom Sevnica sta organizirala brezplačno merjenje mineralne kostne
mase za prebivalce Mirenske doline. Udeležili so se ga lahko ženske in moški, starejši več kot 65 let. Posebno ozaveščeni so moški,
saj je bilo od 61 udeležencev meritev kar 18 moških. Kar nekaj moškim je aparat pokazal, da obstaja sum na povečano krhkost kosti.
Torej nismo ogrožene le ženske, temveč tudi moški. Ultrazvočno meritev je opravila medicinska sestra Zdravstvenega doma Sevnica
Silva Završnik, pri organizaciji in izpeljavi so ji pomagale predsednica društva Milena Jesenko in članice društva Vika Koprivc,
Silva Dobnik in Berta Logar. Zahvaljujemo se Zdravstvenemu domu Sevnica in Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje, da
ste nam omogočili meritev in nas usmerili na nadaljnje preiskave, ki nam bodo omogočile, da bomo imeli čim manj težav z našimi
kostmi.
Berta Logar

Učinkovita proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
Savske elektrarne Ljubljana pridobivajo električno energijo le iz obnovljivih virov energije –
predvsem iz vode, v zadnjem času pa tudi iz sonca. Prvo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi
so postavili v Vrhovem, kjer so odprli novo sončno elektrarno in dodatno malo hidroelektrarno,
ki bosta zagotovili še več zelene električne energije. Tako so povečali učinkovitost celotne
hidroelektrarne Vrhovo, ki sodi v vrh med objekti za proizvodnjo električne energije v Sloveniji,
saj zagotavlja učinkovito proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.
Fotovoltaika je izjemno hitrorastoča gospodarska panoga. Pridobivanje električne energije iz
sonca zadnjih pet let v svetu raste za okrog 40 odstotkov na leto, v Sloveniji pa se od leta 2005
količina sončnih elektrarn vsako leto podvoji.
Sonce je namreč čist in skoraj neizčrpen vir energije. Sončna energija se po sončnih celicah neposredno pretvarja v električno
energijo. Takšen način pridobivanja električne energije je prijazen do okolja in ljudi, saj ne ustvarja emisij toplogrednih plinov ali
hrupa.
Problematike naraščanja potreb po električni energiji in potrebe po zmanjševanju negativnih vplivov na okolje pri njenem
pridobivanju se zavedajo tudi v Savskih elektrarnah Ljubljana. Na področju pridobivanja električne energije imajo že več kot pol
stoletja izkušenj, vsa pa nastaja iz obnovljivih virov energije. Primarno je to voda, zdaj pa vključujejo tudi sončno energijo, in tako
z izrabo različnih virov energije na enem mestu zagotavljajo učinkovito proizvodnjo električne energije.
Sončno oziroma fotovoltaično elektrarno (MFE) Vrhovo so v omrežje poskusno vključili januarja letos, v tem času pa je proizvedla
11300 kWh električne energije. Sestavlja jo 360 fotonapetostnih modulov tipa sanyo HIP-215 moči 215 Wp. Nameščeni so na
strehi strojnice hidroelektrarne (HE) Vrhovo, njihova instalirana moč pa znaša 77,4 kWp. Proizvedena električna energija se v
distribucijsko omrežje oddaja po devetih razsmernikih SMA Sunny Mini Central 8000 TL, vsak ima po osem kW moči. Načrtovana
letna proizvodnja MFE Vrhovo je 74.600 kWh, kar zadošča za preskrbo približno 22 gospodinjstev. Vrednost naložbe je 409.000
evrov (oziroma 5.290 €/kW).
Pri gradnji sončne elektrarne so Savske elektrarne Ljubljana uporabile znanje in delo svojih strokovnjakov, kar jim je omogočilo
racionalno izpeljavo naložbe in usposobitev za konkuriranje na rastočem trgu postavljanja sončnih elektrarn v Sloveniji.
Prvo malo sončno elektrarno so SEL postavile na HE Mavčiče, ki v omrežju redno deluje od junija 2007 z močjo 71,4 kWp. Skupna
instalirana moč obeh sončnih elektrarn (MFE Mavčiče in Vrhovo) znaša 148,8 kWp, kar uvršča Savske elektrarne Ljubljana med
največje proizvajalce elektrike iz sončne energije v Sloveniji. Poteka pa tudi že izpeljava naslednjega tovrstnega projekta - postavitev
sončne elektrarne na strehi vzdrževalnega centra HE Medvode. Instalirana moč MFE Medvode bo 60,2 kWp, po dokončanju te
naložbe pa bo skupna moč vseh treh sončnih elektrarn SEL 209 kWp.
Ob HE Vrhovo, ki je kot prva v verigi HE na spodnji Savi doslej proizvedla že 1577 GWh zelene električne energije, so na ribjem
drstišču odprli tudi malo hidroelektrarno (MHE) Vrhovo z močjo 22 kW. Vsako leto bodo v njej proizvedli 184.000 kWh električne
energije, kar zadošča za preskrbo približno 54 gospodinjstev.
S sončno elektrarno in malo hidroelektrarno ob veliki hidroelektrarni Vrhovo bodo Savske elektrarne Ljubljana lahko maksimalno
izkoristile oba obnovljiva vira, vodo in sonce, ter izboljšale izkoristek celotne elektrarne. HE Vrhovo se tako po učinkovitosti uvršča
na prvo mesto med proizvodnimi objekti električne energije v Sloveniji.
Tatjana Šeneker
Avgust 2008
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Nikoli ni prepozno za srečanje, nastopi pa težava z neustreznim členom v zakonu o osebnih podatkih
Tudi za nas še ni prepozno, da najdemo svoj zaklad, sta zapisala organizatorja 4. srečanja, Janko Pinoza in Stanko Vovk, da smo se
dobili v Hotelu Ajdovec v Sevnici, rojeni leta 1934, in si izmenjali izkušnje in zgodbe našega življenja.
Stanko Vovk je v uvodu povedal, da smo lep, če že ne edinstven primer te generacije v Sloveniji, ki tako zvesto ohranja tradicijo
srečanj. Prvo srečanje je bilo za abrahama v gostilni Janez Nepužlan pri sv. Ani, Pot na Zajčjo goro, leta 1984, drugo srečanje je
bilo v Gostilni na Križišču v Šmarju leta 1994, tretje in četrto pa v Hotelu Ajdovec v Sevnici leta 2004 in zadnje 2007. Počastili smo
spomin na pokojne: Vinka D., Marijo K., Tončko S., Franca P., Miha J., Alojza V., Jožefo J., Viko J. in Franca M.
Ob veselem druženju smo se dogovorili, da bi leta 2009 povabili vse še živeče občane občine Sevnica, rojene leta 1934, na 5. jubilejno
srečanje v Hotel Ajdovec v Sevnici za njihov 75. dan. Pri tem smo ugotovili, da bo zaradi nesmiselnega zakona o osebnih podatkih,
ki kaznuje zbiranje seznama s temi podatki, to težko izpeljati. Ugotovili smo tudi, da imajo težave tudi društva upokojencev, rdeči
križ in druge humanitarne organizacije in društva, ki se želijo družiti in nadaljevati ali začeti pristne človeške odnose in jih, ali
nas, politika ne zanima. Žal smo ugotovili, da je ta povsod, zakone pa je treba
upoštevati, čeprav se ne strinjamo z njimi. Prav pa bi bilo, da bi nekdo le podal
predlog za spremembo ali dopolnitev omenjenega člena, ki razdružuje ljudi.
Eden od predstavnikov je dejal, da je bil njegov pokojni oče zelo vesel voščila,
ki ga je na svoj dom v Jablanico dobil od župana sevniške občine Kristijana
Janca, ob svojem 80. rojstnem dnevu. Občani Sevnice, rojeni leta 1934, ki želite
informacije, se lahko obrnete na Stanka Vovka, Prvomajska 31, Sevnica, 07 81 44
169 (na fotografiji je v prvi vrsti drugi desno).
VSAKEMU ČLOVEKU JE USOJENO,
DA BO NAŠEL ZAKLAD.
A LE TISTI, KI POSLUŠA SVOJE SRCE,
BO ZAKLAD TUDI NAŠEL.
Janez Blas

Fotografija občanov
občine Sevnica na 4. srečanju (Foto: Pavel Perc)

ZVC – Zdravstvenovzgojni center Sevnica
Zdravstvenovzgojne programe za ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni opravlja ZVC Sevnica. Leta 1998 je v
U.l. RS 19/98 izšlo navodilo za opravljanje vzgojnozdravstvenega varstva odraslih na primarni ravni. Leta 2001 so se na priporočilo
ministrstva za zdravje začeli preventivni in sistematski pregledi odraslih. Začeli smo pošiljati pošto z vabili za preventivno zdravstveno
varstvo. Pošto je razposlal osebni zdravnik, in sicer moškim, starim od 35 do 65 let, in ženskam, starim od 45 do 75 let.
Vsej populaciji ogroženih skupin poleg preventivnega pregleda pripada tudi predavanje o zdravem življenjskem slogu, dejavniki
tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj ter test hoje na dva kilometra. Posameznika z več kot 20-odstotno ogroženostjo za nastanek
koronarnega dogodka v prihodnjih 10 letih pa izbrani zdravnik napoti v zdravstvenovzgojne programe za spremembo življenjskega
sloga, in sicer v delavnice Šola hujšanja, Delavnica za zdravo prehrano, Telesna dejavnost in Individualno ter skupinsko opuščanje
kajenja.
Za drugo polovico leta 2008 je program zdravstvenovzgojnih delavnic ZVC Sevnica naslednji:
• KONTROLNO TEHTANJE ZA VSE UDELEŽENCE ŠOLE HUJŠANJA PRETEKLIH SKUPIN:
31. julij ob 17. uri v predavalnici zdravstvenega doma
28. avgust ob 17. uri v predavalnici zdravstvenega doma
25. september ob 17. uri v predavalnici zdravstvenega doma
• ŠOLA HUJŠANJA (pogoj je ITM < 30): 2. oktober ob 17. uri v predavalnici zdravstvenega doma
• INDIVIDUALNO OPUŠČANJE KAJENJA: vsak četrtek dopoldne po predhodnem naročilu na telefonskih številkah
07/ 816-15-14 in 07/816-15-13 oziroma na predlog vašega osebnega zdravnika
• DELAVNICA ZDRAVE PREHRANE (udeleženci imajo ITM med 25 in 30 ter poznajo druge dejavnike tveganja) ,
v torek, 11. novembra, ob 17. uri
• ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (teme: zdrava prehrana, spodbujanje gibanja, opuščanje kajenja in tvegano uživanje alkohola)
IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK SRČNO-ŽILNIH OBOLENJ (zvišan krvni tlak, povečan krvni sladkor, zvišan
holesterol)
DATUMI PREDAVANJ: Torek, 04. novembra, ob 17. uri
Sobota , 22. novembra, ob 8. uri
Torek, 02. decembra, ob 17. uri
Vladimira Tomšič
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RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Grajske novice še vedno ponujajo prostor za legende in zgodbe, ki so povezane z zgodovino, ljudmi in dogodki v naši občini. Zgodbe iz stare
skrinje objavljamo v časopisu in na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Avtorje prosimo, da poleg zgodbe pripišejo še svoje ime, priimek, naslov
in telefonsko številko, da bomo lahko uskladili način in velikost objave.
Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).

Zgodbe zbrane iz ustnih izročil —
Šentjanževec
Na cesti, ki povezuje Mirensko in Savsko
dolino, mimo prevala Brunk, je bilo v
času, ko je po Savi potekal promet, veliko
furmanov, ki so prevažali les in drugo
blago prodajat brodarjem. Gospodinje
so tem furmanom ponujale in prodajale
hrano, pijačo in prenočišče, da so tako
lahko kaj zaslužile. Ob slovesu so vedno
dali kozarec vina šentjanževca za srečno
rajžo. To so storili tudi, kadar je šla kakšna
procesija pogrebcev ali pa ohcet.
Ta običaj je bil živ še do pred kratkim.
Odkar pa ni več pogrebnih procesij je to
počasi zamrlo. Da te lepe navade ne bi
pozabili, jo pri nas spet oživljamo, tako da
ob slovesu v zidanici stopimo k sodu in si
vsak sam natoči kozarec vina, potem pa
nazdravimo za srečno pot .

Legenda o ŠENTJANŽEVCU

šentjanževec. Ker je ostal živ, je dal v z letnico 1690 in je v zelo slabem stanju.
zahvalo postaviti kapelo sv. Janeza. Zato Prvotno je visela v kapelici, nato pa jo je
ime Šentjanž, nekoč Dvor.
prenesel v cerkev Tone Skoporc. Zgodba
govori o grajski gospe, ki naj bi jezdila
Zgodba BRUNK- PO BUNK
konja, ko se je pripravljala nevihta. Strela
je udarila v hrast, ki se je zrušil, gospa
Tudi ta zgodba je povezana s trgovsko potjo naj bi obtičala pod krošnjo, konj pa se
mimo prevala Brunk, ko je potekal promet je rešil. Klicala je na pomoč. Prikazali
po Savi. Ob poti so se potikali nepridipravi so se trije mladeniči in gospo rešili, nato
in roparske tolpe so vohljale in opazovale, pa so izginili. Grajska gospa naj bi dala v
kdo vozi in koliko bo iztržil. Po prodaji, zahvalo takrat postaviti kapelico tja, kjer je
ko so se vračali nazaj proti Dolenjski, so stal hrast. Ker vemo, da je takratni lastnik
se ustavili in se okrepčali v vaški gostilni, gradu na Novem gradu v tej neposredni
od tam pa velikokrat ni bilo več sledu za bližini imel v zakupu tudi grad Svibno, bi
njim.
lahko to bilo tudi res.
Vaški posebneži KURIFAJK , RESNIKOV
FRANCE ITD..

BRUNK- nekoč to območje širše
imenovano Brundorf

Po tej poti so se velikokrat potikali
posebneži, ki so prosili za hrano in
prenočišče. Gospodinje so seveda to
izkoristile in siromaku dale hrano in
prenočišče v hlevu, seveda je moral to
odslužiti z delom.
Navadno se je takšen potepuh zadržal
kakšnih 14 dni, nato pa si je poiskal drugi
dom. Največkrat so gospodinje že težko
čakale na potepuha, ko jim je zmanjkovalo
drv na tnalu, ali pa je bilo treba nagrabiti
listja in opraviti podobno lažje opravilo, za
kar gospodar ni imel časa.

Tu na Brunku in v širši okolici je zelo
veliko izvirov vode. Ljudje so kopali
vodnjake, da so imeli dobro pitno vodo.
Pri hiši Jazbečevih, nekoč pri Vozalovih,
se je včasih reklo na Mlakah. Imeli so več
vodnjakov. Enega za uporabo boljše vode,
drugega le za napajanje živine, tretjega pa
za mimoidoče furmane. Okoli hiše je bilo
veliko mlak, kjer so se rade zadrževale
race in gosi. Je pa v neposredni bližini
cerkve tudi vodnjak še zdaj, včasih je
služil ljudem iz vasi za boljšo pitno vodo,
ponjo pa so hodili tudi od daleč. Ime kraja
Brunk bi lahko izviralo iz te zgodbe, če
vemo, da se je v obdobju ponemčevanja
to območje imenovalo Brundorf.

Na vzpetini, kjer je Šentjanž, so bile gauge,
ki so bile pogosto kaznovalno sredstvo.
Tlačana so po krivem obsodili na smrt na
gavge ali vislice. Za pravico zadnje želje
si je zaželel izpiti kozarček šentjanževca.
Ker rabelj ni vedel, kaj je to, mu želje ni
mogel izpolniti. Po takratnih postavah
pa je bil obsojenec oproščen, če mu niso
mogli izpolniti zadnje želje. Rabljem je
nato razložil, da je to le kozarček vina, ki Legenda o KAPELICI NA BRUNKU
ga je hotel izpiti na svoj godovni dan sv.
Janeza Evangelista in ga je poimenoval V cerkvi na Brunku je shranjena slika, ki
kot zadnje dejanje svojega življenja prikazuje zgodbo o tej kapelici. Ima datum

Zbrala in zapisala: Cvetka Jazbec

Predstavitev knjige Obsavska stoletja v Loki
Kulturno društvo Primož Trubar Loka in Župnija Loka pri Zidanem Mostu sta 800.
obletnico župnijske cerkve sv. Helene v Loki pri Zidanem Mostu ponosno počastila
z izdajo knjige Obsavska stoletja. Pobudo za njen nastanek je dal nekdanji loški
župnik Toni Kmet, projekt nastanka knjige pa je vodila Dora Potušek Čobanovič.
Knjiga je delo 16 avtorjev in prikazuje celoten zgodovinski oris Loke in okoliških
vasi ter znane Ločane. Župnijsko kroniko je iz latinščine prevajal Alojz Rebula,
geografsko oznako, društveno dejavnost, sakralne objekte in znamenja ter razne
šege in običaje v Loki pa so predstavili naslednji avtorji: Alenka Bogovič Peklar,
Dušan Klenovšek, Dora Potušek Čobanovič, Blaž Kandus, Franc Strajnar, Bojan
Dremelj, Zora Tavčar, Oskar Zoran Zelič (tudi urednik), France M. Dolinar, Drago Sobočan, Nataša Podkrižnik, Janko Prunk, Janez
Suhadolc, Alenka Černelič Krošelj in Ivanka Počkar. Na dan državnosti sta tako Kulturno društvo Primož Trubar Loka in Župnija
Loka pri Zidanem Mostu pripravila promocijo med domačini že težko pričakovane knjige. V prepolni dvorani Trubarjevega doma
upokojencev so avtorji ob moderatorju Juretu Koritniku predstavili svoje delo, večer pa je z glasbo popestril še harmonikar Miha
Strniša. Po občinski proslavi ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja je bila pred novo mašo domačina Draga Kosma iz Šentjurja
na Polju uspešno izpeljana še ena bogata kulturna prireditev v Loki.
Sabina Strajnar, foto: Ljubo Motore
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turistična zveza občine Sevnica
Poletje pod piramido z ljudsko
pesmijo in kresom

Krekov pohod 2008
Na soboto, 17. maja, so se pri nas v
Šentjanžu prireditve kar vrstile. V precej
svežem in vetrovnem jutru se je začel
pohod po Krekovih stezicah. Zbralo se
je veliko ljubiteljev lepe in prijetne hoje
iz raznih krajev Slovenije. Ob 9. uri smo
krenili na pot, dolgo 22 kilometrov, in
se vrnili ob 13. uri. Hodili smo dobre
štiri ure. Morda je kdo prišel nekoliko
pozneje, vendar ga je kljub temu čakal na
cilju dober šentjanški golaž. Hodili smo
zelo hitro, saj je bil naš cilj sodelovati
in podpreti prireditev Ustoličenje
Krekove konjenice, ki se je začela ob 13.
uri. S pohodniki smo se imeli lepo, se
spoprijateljili in obljubili, da se ob letu
spet srečamo.

Rajanje smo nadaljevali pod velikim
šotorom in najbolj vztrajni počakali še
na tretjo prireditev, finale slovenskih
salamijad, skupaj z Radiom Veseljak.
Kdor je vse to doživel, je v naših krajih
prav gotovo preživel nekaj lepega in
dobrega. Bilo je dovolj hoje, veselja,
golaža, dobrot iz krušnih peči in ne
nazadnje tudi najboljših slovenskih
salam.
Cvetka Jazbec
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Poletje pod piramido, ki smo ga skupaj
organizirali Društvo Raglje iz Trebnjega,
JSKD območna izpostava Trebnje in
društvo Zagon iz Tržišča je uspelo v
popolnem sijaju. Na Griču nad Pristavico
se je zbralo blizu 300 ljudi in prisluhnilo
slovenski ljudski pesmi, ki so nam jih
zapele naslednje skupine: Kresnice KUD
Božo Račič iz Adlešičev, Bela Krajina,
Pevci iz Bogojine Prekmurje, Ljudski
pevci Rožmarin iz Dolene na Štajerskem,
Pevci ljudskih pesmi “Kranjski furmani”
iz Gorenjske, Domači pevci iz Lokovca
na Primorskem, ZARJA ljudski pevci
iz Čušperka in Račne pri Grosupljem,
Mlada Zarja iz Dolenjske, ljudski pevci
Zveze Slovencev Gornji Senik iz Porabja,
Družina Miklavž iz Mislinje na Koroškem
in Raglje iz Trebnjega.

V programu je bilo veliko simbolike.

Prireditev so odprle Raglje s pesmijo in
simboliko. Sledili so pozdravni govori
predsednika KS Veliki Gaber Braneta
Matjaša, župana Občine Trebnje Alojzija
Kastelica in predsednika Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo iz
Trebnjega Janeza Bobnarja. Nadaljevale
so skupine ljudskih pevcev iz Slovenije
in tujine. Med nastopi ljudskih pevcev

Damjan Popelar je povedal nekaj o piramidi,
drevesu in ljudeh.

so Raglje poskrbele za izvirne pripovedi
in ljudska izročila in nas tako spomnile
na nekoč živeče ljudi in njihove običaje
ter delo. Pred koncem programa so
predstavniki vseh skupin z baklo skupaj
prižgali kres. Vsi prisotni so veselo
opazovali kako nas plamen prijetno
razsvetljuje in kres gori v višave. Vsi smo
si tudi že preko svetlega dneva lahko
ogledali likovno razstavo Drevo ima srce,
ki so jo pripravili otroci iz OŠ Trebnje.
Sledila je pogostitev Društva zeliščarjev
iz Loke pri Zidanem Mostu in Aktiva
kmečkih žena Tavžentroža iz Velikega
Gabra, ki so za nas pripravili okusen
golaž, domače dobrote, čajne mešanice
in drugo. Vse skupaj smo lahko zalili še z
domačim sokom in dolenjskim cvičkom.
Zgledno sodelovanje med organizatorji,
ostalimi sodelujočimi in nastopajočimi
je pripomoglo k temu, da so obiskovalci
preživeli prijeten večer v prijetni družbi
in izvrstnem programu. Naj se na koncu
še zahvalim vsem, ki so nam pomagali, da
smo lahko izpeljali prireditev v počastitev
državnemu prazniku Dneva državnosti in
starodavnega praznika kresne noči. Vsem
še enkrat hvala za podporo in pomoč.
Stanko Lazar
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turistična zveza občine Sevnica
Moja dežela, lepa in gostoljubna
Regijsko ocenjevanje krajev, šol in vrtcev v Posavju 2008

Turistična zveza občine Sevnica tudi letos skrbno uresničuje in sodeluje v projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna. Regijsko
ocenjevanje je tričlanska komisija opravila 26. junija. V komisiji so bili predstavniki občine Brežice: Lovenjak Jože, predsednik,
Milena Vranetič, članica, predstavnica občine Krško: odsotna Marija Krušič, predstavnica občine Sevnica Cvetka Jazbec, članica.
Komisija se je 26. junija, ob 7. uri, sestala na kratkem sestanku, se dogovorila o poteku in načinu ocenjevanja in ob 8. uri začela
ocenjevanje v občini Brežice, nato Krško, Sevnica, Kostanjevica in nazadnje še vrtec na Bučki v občini Škocjan.
Pregled razvrstitve po kategorijah:
Mesta - Brežice
Hribovska vas - Razbor

Izletniški kraji - Kostanjevica
Manjša mesta -Senovo
Srednje šole
- ekonomska šola Brežice
Stara sorta vrtnic na Slančjem Vrhu

Drugi kraji
1. mesto Sromlje

Vrtci
1. mesto: vrtec Mavrica Brežice
2. mesto Slančji vrh, 2. mesto: vrtec Bučka
3. mesto Črneča vas
3. mesto: vrtec Brestanica

Osnovna šola, starejša gradnja: Osnovna šola, novejša gradnja:
1 mesto: Artiče
1. mesto: Pišece
2. mesto: Sevnica
2. mesto: Podbočje
3. mesto: Kostanjevica
3. mesto.: Blanca
Hribovska vas Razbor 4. mesto: Koprivnica

OŠ Sava Kladnika, Sevnica

Igrala na POŠ Bučka

Vsi, ki so se uvrstili na prvo mesto, so predlagani za republiško ocenjevanje, in sicer po posebnem izbiranju tudi naslednji kraji, ki
jih ocenjuje posebna republiška komisija.
Vaška jedra: - vas Rogačice iz KS Primož
Mestna jedra: - Sevnica z grajskim pobočjem
Leskovec nad Šentjanžem, ki je v slovenskem merilu že bil ocenjen k
ot najlepša hribovska vas v Sloveniji leta 2005, se ocenjuje še prihodnjih pet let.
Iz občine Sevnica so se na republiško ocenjevanje uvrstili kraji:
Hribovska vas: Razbor,
Vaško jedro: Rogačice
Mestno jedro: Sevnica z grajskim pobočjem
Leskovec nad Šentjanžem po posebni shemi ocenjevanja pet let.
Drugo- in tretjeuvrščeni iz regijskega ocenjevanja dobijo posebna priznanja.
Komentar glede ocenjenih krajev iz našega območja
Slančji vrh

Vas je lepo strnjena in bo prihodnje leto predlagana za ocenjevanje v kategorijo vaška jedra. Sicer je komisija pozitivno naravnana
glede njihove pripadnosti, identičnosti in lepo očiščeni in urejeni podobi dolenjske vasi. Morda je še nekaj pomanjkljivosti, ki jih
je treba odpraviti. Zasadijo naj še nekaj starih vrtnic, morda kakšno lipo, klop v parku, oglasni kozolček, primerno urediti vodo na
pokopališču, ohraniti staro sušilnico, poiskati kakšen izvirček vode, najti zgodbo o gradu, ki je nekoč stal v vasi in drugo. Glede cvetja
pa vedno poudarjamo, da ga preveč ni več lepo. Vas naj bo čista v vsakem letnem času, brežine ob cesti pokošene, okrasno grmovje
negovano. Tudi staro lipo ali kakšno drugo drevo, ki ga napada zob časa, je treba negovati.
Razbor

Vas je primerna za ocenjevanje na republiški ravni, saj je skrbno pospravljena v vseh časih; spomladi, ko cvetijo rože, ali pozimi, ko
sneg prekrije vse.
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Pri tej šoli se opazijo zelo pozitivni premiki. Lepo je urejeno okolje z naravoslovno učilnico. Vhod v šolo je urejen. Korita so
ocvetličena. Komisija meni, da bi bilo treba smreke, ki jih je preveč in so moteče za sosednjo stavbo, odstraniti. Čeprav je to predlog
strokovnjakov, ki so urejali okolje, je treba najprej poskrbeti za varnost glede na to, da je v sosednji stavbi vrtec.
OŠ Blanca

Šolski prostori so zelo čisti in urejeni, osebje prijazno. Zunanja okolica lepo negovana in duhovito ocvetličena. Komisijo je nekoliko
zmotila atletska steza, ki je že malo ozelenela.
Šole, ki so se uvrstile na regijsko ocenjevanje, so zelo lepo in skrbno urejene, zato ima komisija iz leta v leto težje delo.
Cvetka Jazbec
Avgust 2008
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šolski zvonec
Obiskal nas je Primož Suhodolčan
V četrtek, 22. maja, je na naši šoli potekala zaključna
prireditev ob koncu bralne značke. Vsako leto ob tej
priložnosti gostimo znane pisatelje ali pisateljice, zlasti
tiste, ki jih učenci radi berejo. Letos nam je uspelo privabiti
priljubljenega mladinskega pisatelja, Primoža Suhodolčana.
Seveda pričnemo program pripravljati že mnogo prej, najrajši
nekaj, kar je povezano s pisateljem, ki ga pričakujemo. Tokrat
smo se odločili odigrati odlomke njegovih priljubljenih
mladinskih del o košarkarju Ranti. Petošolka Jana Nunčič
se takole spominja svojega nastopa: S sošolci Domnom
(RANTO), Boštjanom (SMODLAKOM), ter Karmen in Nino smo nastopili na šolski predstavi ob podelitvi bralne značke. Jaz sem
igrala Metko. Vloga mi je kar všeč, čeprav je tudi nekaj trenutkov, ki mi niso kaj preveč všeč. Pred predstavo sem med zavesami
gledala publiko. Takrat nisem niti pomislila na tremo, a ko se je zavesa odgrnila, sem stopila na oder in pred seboj zagledala gledalce,
svoje sošolce. Takrat me je postalo sram. Pomislila sem: »Kaj če se zmotim?« Vse besedilo mi je pobegnilo iz glave in ko sem začela
govoriti, sploh nisem vedela, kaj govorim. Postala sem živčna. Do drugega dela sem si šele oddahnila tako, da je kar šlo. Medtem
pa sem se tudi pošteno nasmejala. Kako se tudi ne bi? Kaj pa naj, ko pa je naš obiskovalec Primož Suhodolčan govoril takšne šale.
Resnično je bil pika na i vsega programa ravno osrednji gost, ki je nastopajoče najprej pohvalil, nato pa s svojimi domislicami do
solz nasmejal polno dvorano navdušenih bralcev. Ni kaj, on zanesljivo razume otroško dušo. »Tako izvrstnega pisatelja pa v Sevnici
še nismo gostili«, se je slišalo iz ust obiskovalcev sevniške kulturne dvorane. Na koncu je stisnil roko še vsakemu našemu »zlatemu
bralcu«, se z njimi fotografiral ter oddrvel novim dogodivščinam naproti. Pri nas je zagotovo pustil nepozabne vtise.
Barbara Košar, mentorica BZ

Osnovnošolska vrata se za nas počasi zapirajo…
Že odštevam dneve, ko bomo devetošolci še zadnjič prestopili prag te šole, v katero smo
zahajali dolgih osem let. Vse se je začelo v mali šoli, ko sem spoznala svoje sošolce,
in z gotovostjo trdim, da smo se imeli v tem letu še najbolj fino. Bili smo popolnoma
neobremenjeni, veliko smo se igrali in tudi za zvezke, v katere smo risali raznorazne
črte, vijuge in podobno, smo radi poprijeli. Najbolj pa se spomnim zadnjega dne, ko
mi je učiteljica Nada Lindič za nagrado, ker v tistem šolskem letu nisem nič manjkala,
dala čokolado. In že smo vstopili v prvi razred, katerega sem se zelo veselila. Začeli smo
se učiti branja in pisanja, pa tudi naši prstki so imeli tisto leto na urniku telovadbo,
saj smo se učili prvega računanja. Prišel je čas, ko nam je iz prvega razreda v slovo
pomahala učiteljica Rezi Repovž in nas v drugega vabila učiteljica Marija Jezernik. V
tem letu smo se naučili poštevanko, ki pa meni ni delala nobenih težav. Kar prehitro
je prišel tretji razred. Novost tega leta so bile kajpada ocene. Oh, ja, kako vesela sem
bila svoje prve ocene – petice. Kako rada sem se vsakemu pohvalila z njo. Mislila sem
namreč, da sem najboljša in najbolj pametna…
Tako je razmišljala v svojem spisu Saša Tominc iz 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž.
Nadaljevala je vse tja do devetega razreda, o katerem pa je devetošolec Marko Dolinšek iz
Šentjanža zapisal…
Končno 9. razred. Nikoli si nisem mislil, da ga bom dočakal tako hitro. Že v prvem
razredu sem si predstavljal, kakšen frajer bom v devetem. No, sedaj, ko pa sem devetar,
sem ugotovil, da deveti razred ne pomeni nič drugega kot učenje, učenje in še enkrat
učenje. Sicer ne rečem, da sem se res toliko učil, ampak vseeno… ves čas te skrbi,
kakšen boš na koncu šolskega leta, ali boš sprejet na srednjo šolo…
Andrej Repše, devetošolec iz šentjanške osnovne šole, pa svoj spis zaključuje takole…
Prišel je! Tako težko pričakovani deveti razred, v katerem si glavni na šoli, v bistvu pa
imaš največ dela z učenjem. Aja, pa še enega novega sošolca Roka smo dobili. Res
smo srečna generacija, saj smo skoraj vsako leto dobili novega sovrstnika. Čaka nas še
končni izlet, valeta…
Ja, še nekaj časa pa bo vsak odšel svojo pot do želenega poklica. Upam, da bom na svoji
bodoči gimnaziji doživel toliko lepih trenutkov in doživetij, kot sem jih na tej šoli.
Alen Orešnik iz 9. razreda OŠ Šentjanž se sprašuje…Osnovnošolska vrata se bodo za nas
počasi zaprla, odpirajo pa se nam druga. Kdo ve, kaj se dogaja za tistimi vrati?...
Kmalu boste izvedeli in pri tem vam želimo veliko sreče vsi iz OŠ Šentjanž!
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Pobegla Sneguljčica tudi v
Boštanju
V OŠ Boštanj je še vedno polovica
učencev vključenih v gibanje S knjigo v
svet. Z branjem smo zaključili v mesecu
aprilu in potem je sledila zaslužena
nagrada. Poleg priznanja smo si letos
ogledali predstavo Pobegla Sneguljčica,
ki so jo uprizorili učenci OŠ Sava
Kladnika Sevnica. V zgodbi nastopajo
junaki iz prave Sneguljčice, vendar
glavna junakinja pobegne in se sreča
s književnimi junaki iz drugih del: z
Ostržkom, Martinom Krpanom, Petrom
Klepcem… Sneguljčici seveda nagaja
zlobna mačeha, a vse se srečno zaključi.
Predstava je zanimiva za mlade in malo
manj mlade, igralci pa so navdušili tudi s
petjem in plesom.
Tjaša Rupar,
7.a OŠ Boštanj

Tekmovanje iz znanja zgodovine
Pri dodatnem pouku smo podrobneje
spoznavali življenje starih Grkov. Poleg
učbenika smo morali predelati še
veliko dodatne literature. Uspelo se
mi je prebiti na državno tekmovanje,
ki je bilo v Tržišču. Tema je bila zelo
zanimiva. Naloge na testni poli so bile
težke, a vseeno sem osvojil SREBRNO
PRIZNANJE. Zelo sem vesel svojega
dosežka.
Andrej Repše, 9.r OŠ Šentjanž
Avgust 2008

šolski zvonec
Nagradni izlet za pridne bralce

Afrika

V ponedeljek, 19. maja, smo šli učenci
višje stopnje, ki smo prebrali knjige za
bralno značko oziroma bralno priznanje,
na nagradni izlet.
Prvi dve uri sta potekali normalno po
urniku, nato pa smo veseli zapustili
šolske klopi. Z avtobusom smo se napotili
v Sevnico. Najprej smo šli v knjižnico,
kjer nam je prijazna knjižničarka
predstavila ureditev prostorov v novi
knjižnici, nato pa smo imeli čas za
raziskovanje. Porazgubili smo se med
policami z zanimivimi knjigami in
revijami, uživali na oblazinjenih sedežih
in pri računalnikih.
Čas je kar prehitro minil in morali smo
pohiteti, kajti spotoma smo si želeli
privoščiti sladoled, čakala pa nas je
še gledališka predstava. Tam smo se
sprostili in uživali med gledanjem
zanimivo uprizorjene Sneguljčice, ki se
je srečala z malo drugačnimi težavami,
kot smo jih navajeni iz knjig. S tem pa se
je naš nagradni izlet tudi zaključil.
Veseli smo se odpravili na avtobus in se
odpeljali proti Šentjanžu.

Afrika. Čudovita celina za
počitnice. Egipt, Kenija, Tunizija,
Južnoafriška republika – sonce,
plaže, safari, morje… Vendar se
mnogi ne zavedajo, da je na tej
celini toliko lakote, bolezni in
revščine.
V torek, 20. maja, smo se učenci
Osnovne šole Sava Kladnika
Učenci bobnarji
Sevnica odpravili v gasilski
dom. Ogledali naj bi si utrinke iz nekaterih afriških dežel. Mislili smo, da se bomo
dolgočasili, vendar smo bili prijetno presenečeni.
Že ob vstopu smo na odru opazili črnega fanta in nekaj naših učencev, ki so bobnali v
afriškem ritmu. Pozdravni govor je začel gospod Boštjan, župnik v sevniški župniji, ki
je pravzaprav povedal, zakaj smo se zbrali. Sevniški otroci smo namreč zbirali šolske
potrebščine in druge stvari za afriške otroke, ki so jih odpeljali na cilj, v Afriko. Po
govoru boštanjskega župnika Fonzija in gospoda Andolška, misijonarja in profesorja
na gimnaziji v Celovcu, se nam je temnopolti moški predstavil. Izhaja iz Etiopije in si
skupno z mnogimi usmiljenimi ljudmi prizadeva za razvoj afriških dežel.
Na platnu so zavrteli posnetke iz življenja afriških otrok. V očeh so se mi začele nabirati
solze. Mimo mene so bežale slike otrok, ki so zboleli za AIDS, vame so gledale lačne in
žejne oči afriških otrok. Ne morem si predstavljati… Jaz, ki se ponavadi zmrdujem pri
kosilu, če česa ne maram, na drugem koncu planeta pa toliko revščine in lakote.
Vedno sem si želela obiskati Afriko, da bi se na dolgih peščenih plažah sončila in hladila
v morju, vendar, če bom kdaj šla v te dežele, bom šla z namenom, da pomagam.
Zamislimo se vsi skupaj. V tem trenutku, ko berete ta članek, nekje na drugem koncu
sveta umira otrok zaradi bolezni, lakote, žeje. Naredimo vendar nekaj s skupnimi
močmi, saj naj bi bili vsi enaki, vsi enakopravni.
Ana Špan,
7.b OŠ Sava Kladnika Sevnica

Klara Jazbec,
9.r OŠ Milana Majcna Šentjanž

Na obisku v vrtcu Kekec
Učenke 8. razreda OŠ Blanca so po uspešni predstavitvi priredbe
lutkovne igrice Vojana Tihomirja Arharja Medvedko Sladkosnedko v
šolski knjižnici, kjer so se predstavile učencem prve triade naše šole,
v petek, 20. junija, dopoldne obiskale tudi otroke v VVZ Sevnica,
enota Kekec. V četrturni predstavi so najmlajši in v drugi predstavi
tudi malo starejši vrtičkarji navdušeno spremljali zgode in nezgode
sladkosnednega medvedka, ki na koncu spozna, kako pomembno
je skrbeti za svoje zobke in vsakodnevno večkrat vzeti v roko zobno
ščetko.
Nina Grabenšek-Kadilnik

Državno prvenstvo šolskih športnih društev v namiznem tenisu
V okviru državnega prvenstva šolskih športnih društev v namiznem tenisu za učence osnovnih šol sta se odlično uvrstila učenca
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Rok Kozole (dečki posamezno 6. do 9. razred) in Špela Krajnc (deklice posamezno 6. do 9.
razred).
Področno tekmovanju v Dobovi:
Rok Kozole 1. mesto
Špela Krajnc 2. mesto
Četrtfinale državnega prvenstva v Lučah (08.04.2008):
Rok Kozole 1. mesto
Špela Krajnc 3. mesto
Polfinale državnega prvenstva v Velenju (13.05.2008):
Rok Kozole 3. mesto Špela Krajnc 5. mesto
Finale državnega prvenstva v Cirkovcah (09.06.2008):
Rok Kozole 7. mesto
Rok se je torej v svoji kategoriji v konkurenci vseh osnovnih šol uvrstil na 7. mesto v državi, Špela pa na 9.-10. mesto.
Avgust 2008
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zanimivosti, šport in rekreacija
Gnezdo

Že med šolskim letom si je bela pastirica (Motacilla alba) v
cvetličnem koritu glavne šolske garderobe spletla gnezdo. Bližina
otrok je ni motila. Sedaj, ko po šolskih hodnikih vlada tišina,
skrbno hrani tri mlade ptičke. Otroški vrišč in smeh je zamenjalo
veselo čivkanje...
Uroš Brezovšek

KBZS – državno prvenstvo v kickboksu – finale
Z GEN energijo do naslova državnega prvaka
Aljoša ORAČ državni mladinski prvak v kickboksu do 79 kg
Davor ŽVEGLIČ srebrn in Kristijan ŠPAN bronasti
Sevniškim mladim kickboksarjem tri medalje na DP
V soboto, 14. junija, je Klub borilnih veščin Ormož v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije
vzorno organiziral finalni 3. turnir državnega prvenstva v kickboksu za mladince in člane,
katerega sta se udeležila tudi mladinca Kluba borilnih veščin Sevnica Kristijan Špan in Aljoša
Orač pod vodstvom trenerja kickboksa Jurija Orača. Na 3. turnirju DP sta nastopila Kristijan
Špan v kategoriji -74 kg ter Aljoša Orač -79 kg. Zaradi poškodb na turnirju žal nista mogla
nastopiti Eric Marin in Davor Žveglič. Kristijan Špan je na turnirju osvojil 3. mesto, Aljoša Orač
pa 2. V skupnem seštevku vseh treh turnirjev za DP pa je naslov državnega prvaka za leto 2008
osvojil Aljoša Orač v kategoriji -79 kg, Davor Žveglič je bil v kategoriji +94 kg 2., Kristijan Špan
pa 3. v kategoriji -74 kg. Nastop na finalu DP v kickboksu je omogočilo podjetje GEN energija,
d.o.o., iz Krškega, Športna zveza Sevnica pa je poskrbela za organiziran prevoz.
KICKBOKS BORBE MLADINCI:
3. TURNIR DP - Ormož
2. ORAČ Aljoša, – 79 kg
3. ŠPAN Kristijan, - 74 kg
FINALE – DRŽAVNO PRVENSTVO 2008 (končni
vrstni red za 2008):
1. ORAČ Aljoša, – 79 kg
2. ŽVEGLIČ Davor, + 94 kg
3. ŠPAN Kristijan, - 74 kg
5. MARIN Eric, - 63 kg
Jurij Orač, trener Kickboksa A

Radioamaterji
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno imenovano ‘’lov na
lisico’’, je radioamaterska športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih skupin, ki so razporejeni v
več kategorij. Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več skritih
oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno
število oddajnikov glede na kategorijo.
14. junija je na Ptuju potekalo odprto KV (kratko valovno) prvenstvo
Zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski radiogoniometriji. V kategoriji
Pionirji je zmagal Urban Senica. Peto mesto je v kategoriji Ženske zasedla Nina Radi. Odlično pa
so se odrezali v kategoriji Juniorji, saj je prvo mesto osvojil Davor Možič, drugo Tomaž Kunšek
in četrto Simon Kolman. V kategoriji Seniorji je sedmo mesto zasedel Danilo Kunšek.
21. junija je na Telčah potekalo kratko valovno državno prvenstvo zveze. Organizator prvenstva
je bil radioklub Sevnica. Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub ‘’KRŠKO’’ iz Krškega
in ‘’AMATER’’ iz Sevnice. Državna prvaka sta tako postala Maja Marušič iz Krškega ter Tomaž
Kunšek iz Sevnice. Za krono sezone ARG-ja pa so poskrbeli: Maja Marušič, Petra Levičar,
Adrijana Moškon, Nina Radi, Tomaž Kunšek, Davor Možič, Danilo Kunšek, Janez Kuselj.
Uvrstili so se v državno reprezentanco Slovenije v ARG-ju, ki bo zastopala barve Slovenije od 2.
do 7. septembra na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji.
Tako smo POSAVCI dokazali, da smo v samem vrhu te panoge!
Za ARG POSAVJE – Jani Kuselj
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Ptuj

Z leve: David Čuffer (Ajdovščina),
Tomaž Kunšek (Sevnica),
Niko Haložan (Ormož), Davor Možič
(Sevnica), Marino Jelinek (Ormož)
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šport in rekreacija, prispevki in reportaže
Atletika
Atlet AK Sevnica Miha Povšič je v Velenju 14. in 15. junija na državnem prvenstvu Slovenije
za mlajše mladince osvojil dve medalji. Na 800 m (2:00,07) je osvojil zlato medaljo in postal
državni prvak za leto 2008, medtem ko si je na 1500 m (4:14,05) pritekel srebro.
V soboto, 14. junija, je v Semiču potekal 7. tek po kraški učni poti, ki šteje za Pokal Dolenjskega
lista. Ta tek je štel tudi za Pokal Slovenije. Na tej tekmi je Robert Lendaro osvojil 3. mesto
absolutno pri moških na 9,4 km dolgi preizkušnji, Vanja Lendaro pa 1. mesto pri ženskah nad
15 let na 2 km dolgi progi.

3. Lendaro R. Semič 08

V soboto, 5. julija, je v Laškem potekal 1. kros mladine za pokal Občine Laško. Na tem krosu
so uspešno nastopale tudi tri mlade atletinje AK Sevnica: Katarina Gorenc, Sara Karlovšek in
Maja Medved, saj so vse tri zmagale v svoji kategoriji.
Prav tako v soboto, 5. julija, je v Dolenji vasi pri Ribnici potekal 7. tek po Lončariji. Na tej
tekmi je v svoji kategoriji Robert Lendaro osvojil prvo mesto, medtem ko je bila Vanja Lendaro
sedma.
Rafko Povhe

Robert Lendaro, državni veteranski
prvak na 1500 in 5000 m
V petek, 28. junij 2008 in v soboto, 29.
junij 2008, je v Ljubljani, na stadionu
v Šiški
potekalo odprto Državno
veteransko prvenstvo Slovenije, katerega
se je udeležilo več kot 200 tekmovalcev.
Zaradi odprtega prvenstva, se je tekme
udeležilo tudi veliko atletov iz sosednje
Hrvaške in Italije. V dveh dneh se je
zvrstilo precej disciplin in v lepem
vremenu so atleti dosegli veliko lepih
rezultatov. Tekmovanja sta se udeležila
tudi člana AK Sevnica, Robert in Vanja
Lendaro. Prvi dan so se tekmovalci
pomerili v teku na 100 m, 400 m, 1500 m,
4x100 m, skoku v višino, metu krogle in
diska. V teku na 1500 m si je v kategoriji
M-35 s časom 4:19 naslov državnega
prvaka pritekel ROBERT LENDARO,
član AK Sevnica. S tem rezultatom je
Robert tudi popravil svoj osebni rekord
na 1500 m, kar kaže na njegovo dobro
pripravljenost v letošnji sezoni. Pri
ženskah na 1500 m je v kategoriji M-35 s
časom 6:40 VANJA LENDARO osvojila
2. mesto. Drugi dan tekmovanja so se
tekmovalci pomerili v teku na 200 m,
800 m, 5000 m, 100 m ovire, skoku v
daljino, troskoku, metu kladiva, kopja in
gira. V teku na 5000 m se je ponovno
odlično izkazal ROBERT LENDARO,
ki je v kategoriji M-35, s časom 16:35
ponovno postal državni prvak. Pri
ženskah je VANJA LENDARO v teku na
800 m, s časom 3:16, zasedla 2. mesto v
kategoriji M-35.
Roberta čakata še dve pomembni tekmi,
in sicer člansko državno prvenstvo v
Mariboru, kjer bo tekel na 1500 m
in 5000 m, ter evropsko veteransko
prvenstvo, kjer bo nastopil v teku na
5000 m.
Vanja Lendaro
Avgust 2008

Robert L.
Miha Povšič
Finale APS FInale APS 800m

Obisk na društvu Ozara Sevnica
Dvaindvajsetega maja je sevniška Ozara dobila obisk s sekretariata. Prišla sta
predsednik društva Bogdan Dobnik in generalna sekretarka Mateja Kramberger. Ob
njunem prihodu smo se zbrali v velikem številu. Posedli smo se za mizo in začeli
pogovor. Člane sta vprašala, kako se počutimo na sevniški Ozari. Z veseljem smo
povedali, da nam je zelo lepo! Z gospo Darinko Kozole, vodjo organizacijske enote
Sevnica, se zelo dobro razumemo, saj zna prisluhniti in pomagati vsem, ki se znajdejo
v stiski. Nadaljnji pogovor je potekal o dopolnilnih aktivnostih na Ozari, o kreativnih
delavnicah, skupini za samopomoč in drugem. Na delavnicah pridno pletemo,
kvačkamo, rišemo, skratka, ustvarjamo, na skupini za samopomoč pa si določimo
temo pogovora ter poskušamo vse člane vključiti v pogovor. Glavna tema pogovora sta
bili prostorska stiska in morebitna čimprejšnja selitev v večje prostore. Člani se želimo
družiti, tako da bi nam večji prostori prišli še kako zelo prav.
Darja Grm,
prostovoljka na enoti

Državno člansko gasilsko
tekmovanje 2008
Tekmovalna enota članov A PGD
Boštanj se je 18. maja udeležila
državnega članskega gasilskega
tekmovanja, ki je bilo na Ravnah
na Koroškem, kamor se je
uvrstila na občinskih in regijskih
kvalifikacijah.
Tekmovalna ekipa v sestavi Matjaž
Vrisk, Marko Lisec, Goran Banjac,
Jure Skrinjar, Gašper Dolničar,
Matej Dolničar, Primož Karlič,
Foto: Gašper Janežič, poveljnik GZ Sevnica
Sašo Naroglav in Boštjan Resnik se
je v deževnem vremenu odlično znašla in v konkurenci 51 ekip v kategoriji članov A
(starost tekmovalcev manj kot 30 let) zasedla deseto mesto in dobila zlato medaljo,
hkrati pa dokazala, da se v PGD Boštanj pod mentorstvom Mire Šraj kali nova
generacija gasilcev.
Na tekmovanju je v sklopu kategorije člani B (starost tekmovalcev vsaj 30 let) tekmovala
tudi ekipa članov B PGD Boštanj, ki je osvojila končno 36. mesto med 48 tekmujočimi
ekipami in dobila bronasto odličje.
Ekipi sta s svojo uvrstitvijo na državnem tekmovanju, sploh pa s svojim rezultatom,
dokazali, da sodi Boštanj med kraje, ki jim je delovanje prostovoljnega gasilskega
društva in gasilstvo nasploh lahko v velik ponos.
Marko Lisec
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prispevki in reportaže
Skupinska telovadba v Krmelju
Koronarni klub Sevnica je organiziral skupinsko telovadbo v Krmelju. Seveda pa vsak začetek potrebuje človeka, ki organizira vse
potrebno v kraju. To je Jožica Knez, ki jo srečamo kot prostovoljko pri KORK, aktivno članico v Klepetalnici, razveseljuje nas s peko
peciva ob raznih priložnostih, pri urejanju kraja in drugje. Da, Joži, nas je pridobila in začele smo vadbo pod strokovnim vodstvom.
Vsak teden nas je bilo več. Naša druženja niso le razgibavanje telesa, temveč tudi kramljanje o naših težavah, veselju in radostih.
Lepo nam je skupaj. Marsikdaj »pogruntamo«, komu in kako bomo pomagale, da nam bo še lepše v naši KS. Redno vadbo bomo
začele spet jeseni. Sklenile pa smo, da se bomo dobivale tudi v poletnih mesecih. Razgibale se bomo s hojo in vajami ob našem
prelepem ribniku in poskrbele, da bomo premagale stres in otožne dneve. Vabimo vse, moške in ženske, da se nam pridružite. Z
veseljem vas bomo sprejele v naše vrste. Vse, ki smo že članice Koronarnega kluba Sevnica, pa se zahvaljujemo vodstvu kluba, da
nam omogoča bolj zdrav način življenja, vodstvu OŠ, ki nam daje telovadnico, in seveda Jožici, ki nas vedno znova spodbuja.
Berta Logar

Kaj veš o prometu?
V sredo, 14. maja, je bilo v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
organizirano že 40. občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu s
kolesom za učence vseh osnovnih šol v občini Sevnica. Prijavilo se
je 27 tekmovalcev iz štirih osnovnih šol, od tega 15 tekmovalcev za
višjo skupino in 12 za nižjo skupino. Tekmovalci so se preizkusili v
teoretičnem znanju iz CPP za kolesa in v praktičnem delu, ki je bil
Domen Krnc z vodjo Sveta za
sestavljen iz vožnje po mestu in spretnostne vožnje na poligonu. V
preventivo
in vzgojo v cestnem
višji skupini je zmagal Domen Krnc iz OŠ Blanca, ki se je uvrstil tudi
prometu,
mag.
Bojanom
Žlendrom
na državno tekmovanje, drugo mesto je zasedel David Erman iz OŠ
Krmelj in tretje Aleš Gorišek iz OŠ Sevnica II. V nižji skupini je zmagal Benjamin Lamovšek iz OŠ Šentjanž,
drugo mesto je zasedel Tim Vidmar iz OŠ Krmelj in tretje Jan Šošterič iz OŠ Blanca. V skupni razvrstitvi je
Domen Krnc
v višji skupini zmagala OŠ Blanca, drugo mesto je zasedla OŠ Krmelj in tretje OŠ Sevnica II, v nižji skupini
z mentorjem
pa prvo mesto OŠ Krmelj, drugo OŠ Blanca in tretje OŠ Šentjanž. Državno tekmovanje Kaj veš o prometu
Vladimirjem
je bilo organizirano v soboto, 31. maja, v Novem mestu, kjer si je naš tekmovalec Domen Krnc iz OŠ Blanca
Žnideričem
delil odlično prvo mesto.
Jurij Kuhar, Foto: Daniel Žniderič

Dan s policisti
V sredo, 4. junija, smo se s sošolcem in učiteljico podali na sevniško policijsko postajo, kjer smo preživeli
zanimiv dan. Že sprejem pri policistih je bil čudovit. Za začetek smo poslušali g. Vimpolška, pomočnika
glavnega policista. Povedal nam je, kaj policisti počnejo in s kakšnim namenom. Kasneje je besedo
predal sodelavcema. G. Sladič nam je povedal nekaj o svojem delu in njegovih dolžnostih, prav tako
tudi g. Verstovšek. Odgovarjali so na vprašanja, nato pa nam pokazali še njihovo opremo (neprebojni
jopič, čelado, pištolo). Vsi, ki smo se udeležili tega projekta, smo prejeli vrečko z darilom, ki je vsebovala
majico, kapo, podlago za računalniško miško ter obesek za ključe. Ko smo si nadeli majice, smo odšli
ven. Policista sta nam pokazala vozila Policijske postaje Sevnica in opremo, ki jo morajo imeti njihovi
avtomobili. S policistoma smo se odpeljali na parkirišče pred gasilski dom, kjer smo merili z radarjem.
Tudi midva s sošolcem Nikom sva poizkusila. Ni tako preprosto! G. Sladič je nato ustavil avtomobil,
vozniku je pregledal vozniško dovoljenje in opremo, ki sodi zraven. Z Nikom in učiteljico pa smo se ob
10.15 podali v šolo na malico. Seveda pa našega izleta še ni bilo konec. Ob 10.45 smo se vrnili na policijsko
postajo, kjer smo si s policistoma ogledali vozilo, s katerim smo se pozneje podali na pot. Čez nekaj časa
smo se vozili po okolici Sevnice in po samem mestu. Policisti morajo namreč preveriti, če je vse v redu. Ob
11.15 smo obisk končali in vsi navdušeni ter polni zanimivih vtisov smo se vrnili v šolo. Vsi smo se imeli
lepo, se veliko naučili in v imenu 5.b razreda osemletke se iskreno zahvaljujemo policistom, ki so nam
dovolili vstopiti v njihov delovni dan. Bilo je nepozabno. Mogoče se bo ravno zaradi njihove gostoljubnosti
nekdo čez leta odločil za poklic policista.
Ä
Iva Marc, 5.b osemletke
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kolumna, horoskop, policija
Končno je čas dopustov, ki se ga vsi veselimo in nestrpno pričakujemo. Ko odhajate za dlje časa z
doma, ali je to mogoče videti ali ne, lahko s pridom izkoristijo vlomilci. Da se kaj takega ne bi zgodilo,
je dovolj, da vsak tudi sam poskrbi za varnost svojega imetja. Pri tem naj vam naštejem nekaj primerov,
kako se lahko sami dodatno zavarujete:
- preverite, ali so vrata in okna dobro zaprta (tudi straniščno in garažno okno, vrata delavnice …);
- ne pokažite, da vas ni. Ne puščajte vidnih sporočil (do kdaj vas ne bo doma, kam ste šli) in ne sporočil na telefonskem
odzivniku, da vas ni;
- ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ali cvetličnim lončkom, saj so tako dostopni tudi vlomilcu, ti
prostori pa niso tako skriti, kot si mislite;
- ne odstranjujte rož z okenskih polic in balkonov, ker to jasno kaže, da vas ni doma;
- ne zastirajte oken s temnimi zavesami, oknicami ali roletami;
- tehnični predmeti naj se ne vidijo od zunaj (videokamera, računalnik, glasbeni stolp);
- pospravite letve, zabojnike, smetnjake in druge predmete, ki so v bližini hiše, saj vlomilcu omogočajo lažji vstop na balkone,
višja okna in podobno;
- povejte sosedom, sorodnikom ali prijateljem, kje in koliko časa vas ne bo, naj oni v tem času občasno obiščejo vaše stanovanje
ali hišo in praznijo poštni nabiralnik, popazijo na dom, ko vas ni;
- odpovejte časopis za čas dopusta, da se vam odvečna pošta ne nabira in tako kaže, da vas ni;
- vrednejše predmete shranite na varno (trezorji, blagajne);
- naročite si varovanje hiše pri varnostni službi;
- vgradite in uporabljajte alarm.
To je le nekaj nasvetov, s katerimi si lahko povečate varnost svojega premoženja. Če opazite v svoji okolici osebe, ki s svojim
videzom, ravnanjem ali početjem vzbujajo sum, da njihovi nameni niso pošteni, o tem nemudoma obvestite policijo. Če se ne
želite izpostavljati, je obvestilo lahko anonimno (na tel. št. 113, 080-1200 ali 81-61-800 – PP Sevnica).
V zadnjem času je mogoče opaziti tatvine bančnih kartic, s katerimi so nato storilci dvigovali gotovino na bančnih avtomatih in
praznili račune oškodovancev. To jim je uspevalo, ker so imeli oškodovanci ob kartici shranjene ali zapisane tudi PIN-kode.
Če si omenjene številke nikakor ne morate zapomniti, si jo zapišite tako, da bo prepoznavna le vam (na primer: številko PIN
1234, ki je prava, si zapišite 2345, kjer je vsaka za eno večja od prave, kar veste le vi). Številko pa si je mogoče na bankomatu tudi
spremeniti, da boste imeli ves čas le eno številko, ki ste si jo zapomnili. Pri plačevanju blaga na blagajnah bodite pozorni, da
številke med tipkanjem kode po POS-terminalu ne razkrijete osebi, ki stoji blizu vas.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Evino življenje
No, pa smo šle … babe na morje, na plažo, na žur in uživanje. Ja, to je življenje. Naš kamp je super. Je malo bolj na divje, čeprav čisto in
urejeno. Kampiramo blizu, zelo blizu morja. Tako lepo šepeta, da ponoči še spati ne morem. Od vsega lepega. Vonj borovcev in rožmarina,
čudovito. Takoj ko smo postavljale šotor, smo našle nekaj sorodnih duš. Na morju so vsi tako sproščeni, tako neobremenjeni in enakih
mislih – dejmo uživat! Takoj ko smo postavile šotor v zgodnjih jutranjih urah, smo vanj zmetale torbe in se šle osvežit v morje. Vzhičene in
polne pričakovanja. Čebljale smo kot branjevke in si skakale v besedo. Tisti, ki so bili že nekaj časa v kampu, so si gotovo mislili, da prvič
vidimo in občutimo morje. Bile smo mešanica Italijank, ki mislijo, da jih nihče ne sliši, in Čehinj, ki še niso videle morja. Smejale smo se
same sebi. Potem nas je od predolge nočne vožnje in vsega vzhičenja vzel spanec. Spale smo kot velike do večera. Zbudili so nas sosedi, češ
da preverjajo, ali smo še žive. Jaz sem zadremala na blazini pred šotorom, Jana v viseči mreži, z nogo bingljajko, in Nina z glavo v šotoru in
nogami zunaj. Res je moral biti čudovit prizor in hvala sosedom za nujni ukrep. Seveda je bil večer in treba se je bilo odpraviti ven. Čebljale
smo o cotah in se basale s špageti. Se še oglasim z morja.
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom
Za Evo.
Lupčka

HOROSKOP
LEV (23. 7.–23. 8.)
Prišlo je vaše obdobje. V tem času si
lahko privoščite tudi manjši spodrsljaj, ki
vam bo oproščen. V službi bo po dolgem
času prijetno in sproščeno. Ne odpovejte
se načrtovanemu oddihu s svojo sorodno
dušo.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Čudoviti dnevi so in dobesedno jadrate
v njih. Vaš nasmeh in brezskrbnost
izdajata vaše dobro počutje, zato se
ne sprašujte, zakaj vas ljudje nenehno
obkrožajo. Dobra volja je nalezljiva.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Vplivi zvezd so močni in ta mesec boste
kar nekoliko zmedeni. Ne boste se
znašli, iz česar vas bo rešil stari prijatelj.
Prisluhnite mu, saj je neodvisni
opazovalec. Naredili boste potezo tega
meseca.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Potrebujete počitek. To čutite, vendar bi še
kar delali in delali. Vse vas bo počakalo,
zato sledite potrebam telesa in pojdite
kam. Pozitivno delovno ozračje se bo po
dopustu nadaljevalo.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Poprimite za stvari, ki vas najbolj
obremenjujejo. Rešili jih boste veliko
hitreje, kot ste načrtovali. Konec meseca
boste začutili nepopisno olajšanje in
lahko si privoščite dopust. Zvezde so na
vaši strani.

BIK (21. 4–21. 5.)
Nehajte se braniti, saj vse skupaj pada
na neplodna tla. Izgubljate energijo
in je nimate za pomembnejše stvari.
Ta oseba tega ni vredna. Usmerite se
v druge načrte, ki bodo še ta mesec
obrodili sadove.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Življenje vas preizkuša. Poslušajte sebe
in se odločajte na podlagi svoje intuicije.
Samo na podlagi tega si lahko obetate
dobro počutje in uspeh. Konec meseca
boste spoznali neko osebo, ki vas bo
prevzela.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Za zdravje je treba skrbeti. Ne jejte stvari,
ki vam škodijo, in se začnite rekreirati.
Sonce vam bo pri tem pomagalo in
kmalu se boste počutili bolje. Na plaži
se obeta velika simpatija.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Bridka resnica vas bo prizemljila. To je
zelo dobro in zato boste postali še boljši.
Partner vas bo potreboval in posvetite
se mu, čeprav vas bo v službi čakal kup
papirja. Partner je oseba, papirji pa so
stvari.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Zdi se, da vam partnerstvo ne gre ravno
od rok. Občutek boste imeli, da delate vse
narobe. Pogovorite se in spoznali boste, da
bi bilo to dobro narediti že prej. Že dolgo
niste poskrbeli za kondicijo, zato le v dir.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Uživajte na dopustu in delajte, kar
vam ustreza. Brez slabe vesti lahko
zvečer posedate, opazujete ljudi in se
pomenkujete s prijatelji. Te počitnice
vam bodo ostale še dolgo v spominu,
tudi zaradi nekoga.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Dajalo vas bo, malo boste leni, malo
nekomunikativni in malo tečni. To je
posledica preteklih dogodkov, ki so
vam pobrali vse moči. Pa še vročina
neusmiljeno pritiska. Čakajte, da mine,
in v tem času ne delajte zaključkov.
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