iz grajske skrinje
Beseda
odgovorne
urednice

Za vas smo pripravili decembrsko številko
Grajskih novic, ki smo ji dodali kar štiri
dodatne strani. Že dlje časa se dogaja,
da prejemamo veliko več prispevkov, kot
imamo na voljo prostora v naših novicah.
Veseli me, da je odziv takšen. Menim,
da novice s tem dosegajo namen, za
katerega so bile zasnovane. V njih najdejo
svoj prostor vsi tisti, za katere veliki
mediji nimajo prostora. V organizacijo

prireditev in dogodkov je vloženo
ogromno osebnega truda in volje ljudi.
Vsi si zaslužijo biti opaženi. Zato bi se ob
iztekajočem letu iskreno zahvalila vsem
predstavnikom društev, organizacij in
ustanov ter posameznikom za sodelovanje
pri nastajanju časopisa, z željo po našem
nadaljnjem sodelovanju.
Iz uredništva vam vsem želimo lep
december in prijetne praznike. Pridite na
prireditve, ki jih pripravljamo za vas, in
se sprostite. Ne pozabite, da je december
čas sklepnih misli. S temi si boste gotovo
nahranili svojo dušo.
V prihajajočem letu vam želim obilo
zdravja, osebnega zadovoljstva in izpolnitev
vaših želja. Pogum velja.
Petra Pozderec
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PODATKI O GLASILU
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11. 4. 2007, ki jo je sprejel
Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11. 4. 2007.
Glasilo delno financira Občina Sevnica.
Naklada
6.250
izvodov.
Prejmejo
ga
vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Boštjan
Gabrič, 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, tip@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 januarja 2008, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. decembra
2007. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa
morajo v elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Oktobrska seja občinskega sveta
Občinski svet občine Sevnica je na svoji 9.
redni seji obravnaval poročilo o možnostih
plinifikacije Boštanja. O pogojih bodo
seznanili krajevno skupnost, krajani pa
bodo prek ankete izrazili svoj interes do
morebitnega nadaljevanja projekta. V
prvi obravnavi so sprejeli spremembe
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč, s katerimi se bo uvedlo plačevaje
nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča na območjih, kjer so izdelani
prostorski načrti občine. Določili so štiri
lokacije za postavitev hitrostnih ovir na
Drožanjski cesti in se seznanili s predlogom
proračuna občine za leto 2008, v katerem
so v ospredju projekti, ki so sofinancirani
z državnimi in evropskimi sredstvi. Izvolili
so štiri predstavnike občine Sevnica, ki
bodo volili predstavnika Posavja v državni
svet. Izdali so tudi soglasje k razrešitvi

pridobljenih sredstvih iz prvega razpisa za
prednostno usmeritev Regionalni razvojni
programi, kjer je regiji uspelo pridobiti
65,7 odstotka sredstev, namenjenih za
Spodnjo posavsko regijo in je bila med
najuspešnejšimi regijami v Sloveniji. Za
občino Sevnica je za ureditev vodovodov
Šentjanž, Studenec in Primož odobreno
sofinanciranje v vrednosti 1,35 milijona
evrov v treh letih od Evropske unije iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013 v sklopu razvojne
prednosti Razvoja regij. Za drugi javni razpis
bo občina Sevnica prijavila sofinanciranje
obnove omrežja cest po občini v skupni
vrednosti več kot 500.000 evrov. Za velike
projekte občina zelo težko zagotavlja svoj
delež sredstev. V nadaljevanju so člani
podprli še predlog sprememb odlokov
zaradi vključenosti občin Bistrica ob
Sotli in Radeče v razvojno regijo Posavje
in se seznanili s postopki za vzpostavitev
lokalnih akcijskih skupin za uresničevanje
programov s področja kmetijstva. Občine
bodo poskušale pridobiti tudi sredstva iz
kohezijskega slada za celostno povezovanje
vodnih virov v Posavju.

Krajevni praznik v Krmelju

Novi vodohran v Podvrhu
(Foto: V. Zupančič)

vredno več kot 200.000 evrov vrednega
sistema, je večinsko financirala občina
Sevnica, svoj del sredstev pa so prispevali
še krajani in Krajevna skupnost Zabukovje.
Občina še uspešno uresničuje strategijo
vodooskrbe s povezavo in gradnjo velikih
vodovodnih sistemov, ki jih upravlja Javno
podjetje Komunala Sevnica.

Načrtovane aktivnosti za gradnjo
osnovne šole v Tržišču
V Osnovni šoli Tržišče so se sestali
predstavniki sveta šole, sveta Krajevne
skupnosti Tržišče in predstavniki Občine
Sevnica in se seznanili z rezultati prijave
naložbe v gradnjo Osnovne šole Tržišče
na razpis ministrstva za šolstvo in šport
za prijavo naložb na področju predšolske
vzgoje in osnovnega šolstva za vključitev

Krajevna skupnost Krmelj je v petek
praznovala
svoj
krajevni
praznik.
Predsednica Slavica Mirt je na prireditvi
v Kulturnem domu Svoboda predstavila
enoletno delo in nekatere načrte. V
programu so sodelovali učenci Osnovne
šole Krmelj, v preddverju doma pa je

Seja občinskega sveta (Foto: V. Zupančič)
S prireditve ob krajevnem prazniku Krmelj

dosedanjega direktorja Zdravstvenega
(Foto: J. Mirt)
doma Sevnica in potrdili cene pokopaliških
Objekta OŠ Tržišče bo nadomestila nova šola
storitev v nekaterih krajevnih skupnostih. bilo ob 10. obletnici delovanja Judo
(Foto: V. Zupančič)
kluba Olimpija Krmelj odprtje razstave. v proračunsko leto 2008. Naložba, katere
Pridobitev sredstev za
Krajanom je ob prazniku čestital tudi predračunska vrednost je 4,8 milijona
župan Kristijan Janc.
sofinanciranje komunalnih in
evrov, zajema gradnjo celotne nove šole za
infrastrukturnih projektov v občini
potrebe devetih oddelkov v skladu z navodili
Odprtje vodovoda v Podvrhu
za graditev osnovnih šol v Republiki
Sevnica
Sloveniji. Od normativnih površin odstopa
V prostorih Regionalne razvojne agencije V Podvrhu so krajani pripravili odprtje le telovadnica, kjer so bile upoštevane želje
Posavje je potekala 12. seja Sveta regije vodovoda, ki ga je zgradilo Javno podjetje krajanov in športnih društev s tega območja.
Posavje, ki jo sestavljajo župani občin Komunala Sevnica, precej del pa so opravili Ministrstvo za šolstvo in šport je naložbo
Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, krajani sami. Vodovod, ki zagotavlja zdravo uvrstilo na 79. mesto med osnovnimi
Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli. pitno vodo okrog 70 gospodinjstvom, je del šolami. Ker pa je sprejelo v sofinanciranje
Seznanili so se s končnim poročilom o sevniškega vodovodnega omrežja. Naložbo, le prvih 20 prednostnih projektov, jasnega
4
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terminskega načrta začetka gradbenih
del v Tržišču še ni mogoče določiti. Dela
se bodo predvidoma začela v letih 2009
oziroma 2010. Do začetka gradnje se bodo
nadaljevale druge aktivnosti, ki so prav
tako potrebne za celostno rešitev šolskega
kompleksa v Tržišču. Tako je občina
Sevnica del potrebnih zemljišč že odkupila,
za preostali del pa se predvideva odkup do
konca leta. Začele so se tudi aktivnosti
za izpeljavo postopka javnega natečaja za
izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
nameravano gradnjo. Prav tako je treba
urediti tudi avtobusno postajališče za šolske
avtobuse, zunanje igrišče, parkirišča in
novo dostopno pot do bodoče nove zgradbe
šole. Del teh ureditev se bo predvidoma
uresničil že prihodnje leto, sredstva zanje
pa se bodo zagotovila med drugim tudi iz
samoprispevka. Zgradba stare šole je bila
zgrajena leta 1888, zato krajani želijo, da
bi v prihodnjem letu ob praznovanju 120.
obletnice šolske zgradbe uresničili vsaj del
zastavljenih ciljev, ob praznovanju 140.
obletnice šolstva v Tržišču v letu 2009 pa
odprli vrata nove šolske zgradbe.

Urejanje komunalne in prometne
infrastrukture na območju
Drožanjske ceste
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za
projekt ureditve komunalne infrastrukture
v območju nove stanovanjske pozidave
na Drožanjski cesti v Sevnici, je oddelek
za okolje in prostor v septembru sklical
dva usklajevalna sestanka z izdelovalcem
projektne dokumentacije, projektantskim
podjetjem Region, d. o. o., iz Brežic. Na
sestanek je bil povabljen tudi strokovnjak
s področja geomehanike tal, ki je že
predhodno izdelal geomehanski poročili
o temeljni stabilnosti tal na tem območju.
Namen sestanka je bil, da se pred
dokončanjem projektne dokumentacije
preverijo in dopolnijo določene sestavine
projekta. Projektant je pripombe naročnika
in geomehanika v zvezi oblikovanja
in detajlov opornih zidov, odvajanja
meteornih drenažnih voda in umeščanja
individualnih komunalnih priključkov
upošteval ter spremembe in dopolnitve

Območje parcel za gradnjo
(Foto: D. Markošek)
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dveh mesecih po zavrnitvi vložil predlog
za rešitev zahtevka na sodišče oziroma bo
lahko, če se s poravnavo ne bo strinjal, v
dveh mesecih po poteku roka, določenega
za sklenitev poravnave, začel postopek
pred pristojnim sodiščem.

Gradnja armiranega betonskega opornega
zidu (Foto: D. Markošek)

vnesel v projektno dokumentacijo. Z
začetkom oktobra so se začela prva dela
na področju komunalnega in prometnega
urejanja območja Drožanjske ceste,
predvidenega za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš. Podjetje Gradnje, d.
o. o., iz Boštanja je po grobem čiščenju
zemljišča in nujni odstranitvi nekaj
orehovih dreves začelo s pripravo terena ter
grobimi izkopi v trasi vozišča predvidene
ceste na skrajnem severozahodnem delu
območja. Poglobitev dovozne trase na
tem delu je bila potrebna zaradi gradnje
armiranobetonskega
opornega
zidu,
ki bo namenjen zavarovanju naravnih
brežin in hkrati tudi komunalne in cestne
infrastrukture. Gradnja opornih zidov je
predvidena na vseh odsekih cest v novem
stanovanjskem območju, saj bo s tem
preprečeno erodiranje zemlje. Vgrajene
bodo tudi drenažne cevi, ki bodo ločeno
odvajale meteorne vode v javno meteorno
kanalizacijo. Ta bo grajena ločeno od
fekalnega sistema javne kanalizacije.
Oporni zidovi se bodo gradili ločeno po
posameznih odsekih, skladno z navodili
geomehanika, ki nadzira izvajanje in potek
del ter kontrolo zemljine.

Vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na
območju občine Sevnica
Občina Sevnica je leta 2004 na Zunanji
oddelek državnega pravobranilstva v Novem
mestu vložila zahtevke za vračilo vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje za
območje občine, ki so bili pozneje dodeljeni
v reševanje na državno pravobranilstvo
v Ljubljano. Glede na množično
povpraševanje občanov glede vračil je
občina Sevnica od pristojne pravobranilke
dobila informacijo, da je državno
pravobranilstvo prejelo 35.582 zahtevkov
za vračilo vlaganj na podlagi zakona o
vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje, ki pa jih v predpisanih rokih ni
mogoče rešiti. Državno pravobranilstvo
bo o vsaki zadevi predlagatelja obvestilo
o stališču do njegovega zahtevka in mu
ponudilo poravnavo ali pa ga obvestilo, da
njegov zahtevek ni utemeljen. V primeru
zavrnitve zahtevka bo lahko vlagatelj v

Projekt naravne vrednote Posavja v
turistični ponudbi
Na sedežu Regionalne razvojne agencije
Posavje v Krškem je bil tudi drugi sestanek
projektne skupine v projektu Naravne
vrednote Posavja v turistični ponudbi, ki
se ga je udeležila predstavnica oddelka
za gospodarske dejavnosti kot članica
projektne skupine. Projekt uresničuje
Regionalna razvojna agencija Posavje.
Poteka oblikovanje integralnih sonaravnih
turističnih produktov, ki zajema pripravo
integralnih turističnih produktov, pripravo
meril vključevanja ponudbe v integralne
turistične produkte območja naravnih
vrednot Posavja, opredelitev meril, razvoj
izdelkov in storitev, ki izražajo izvirnost
območja ter projektna srečanja in delovne
sestanke z vključevanjem ponudnikov in
preostalih institucij s tega področja. Po
terminskem načrtu projekta se že začenja
vzpostavljati model trženjskega sistema.
Obe fazi pa morata biti končani do
februarja 2008. Projekt se bo v vrednosti
70 odstotkov sofinanciral iz Evropske unije
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj v sklopu operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013 v okviru razvojne
prednosti Razvoja regij, lastni delež v
vrednosti 30 odstotkov pa bodo zagotovile
posavske občine.

Krajevni praznik v Šentjanžu
V teh dneh je svoj krajevni praznik
praznovala Krajevna skupnost Šentjanž.
Na osrednji prireditvi je predsednik
krajevne skupnosti Ivan Orešnik predstavil
delo v letu, ki se izteka, in se najzaslužnejšim
krajanom zahvalil za njihov prispevek k
razvoju krajevne skupnosti. Za vse dosežke

Nastop učencev OŠ Milana Majcna
Šentjanž (Foto: V. Zupančič)

in pridobitve je vodstvu Krajevne skupnosti
Šentjanž in krajanom čestital tudi župan
Kristijan Janc. Kulturni program so
pripravili učenci tamkajšnje osnove šole.
5
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letošnjim praznikom in se vsem akterjem
družbenega in političnega življenja v
občini ter poslovnim partnerjem zahvalil
za sodelovanje. Občinski svetniki in
številni gosti so si v nadaljevanju ogledali
film o delovanju občine, ki sta ga pripravila
Tomaž Pavkovič in Vili Zupančič.
Podeljena so bila tudi občinska priznanja.
Srebrno plaketo občine Sevnica so prejeli
Odprtje nove asfaltirane ceste v Podborštu
Ljudski pevci iz Boštanja, Stanislav Erman
(Foto: V. Zupančič)
iz Šentjanža, Renata Osrajnik iz Krmelja
V sklopu praznovanja so odprli novo in Alfons Žibert iz Boštanja. Zlato plaketo
asfaltirano cesto v Podborštu, ob izdaji
druge zgoščenke so imele svoj koncert
ljudske pevke Solzice, vinogradniki pa so z
razvitjem prapora praznovali 10. obletnico
društva.

Odprtje otroškega in športnega
igrišča pri župnišču v Sevnici

Dobitniki občinskih priznanj
(Vir: Foto Asja)

Salezijanski mladinski center je za stavbo
sevniškega župnišča pripravil odprtje občine Sevnica sta prejela podjetje
otroškega in športnega igrišča, ki bo Horizont inženiring in Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu,
grb občine Sevnica pa PGD Šentjanž. V
kulturnem programu so nastopili učenci
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž in
Ljudski pevci iz Boštanja.

Odprtje poslovno-stanovanjskega
centra v Krmelju
Udeleženci odprtja novega otroškega igrišča
pri župnišču v Sevnici (Foto: V. Zupančič)

V Krmelju je podjetje SL – inženiring
v sodelovanju z občino Sevnica, PGD
otrokom in mladim ponudil možnost Krmelj in KS Krmelj pripravilo odprtje
druženja in igranja. S sredstvi donatorjev

Pogled na športno in otroško igrišče
(Foto: V. Zupančič)

Pogled na poslovno-stanovanjski objekt
(Vir: Goran Rovan)

poslovno - stanovanjskega centra ter
obnovljenega gasilskega doma. Objekt
in sponzorjev, med katerimi je bila tudi ima 1100 kvadratnih metrov skupnih
občina Sevnica, so z obilico prostovoljnega površin v treh etažah. V pritličju so štirje
dela lepo uredili površine z zanimivimi
igrali. Odprtje sta se udeležila tudi minister
za finance dr. Andrej Bajuk in sevniški
župan Kristijan Janc.

Občinski praznik občine Sevnica
V sevniški kulturni dvorani je bila 9.
novembra osrednja slovesnost ob prazniku
občine Sevnica, ki ga praznujemo 12.
novembra v spomin na pogumno dejanje
narodnega heroja Dušana Kvedra
Tomaža iz naše polpretekle zgodovine.
Župan Kristijan Janc je spregovoril o
delu občine v obdobju med lanskim in
6

Odprtje poslovno-stanovanjskega centra v
Krmelju (Vir: Goran Rovan)

lokali za poslovno dejavnost, v nadstropju
in mansardi pa je 12 stanovanj, grajenih
za trg. Vrednost naložbe je 1,3 milijona
evrov. Ob gradnji centra so uredili tudi
dovozno cesto in okolico s parkirišči,

pripadajočo komunalno infrastrukturo ter
javno razsvetljavo. Ureditev teh površin je
sofinancirala tudi občina Sevnica. Gasilci
so obnovili še gasilski dom, tako da je
območje dobilo celovito urejeno podobo.
Pomembnost pridobitve za nadaljnji razvoj
Krmelja so poudarili direktor podjetja SL
– inženiring Silvo Lopatič, župan Kristijan
Janc, predsednica KS Krmelj Slavica Mirt
in predsednik PGD Krmelj Jože Knez.
Vir: Občina Sevnica

Strokovno usposabljanje za
lokalnega turističnega vodnika
Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica vabi vse,
ki želijo aktivno opravljati dejavnost
lokalnega turističnega vodenja po občini
Sevnica ter imajo občutek in zanimanje za
delo z ljudmi, da se udeležijo strokovnega
usposabljanja za lokalnega turističnega
vodnika.
Kandidat mora izpolnjevati naslednja
pogoja:
- imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe
(srednje strokovna izobrazba),
- znanje enega tujega jezika na stopnji
srednje strokovne izobrazbe.
Usposabljanje je sestavljeno iz
teoretičnega in praktičnega dela.
Okvirna vsebina:
- vodstvo turističnih potovanj,
- dopolnilne zvrsti vodenja,
- strokovni predmeti - spoznavanje
regije,
- praktično vodenje,
- seminarska naloga.
Tečaj strokovnega usposabljanja se bo
začel predvidoma sredi meseca februarja
in bo trajal približno dva meseca.
Celotna cena tečaja na udeleženca je 150
evrov (pogoj, da je prijavljenih vsaj 13
tečajnikov).
Po končanem roku za oddajo prijav
bomo v 14 dneh kandidate povabili
na pogovor, na podlagi katerega bodo
izbrani kandidati, ki jim bo Zavod KŠTM
Sevnica sofinanciral tretjino celotne cene
izobraževanja.
Največje število prijavljenih tečajnikov
je 20, zato prijave z ustreznimi dokazili
sprejemamo do zasedbe mest oziroma
najpozneje do konca decembra.
Prijavni obrazec je na spletni strani
(www.kstm.si).
Prijavo pošljite na naslov KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Za vse dodatne informacije in vprašanja
smo vam na voljo na tel. št. 07/81-61-071
(Zdravko Remar), e-pošta (info@kstm.si).
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prispevki in reportaže
Mednarodna komisija za savski
bazen in finančni minister dr. Bajuk
na gradbišču HE Blanca
V Posavju je bila 15. oktobra Mednarodna
komisija za savski bazen, ki mora med
drugim izpolnjevati cilje iz okvirnega
sporazuma, ki so ga podpisale štiri
»obsavske« države, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Zvezne republike Jugoslavija
in Slovenija. Predstavniki Mednarodne
komisije za savski bazen so si z namenom
čim boljšega informiranja ogledali HE
Boštanj z že zgrajeno infrastrukturo
in gradbišče HE Blanca. Ana Gračner,
direktorica JP Infra, in Bogdan Barbič,
direktor Skupnega podviga, sta jim
predstavila tudi celotni projekt gradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi. Ker je
na prostoru zadnjih dveh HE Brežice in
Mokrice možen tudi čezmejni vpliv, so
potrebni čim boljša ustrezna komunikacija,
pridobitev potrebnih informacij, izmenjava
mnenj stroke in lokalnih skupnosti. Gre za
podatke, ki se nanašajo na vodno ureditev
reke Save, zaščito pred poplavami, red
plovbe, zakonodajo, organizacijsko sestavo
ter upravne in tehnične zadeve. Med
skupnimi cilji, ki jih morajo izpolniti
podpisnice iz okvirnega sporazuma, so
tako med drugim celovito upravljanje voda
na območju mejne ureditve med Slovenijo
in Hrvaško, upoštevanje in izboljšava
poplavne varnosti sosednje države, pa
tudi pridobitev sredstev EU iz čezmejnega

sodelovanja in plovnost v območju vodne
ureditve. Ob učinkovitem medsebojnem
sodelovanju med obema državama se lahko
precej izboljša kakovost urbanih ureditev ob
skupni reki Savi za turistični, rekreacijski
in urbani razvoj. Za Slovenijo in Hrvaško
prav usklajena zasnova in ureditev toka
Save pomeni izjemen razvojni prostorski
izziv. Srečanja na gradbišču so se udeležili
tudi vsi trije posavski župani, predstavniki
ministrstva za gospodarstvo in drugi.

Na predstavitvi projekta gradnje hidroelektrarn
na spodnji Savi predstavnikom mednarodne
savske komisije. Z leve zgoraj: dr. Dejan
Komatina, sekretar mednarodne komisije
za Savski bazen, Samo Grošelj, namestnik
sekretarja, sevniški župan Kristijan Janc, mag.
Jože Dimnik, ministrstvo za gospodarstvo.
Spodaj z leve: Bogdan Barbič, direktor
Skupnega podviga, Ana Gračner, direktorica
JP Infra, mag. Mitja Bricelj, državni sekretar
na ministrstvu za okolje in prostor, tudi član
mednarodne savske komisije, Niko Galeša,
predsednik Odbora za HE na spodnji Savi.

Gradbišče HE Blanca si je 27. oktobra
ogledal tudi finančni minister dr. Andrej
Bajuk. Ana Gračner, direktorica JP Infra,

in Bogdan Barbič, direktor Skupnega
podviga, sta mu prikazala celoten projekt
gradnje HE na spodnji Savi in poudarila
številne prednosti, ne le v obliki pridobitve
ljudem in električne energije, prijazne
do okolja, ampak na sploh pridobitve za
zagotavljanje boljše kakovosti življenja

Ogled gradbišča HE Blanca: direktorica JP Infra
Ana Gračner, minister za finance dr. Andrej
Bajuk, direktor Skupnega podviga Bogdan
Barbič in sevniški župan Kristijan Janc.

v Posavju. Poudarjena je bila rešitev
poplavne problematike, napredki v razvoju
kmetijstva in turizma in urejenost državne
in lokalne infrastrukture. Direktorica JP
Infra se je ministru tudi zahvalila za dobro
dosedanje sodelovanje z ministrstvom za
finance pri projektu do zdaj. Na srečanju
z ministrom sta bila tudi sevniški župan
Kristijan Janc in predsednik odbora za HE
na spodnji Savi Niko Galeša.

Vojka Alif
Foto: Arhiv JP Infra

Neisha v Kulturni dvorani Sevnica
Na petkov večer,
28. septembra, je v
Kulturni dvorani
v Sevnici nastopila
največkrat
n a g r a j e n a
s l o v e n s k a
izvajalka iz leta
2006 Neisha.
Neisha
Njen edinstveni
(Foto: Ljubo Motore)
vokal, v spremljavi
klaviature, kitar in bobnov, je spominjal na
pop/soul, ki ju že izvajajo tuje umetnice,
kot so Norah Jones, Macy Gray, Alicia
Keys in druge. Obiskovalci so z bučnim
aplavzom nagradili umetnike, kar jih je
spet privabilo na oder.
Petra Biderman
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Nova podoba grajskega parka
Narava pridobiva nove barve in začeli so se
hladnejši dnevi. Kakor se v naravi dogajajo
spremembe v posameznih letnih časih, se
dogajajo spremembe tudi na sevniškem
gradu. Sevniški grajski park je poleg
jesenske barvitosti dreves, v zadnjih dneh
pridobil tudi nekaj novosti.

Konec humanitarne akcije za Eriko
Z veseljem vam sporočamo, da se je 1.
novembra uspešno končala humanitarna
akcija zbiranja sredstev za 13-letno Eriko
Nadu z Malkovca nad Tržiščem. Erika že
od rojstva boleha za cerebralno paralizo

Začasna razstava del Stojana
Schafferja
V Galeriji na gradu Sevnica smo gostili
avtorja iz sosednje občine Radeče, Stojana
Schafferja. Umetnik je član Društva
ljubiteljev likovne umetnosti Radeče.
Njegova poklicna pot v mlajših letih se je
najprej oddaljila od lesa, nato pa se mu je,
po številnih težkih preizkušnjah v zrelih
letih, les znova ponudil kot sredstvo za

Dnevi slovenskega turizma
na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu
Zaradi zgodovinsko znanih dejstev, da
so Zagrebčani radi obiskovali Sevnico,
smo se na KŠTM odločili za predstavitev
naših turističnih zanimivosti in danosti v
Zagrebu, kar nam je omogočila Slovenska
turistična organizacija.
Naš prostor je bil lično opremljen s slikami
in pultom, na katerem smo razstavili svoj

Dogajanje v Mladinskem centru
Sevnica
Jesenski čas smo v MC Sevnica popestrili
s številnimi zanimivimi aktivnostmi. Na
svetovni dan otrok smo program v celoti
namenili našim najmlajšim z organizacijo
delavnice in EKO-igrice Živali nas učijo
v sodelovanju z OŠ Blanca. Izobraževali
smo se, kako pridobiti sredstva EU in
jih pametno porabiti, sodelovali pri
8

V preteklih mesecih je bil grajski park
prizorišče številnih prireditev. Vendar pa
je bilo slabo vreme velikokrat razlog, da so
se zaradi neurejenih travnatih površin na
prireditvah pogosto spopadali z blatom, ki
so ga poskušali omiliti z lesenimi ostružki.
Po končanih prireditvah je tako ostal
nered, ki ga ni bilo mogoče popolnoma
pospraviti in urediti, kar je skazilo tudi
okolico gradu. Torej, park je klical po
osvežitvi in ureditvi. Nujno je bilo treba
spet sistematsko zatraviti park.
Za mnenje in nadaljnje napotke o ureditvi
smo se obrnili na priznanega krajinarja in
dolgoletnega direktorja Arboretuma Volčji
Potok Miha Ogorevca, ki je ob legendah
in zgodbah o drevesnih mogotcih podal
strokovna mnenja in nasvete o boljšem in
lepšem videzu parka.
in za boljše življenje nujno potrebuje
posebno posteljo in sedež, kar smo ji z
akcijo tudi omogočili. Sredstva smo zbirali
z organizacijo dobrodelnega koncerta, ki je
bil 14. oktobra v športni dvorani v Sevnici,
in na posebnem humanitarnem računu.
S skupnimi močmi in pomočjo staršev,

Miha Ogorevc z ženo, Mastnakova in
upravljavci gradu (Foto: Ljubo Motore)

Tako smo pod budnim in skrbnim
nadzorstvom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, OE Celje začeli delo - ponovno
vzpostavitev vode v tako imenovani Vrtnarjevi
vili, odstranitev korenin starih dreves, dovoz
zemlje in niveliranje ter sejanje trave. V
prihodnosti bo omenjeni zavod izdal tudi
konzervatorski načrt za ureditev grajskega
parka, da bo lahko zaradi lepote, čistosti in
urejenosti resnično uporaben.
nastopajočih na koncertu, sponzorjev in
donatorjev, prostovoljcev in številnih ljudi
dobrega srca nam je uspelo zbrati 7.944,89
evrov sredstev, ki so v celoti namenjena
za nakup potrebnih pripomočkov za našo
Eriko.

izražanje - vendar ne za izražanje bolečine,
ki jo Stojan kot invalid še predobro pozna,
temveč kot sredstvo za izražanje veselja nad
malimi stvarmi, ki lahko posamezniku,
pomirjenemu samemu s sabo, močno
obogatijo življenje. Njegov ustvarjalni
opus vžiganja v les tako vsebuje številna
Stojan Schaffer pred sliko Sevnice
tihožitja, prikaze živali, kmetij in mlinov,
(Foto: Ljubo Motore)
prav posebno veselje pa je našel v delih v treh različnih časovnih obdobjih. V
Janeza Vajkarda Valvasorja.
kulturnem programu so se predstavili
Za Sevnico je pripravil tudi grajsko pobočje mladi glasbeniki iz Glasbene šole Radeče.
promocijski material, izdelke in predmete
iz našega območja.
Imeli smo dodaten zemljevid, iz katerega
je razvidna bližina Zagreba našim krajem.
Za vzbuditev pozornosti mimoidočih smo
ponudili pokušino suhih jabolk iz kmetije
Repovž. Še posebej veliko zanimanja je
povzročil nastop folklorne skupine DU
Razbor v četrtek. Tako smo imeli edini
od slovenskih ponudnikov na trgu tudi
nastop, ki je poudaril, da se usmerjamo

posebno v promocijo izletniško zanimivh
točk v občini Sevnica, predvsem za skupine
iz tretjega življenjskega obdobja. Torej so
točke, ki so dostopne s prevozi in imajo
podeželski pridih z ohranjenimi običaji in
opravili in bogato zgodovino.
Naša predstavitev je doživela pozitiven
odziv obiskovalcev, saj smo jim obudili
spomine na naše lepe kraje in jim z našim
materialom namignili, naj se spet vrnejo v
lepo sevniško območje.

organizaciji in izvedbi dobrodelnega pa sodelujemo tudi z osnovnimi šolami,
koncerta za Eriko. V sodelovanju s Sharom društvi in posamezniki. Vabljeni k ogledu
Slovenija smo odprli razstavo Pravična naše spletne strani www.mc-sevnica.si .
delitev dobrin in začeli akcijo zbiranja
šolskih potrebščin za otroke v Darfurju.
Najbolj veselo je bilo na koncertu
»kultne« skupine Zmelkoow, otroci pa
so veselo preganjali strahove na delavnici
ob noči čarovnic. Začeli smo plesni tečaj
za otroke in tečaj nogometa za otroke
do osem let, pomagamo pri organizaciji
Vir: KŠTM Sevnica
košarkarske šole za osnovnošolce, aktivno
December 2007

prispevki in reportaže, zdravje
Žive jaslice na Šmarčni
Društvo ŠKD Večno mladi Šmarčna smo
ustanovili pred šestimi leti z namenom
zabave, športa, druženja in ohranjanja
ljudskih običajev. V sklopu ohranjanja
ljudskih običajev organiziramo: ličkanje
pod kozolcem, košnjo in pobiranje
krompirja po starih šegah in navadah,
moški del sodeluje pri jurjevanju. Ljudske
pevke Šmarčanke, ki so članice društva,
ohranjajo stare ljudske pesmi, z njimi
sodelujejo na raznih prireditvah in
srečanjih ljudskih pevcev. Člani društva
pomagamo gasilski enoti in Vaškemu
odboru Šmarčna pri izpeljavi in organizaciji
vsakoletne vrtne veselice na Šmarčni.
Največji in temeljni projekt našega društva
pa so Žive jaslice. Društvo je za svoje delo
prejelo že kar nekaj priznanj, med drugim
bronasto azalejo Turistične zveze občine
Sevnica za aktivno in prepoznavno delo
na področju turizma in srebrno plaketo
občine Sevnica za aktivno delovanje
ter uspešna prizadevanja za kakovostno

Svetovni dan sladkorne bolezni
Prvo praznovanje pod okriljem Združenih
narodov, 14. november – svetovni dan
sladkorne bolezni združeni za pravice
sladkornih bolnikov
KAJ JE SLADKORNA BOLEZEN?
Sladkorna bolezen je stanje kronično
zvečanega krvnega sladkorja (glukoze
v krvi). Nastane zaradi pomanjkanja
insulina, ki ga lahko spremlja zmanjšana
občutljivost organizma nanj ali zaradi
obojega. Posledica je motnja presnove
ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin.
Bolezen se kaže z značilnimi težavami,
ki so posledica zvišane vrednosti krvnega
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družabno življenje na Šmarčni.
Predstavo Žive jaslice letos prikazujemo
že devetič. Prikazane bodo v idiličnem
okolju ob gozdu na Šmarčni, kjer bomo
postavili mesto Betlehem. Predstavljamo
božično zgodbo, Jožefovo in Marijino
iskanje prenočišča ter rojstvo Jezusa. V igri
sodelujejo angelčki, ki prepevajo božične
pesmi, trije kralji, pastirji, ženice, mlinar in
drugi. Predstava je zelo zanimiva zato, ker
v njej sodelujejo živali (ovce, koze, osel).
Vsako leto poskrbimo za kakšno novost.
Letos smo prenovili in izboljšali sceno. V
predstavo so vključena tudi glasbila, traja
pa okrog 40 minut, ogled je brezplačen.
Prizorišče je levo ob glavni cesti Sevnica–
Radeče in je osvetljeno ter označeno s
panojem. Parkirišče je organizirano in
dovolj veliko.
Žive jaslice bodo letos v ponedeljek,
24. decembra, ob 19. uri, in v torek, 25.
decembra, ob 21. uri. Vabimo vas, da
skupaj doživimo božično skrivnost.

Športno društvo Arto pripravilo
kostanjev piknik
V soboto, 20. oktobra, smo se zbrali na
vaškem igrišču, kjer je ŠD Arto pripravilo
kostanjev piknik.
Odločili so se, da organizirajo tekmo
STARI – MLADI. Tekma je bila izvrstna.
Po končani tekmi so predstavili dosežene
pokale, ki so jih prejeli na naslednjih
tekmovanjih:
na Mirovem memorialu na Orehovem,
v poletni ligi Sevnica 2007 ter pokal za
Občino Sevnica na 16. taboru SLS v
Postojni.
Piknika so se udeležili vsi krajani Arta, in
sicer z namenom, da se malo poveselijo ob
pečenem kostanju, moštu in harmoniki.
Bilo je hladno, ampak vseeno lepo, tako
da se je zavleklo dolgo v noč.
David Janc

ŠKD Večno mladi Šmarčna
sladkorja (obilno uriniranje, žeja,
hujšanje, oslabelost). Sladkorno bolezen
opredeljujejo količine krvnega sladkorja:
- normalni krvni sladkor na tešče je 6,0
mmol/l ali manj,
- sladkorno bolezen ima tisti, katerega
krvni sladkor na tešče je stalno 7,00 mmol/
l ali več oziroma po obroku 11,00 mmol/l
ali več,
- mejno zvišanje količine krvnega
sladkorja od 6,1 do 6,9 mmol/l je stanje
mejne bazalne glikemije.
Razvrstitev sladkorne bolezni:
Sladkorna bolezen tipa 1
Zbolijo mladi ljudje, bolezen nastane
hitro.

Sladkorna bolezen tipa 2
Zbolijo starejši ljudje, navadno se odkrije
naključno ali pri sistematskih pregledih,
ob odkritju so ljudje lahko brez težav.
Sekundarna sladkorna bolezen je posledica
drugih bolezni ali delovanje nekaterih
zdravil.
Motena toleranca za glukozo, mejna bazalna
glikemija. Pri tretjini bolnikov se z leti
razvije sladkorna bolezen tipa 2, tretjina
ostane nespremenjena, pri tretjini pa se
sladkor normalizira.
Nosečnostna sladkorna bolezen zdrave
ženske se pokaže v nosečnosti in izgine po
dojenju.
Vladimira Tomšič, dipl. ms

9

po sledeh naravnih in kulturnih bogastev
PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA
Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika, ki jo sofinancira ministrstvo
za kulturo.

Po sledeh naravnega in kulturnega
bogastva
Zanimivi bukvi na našem območju:
Ruparjeva bukev in
Zrasli Bukvi
Bukev (Fagus silvatica) je drevo, ki raste
skoraj po vsej Evropi. V Sloveniji je najbolj
razširjeno drevo, zato ga imamo za mater
gozda.
Bukev zraste do 46 m visoko in živi
povprečno do 150 let, seveda pa lahko živi
tudi do 500 let. Ima zelo uporaben les,
ki je zlasti v zadnjem času zaradi lahke
impregnacije in možnosti krivljenja močno
pridobil pri uporabnosti in vrednosti.
Les je zelo trd, zato ni čudno, da je tisti, ki
je nekoliko trši tudi bukov.
Tudi star izraz za knjigo – bukve izvira po
eni različici iz lesa bukve, ker so nekoč
tablice iz bukovega lesa povezovali v snopič
in jih uporabljali kot knjige.
Na našem ožjem območju je bukov les
zaradi svoje sestave zelo kakovosten za
predelavo, sevniška Kopitarna, ki je
izdelovala kopita predvsem iz bukovine, ni
bila postavljena v Sevnici brez razloga.
Najdebelejša bukev je v Nemčiji s
premerom 960 cm, v Sloveniji pa je zrasla
na Dolenjskem do 624 cm.

Ruparjeva bukev
Je najdebelejša bukev v Posavju, raste
pa pod vasjo Dolnje Impolje nad dolino
Javorje.
V zadnjih letih je okoli nje nekaj metrov
visoka podrast, tako njeno veličino težko
zaznamo.

V prsni višini ima obseg 487 cm, to je 155
cm premera. Bukev se na nekaj metrih
višine razveji in ima šest debelih vrhov.
Mogoče je, da je bilo v mladosti skupaj
več dreves, ki so se z leti zrasla.

V
gozdnogospodarskih
načrtih
je
predvideno v okolici bukve takšno
gospodarjenje, da bi bila rast neprizadeta
tudi vnaprej.
Zrasli bukvi pri Studencu
V bližini Studenca, 200 m pred kmetijo
Matko na Ilovcu, je zelo zanimiva bukev
oziroma dve skupaj zrasli debli. Bukvi
sta zrasli skupaj osem m visoko in rasteta
naprej kot eno drevo. Pri koreninah sta
drevesi oddaljeni dva m.

Premer enega debla je 49 cm, drugega pa
52 cm. Zgoraj je deblo precej debelejše.
Drevo je vitalno in je obraslo z vejami do
polovice višine.
V gozdnogospodarskem načrtu je tudi
tukaj predvideno takšno gospodarjenje z
gozdom, da bo omogočena normalna rast
tega zanimivega drevesa.
Vinko Šeško

Piramida – drevo vabi, da jo obiščete predvsem mesto srečevanja, druženja in dopolnjujeta. Piramida bo stala tam do

prostor za kulturne prireditve. Damjan decembra prihodnje leto, ko se bo končal
Arhitekt Damjan Popelar, ki je že dobro poudarja, da je na enem mestu združil naravni cikel vseh štirih letnih časov.
Na odprtju se je zbralo veliko ljudi. Z
znan po svojih izjemnih dialogih z naravo,
nastopom so navdušili Ragle in skupina
je tudi to jesen poskrbel za nov zanimiv
Jararaja, strokovne misli o piramidi pa
projekt. O piramidi na Griču nad Bičem,
je podal prof. dr. Marko Marin. Znotraj
ki je lepo vidna in dostopna z dolenjske
piramide je bila na ogled razstava fotografij
avtoceste (odcep Bič), se v medijih govori
o nastajanju piramide. Vso organizacijo
in piše že kar nekaj časa. Damjana je že
projekta je vodilo Društvo Zagon iz
dlje časa nagovarjalo to osamljeno drevo
Tržišča, pokroviteljstvo pa je prevzela
na hribu. Okrog hruške je ob pomoči
občina Trebnje.
prijateljev in prostovoljcev zgradil piramido
iz smrekovih sušic in drevo s tem osredinil,
da je postalo središče, ki ne le privablja naravo in kulturo, »živo bitje – drevo s
Jelka Tršinar
poglede, ampak naj bi drevo postalo togo skeletno konstrukcijo«, ki se lepo
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prispevki in reportaže

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).
Zahvaljujemo se avtorju, ki je odkril posebnost
v naši občini, in veseli nas, da obstajajo ljudje,
ki so ponosni na naše posebnosti. Želimo si,
da bi še kdo odkril kakšno posebnost naše
občine in nam to sporočil. Vsako pisanje bomo
z veseljem in ponosom objavili, predvsem z
namenom ohranjanja naše dediščine. Zato k
sodelovanju vabimo vse, ki mogoče poznate
kakšno posebnost, da nam to sporočite
na naš naslov (info@kstm.si). Objavljamo
nadaljevanje o sevniški voščenki.

Sevniška voščenka (2)
Razveseljivo je, da so se k raziskavi
dediščine odzvale najmlajše generacije.
Sestavek o voščenki bi rad dopolnil z
nekaterimi dejstvi. Voščenka me spremlja
že od mladih dni, od takrat ko smo
namesto pirhov sekali voščenke. Moj
oče je bil s kmetije pri sv. Roku, kjer so
imeli vedno (še danes) bogat pridelek
voščenk. Bil je tudi učenec nadučitelja
Mešička, ki naj bi imel zasluge za širitev
in gojenje sevniške voščenke. Oče, po
učenju gospoda nadučitelja, o katerem je

govoril z velikim spoštovanjem, ni nikoli
govoril o dolenjski, ampak le o sevniški
voščenki. To sem doumel šele takrat,
ko sem zvedel, da je imel moj ded Janez
že takrat, pred približno sto leti, knjigo
Vzorna zbirka jabolk in hrušk za Spodnje
Štajersko, Gradec 1910 (dvojezično
nemško- slovensko). V tem sadnem izboru
je pod zaporedno številko 14 opisana tudi
sevniška voščenka oziroma Lichtenwalder
Wachsapfel v nemškem besedilu. Zapisano
je , da je “razširjena razen v Sevniški okolici
posebno po Savski in Sotelski dolini, koder
jo je tudi priporočati”. Pod tem imenom
je bila voščenka tudi na razstavi v Trstu
leta 1882 in na Dunaju 1888 (M. Humek,
Praktični sadjar, Ljubljana 1923). Vse do
druge svetovne vojne je bila voščenka v
Posavju najbolj razširjena sorta jabolk.
Z uvajanjem plantažnih nasadov naj ne
bi bila več zanimiva, čeprav ji vsakršna
literatura priznava izjemen okus, ki
spominja na dišečo sorto pomaranč. Da
so pogoji za gojenje voščenke v sevniškem
sadnem podokolišu najboljši, dokazuje

tudi približno 80 let stara jablana pri sv.
Roku, katere deblo je že votlo, a je bilo
pred leti pomlajeno, letos pa ima izjemno
bogat in zdrav sad.
Zakaj ne bi spet uvedli na trg blagovne
znamke sevniška voščenka, saj je iz
povedanega dokazano, da ima prvenstvo
pred dolenjsko. Že Humek je v omenjeni
knjigi zapisal: “Gotovo nam bo trgovina
z voščenkami lahko donašala še lepe
novce, ako bomo imeli dosti takega blaga
naprodaj ...”
Polde L. Blaznik, Dragomer

ŠKD Mladi Boštanj organiziral izlet nepregledna množica ljudi z vsega sveta. Do kmalu slišala glasna “domača” slovenska
zadnjega sedeža oziroma mesta zasedeni pesem, ki so se ji pridružili slovenski
na Oktoberfest
ŠKD Mladi Boštanj se je letos zaradi
velikega zanimanja odločil za organizacijo
ogleda znamenitega Oktoberfesta v
Münchnu, ki je letos potekal od 22.
septembra do 9. oktobra, hkrati pa je bil
izlet tudi del nagrade za ekipo ŠKD, kar si
je zaslužila s postavitvijo najvišjega kresa
na svetu. Avtobus je bil “razprodan” že
nekaj dni pred odhodom.
Na pot smo se z zelo sodobnim avtobusom
podali v petek, 28. septembra, v poznih
večernih urah, saj smo si želeli še pred
ogledom Oktoberfesta ogledati muzej
koncentracijskega taborišča v Dachauu, ki
je bil prvi večji tovrstni objekt nacističnega
režima, ki je začel delovati že leta 1933,
do konca druge svetovne vojne pa je bilo
v njem zaprtih več kot 220.000 zapornikov.
Obisk in ogled Dachaua ni nikogar pustil
ravnodušnega, smo se pa zato zavedali, da
bo “zgodba” v 20 kilometrov oddaljenem
Münchnu povsem drugačna, saj se je že v
jutranjih urah v središče dogajanja valila
December 2007

sleherni izmed 14 velikih šotorov (nekateri zdomci v Münchnu. Celodnevno rajanje
sprejmejo skoraj 10.000 obiskovalcev), skupaj z več kot 500.000 obiskovalci z
največjo znamenitostjo Oktoberfesta litrco je doživetje, ki se ga kmalu ne pozabi.
Zato smo udeleženci izleta poskušali
s fotoaparati zaznamovati najlepše in
najzanimivejše trenutke, ki bodo verjetno
vsaj v večini ostali le v domačih zbirkah. Po

veliko manjših šotorov (do približno 1000
obiskovalcev) ter ogromno zunanjega
prostora – namenjenega predvsem zabavi
(velik zabaviščni park, turistična in
gostinska ponudba), dajejo občutek, da
je zabava v polnem teku. Poskrbljeno je
za različne zabavne in kulinarične okuse.
Tako kljub celodnevnemu ogledovanju
vseh znamenitosti Oktoberfesta ni mogoče
ostati ravnodušen, predvsem pa videti
vse, kar se dogaja. Člani društva smo
slovesu primerno dobro použili vse radosti
Oktoberfesta, sredi glavne ulice se je

celodnevnem rajanju smo bili zelo veseli
mirne in hitre vožnje domov, v glavah pa
se je še nekaj dni dogajal posnetek pravega
“štimunga”, ki ga je mogoče doživeti le na
Oktoberfestu.
Tomaž in Marko Lisec
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prispevki in reportaže
Bili smo na oddaji Umko
V torek, 25. septembra, smo se učenci
četrtega, petega in šestega razreda z
avtobusom odpeljali v Ljubljano na
snemanje oddaje Umko.
V garderobi smo dobili rumene majice.
Težko smo dočakali začetek.
Odpeljali so nas v dvorano. Posedli smo se
po rumenih tribunah. Na rdečih tribunah
so bili učenci iz Šmartnega pri Slovenj
Gradcu. Glasno nas je pozdravil voditelj
Gašper in tekmovanje se je začelo.
Luka ni bil najbolj uspešen pri metu na
koš, zato nismo dobili Jokerja.
Pia je uganila skritega gosta, gospoda
Daria Varga, ki igra Srečka Debevca v Naši
mali kliniki. Prijazno je odgovarjal na naša
vprašanja.

Šesto srečanje izbranih oktetov
Slovenije
V soboto, 13. oktobra, je bila v Kulturnokongresnem centru v Dolenjskih Toplicah
šesta revija izbranih oktetov Slovenije, ki
jo je organiziral JSKD Slovenije.
Na omenjeno revijo najboljših oktetov so
se lahko po strokovnem predlogu uvrstili

Dan odprtih vrat v Domu
upokojencev Sevnica
V Domu upokojencev Sevnica, kjer živi
94 starejših stanovalcev, smo 4. oktobra,
odprli svoja vrata širši javnosti z namenom,
da prikažemo delovanje in življenje v
domu. S tem smo počastili mednarodni
dan starejših, festival za tretje življenjsko
obdobje in 40. obletnico Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije.
Predstavili smo dejavnosti našega doma,
pokazali, kaj ponujamo in kako živimo.
Radi rečemo, da smo velika družina, z
vsemi značilnostmi družine. Se družimo
in pogovarjamo, smejemo, jokamo,
tudi sporečemo se. Vsak dan zapremo
našo knjigo dogajanj in vtisov, drugi dan
navsezgodaj nas pričaka nov prazen list.
Obiskovalcem smo tako predstavili dom
kot celoto in posamezna področja dela:
· socialno delo, ki je pomembno od
prvega pogovora,

Šahovska drama v Krmelju
Šahovski klub Svoboda Krmelj je ob
prazniku Krajevne skupnosti Krmelj
organiziral tradicionalni hitropotezni
dvoboj z ekipo Trebnjega. Tokrat sta se ekipi
pomerili na enajstih deskah. Po lanskem
porazu se je ekipa Trebnjega tokrat precej
okrepila, kljub temu pa je odločitev padla
12

Tudi v igri Kdo si upa smo zmagali.
Nina in Daša sta odlično sodelovali v
Galaksiji in hitro odkrili skriti predmet.
Gregor je uspešno vodil avtomobilček na
daljinca.
Patrick se je skupaj s sošolkami predstavil
kot junak naše šole.
Domen je premagal nasprotnika v Piramidi.
Tudi v pokanju balonov smo zmagali.
Na koncu je bil rezultat 72 : 22.
V studiu nas je obiskala psička Zoja in
njena gospodarica Ana.
Nastopili so mladi pevci.
Vsi smo zelo glasno navijali. Na tribunah je
postajalo vse bolj vroče. Če snemalci niso
bili zadovoljni, je bilo snemanje potrebno
ponoviti. Čeprav je snemanje trajalo dobre
tri ure, smo vsi zelo uživali.
Za nagrado smo dobili slikovni material

Umka, Umkove rezine in malico.
Rumene majice nas bodo še dolgo
spominjale na obisk televizije.
Na oddaji Umko smo se imeli zelo lepo.
Sedaj vsi težko čakamo 28. oktober, ko bo
oddaja na televiziji. Glejte nas in boste
videli, kako smo uživali in bili uspešni.
učenci 4.r / 9 OŠ TRŽIŠČE

okteti iz območnih revij. Posebna komisija
je med večjim številom predlaganih izbrala
najboljših osem, ki so nastopili na državni
reviji v Dolenjskih Toplicah.
Med najboljšimi osmimi iz različnih
krajev Slovenije je nastopil tudi sevniški
oktet Jurij Dalmatin, kot edini iz Posavja
in Dolenjske. Izbor okteta za nastop na
omenjeni reviji je pomembno priznanje

strokovnemu delu pa tudi v ponos sevniški
občini, kjer oktet deluje. Čestitke za
vztrajnost in velik uspeh si zaslužijo tudi
pevci.
Revijo je kot strokovnjak spremljal prof.
Damjan Močnik, posnel pa jo je tudi
Radio Slovenija.

· zdravstveno nego in oskrbo, s katero
preprečujemo in zdravimo,
· fizioterapevtske storitve, ki omogočajo,
da se laže gibljemo,
· okupacijsko in delovno terapijo, s
katero smo spet sposobni obvladovati
vsakodnevne življenjske potrebe,
· ter službo prehrane in tehnične
službe.
Vsa navedena področja dela pa seveda
brez zanesljivih in vestnih sodelavcev, v
domu je zdaj zaposlenih 42 oseb, ne bi
mogli kakovostno opraviti v zadovoljstvo
stanovalcev. Biti profesionalec je eno,
biti človek je drugo, združiti oboje pa je
umetnost, so bile besede vodje ZNO Mije
Hribar.
Sklepno misel in vizijo za nadaljnje delo
na področju domskega varstva je podala
direktorica DUO Impoljca Milka Cizelj.
S kulturnim programom v pesmi in besedi,
katerega izvajalci so bili člani domskega
pevskega zbora Lipa, smo končali

predstavitev Doma upokojencev Sevnica
in popoldne nadaljevali v druženju.
Dom je ustanova, v kateri starejši ljudje
preživijo del svojega življenja, ki pa ga je
mogoče sprejeti kot breme ali kot najboljšo
rešitev. Od človeka, njegovih svojcev in
prijateljev ter zaposlenih pa je odvisno,
kako bo življenje v skupnosti drugih,

šele v zadnjem krogu. Končni rezultat je
bil 62:59 v prid Trebnjega, v posameznih
krogih pa so Trebanjci zmagali trikrat,
trikrat je bil rezultat neodločen, kar
petkrat pa so zmagali šahisti Krmelja, kar
pa ni zadoščalo za končni uspeh.
Za ekipo Krmelja so največ točk osvojili:
Jakša Cvetko 9,5, Mesojedec Zvonko in
Smerdel Bojan 8, Žaja Vladimir, Blažič

Bojan in Keber Branko pa po 6 točk.
Za ekipo Trebnjega so bili najuspešnejši
Kodrič Martin in Marinšek Tomaž z 10
točkami, Begulić Arif in Brcar Andrej z 8
točkami, Dolinšek Franci 5 točk, v hudi
konkurenci pa se je odlično odrezal tudi
mladi nadarjeni Opara Jan, ki je prispeval
5 točk.
Dušan Močnik

Jože Novak

različnih ljudi sprejemal. Skupaj živimo in
vsi smo ljudje, ki lahko v tem procesu drug
drugemu pomagamo.
Franja Svažič,
vodja Doma upokojencev Sevnica
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Boštanjčani, ki tukaj živite, ali pa ste to v sicer v župnijskem uradu v Boštanju, pri
PETSTO LET ŽUPNIJE BOŠTANJ
Boštanjčani, postanite del zgodovine srcu ostali, pa so vas poti vodile v druge Gregorju Simončiču, in na sedežu Šole
Župnija Boštanj se pripravlja na veliki
jubilej, 500. obletnico župnije, ki jo
bomo praznovali v letu 2009. V tem letu
načrtujemo poleg praznovanj tudi izdajo
knjige, ki bi še bolj popestrila zbirko dveh
že izdanih knjig, in sicer Boštanj 800 let in
Boštanj, vas rumenega sleča.
V tej novi knjigi bi bil prostor za šege,
običaje, legende, razne zgodbe iz preteklosti
in spomine, ki bi jih bilo škoda pozabiti.
V vodniku bodo opisane poti, ki bodo
speljane po naši župniji, skupaj z opisi
posameznih značilnosti. To bo vodnik po
naših poteh, sakralnih objektih, kulturnih
značilnostih, obeležjih in naravnih
znamenitostih. Vodniku bo dodana
tudi karta z vrisanimi potmi in našimi
naravnimi in kulturnimi biseri.
S tem namenom je bil v Boštanju
imenovan odbor, ki bo zbiral gradivo in
oblikoval knjigo. Zato vas prosimo, dragi
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kraje, da nam posredujete svoje spomine in retorike v Ljubljani.
kakršnekoli druge zanimivosti, da nam jih
sporočite pisno ali nas pokličete. Oglasili
se bomo pri vas ali vi pri nas. Lahko se
obrnete na naslednje osebe:
• G. župnik Alfons Žibert
Župnijski urad
Boštanj 16
8294 Boštanj
Tel: 07/814 97 10
e-pošta: alfons.zibert@rkc.si
• Gregor Simončič
Dolenji Boštanj 33
8294 Boštanj
Tel. 041/436 445
e-pošta simoncic.gregor@siol.net
Škoda je, da bi se zanimivosti vaših
mladih dni ali zanimivosti, ki so vam
jih pripovedovali vaši dedje in očetje ter
babice in matere, pozabile. Zato se raje
obrnite na katerega od zgoraj navedenih
in se bomo dogovorili za srečanje.
Prvi dve knjigi sta še vedno na voljo, in

Gregor Simončič
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mesečni napovednik
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prispevki in reportaže
Praznik Krajevne skupnosti Krmelj
Nemški okupatorji so 22. oktobra 1943
ustrelili 13 krmeljskih talcev in v spomin
na ta žalostni dogodek praznuje Krajevna
skupnost Krmelj svoj krajevni praznik.
Tudi letos se je in se bo zvrstilo
veliko dogodkov ob tem praznovanju.
Rokometni turnir veteranov, šahovski
dvoboj Krmelj–Trebnje in teniški turnir
so stalne športne prireditve. Za otroke

Obnovljeno igrišče pri enoti Kekec
Pred letom dni smo v Vrtcu Ciciban
Sevnica v letni delovni načrt zapisali, da
bomo temeljito prenovili igrišče pri enoti
Kekec, ki je bilo po 30 letih uporabe že
močno načeto. Ker pa je obnova igrišča
in igral kar velik finančni zalogaj, smo v
vrtcu ustanovili sklad vrtca, ki je aktivno
začel zbiranje donatorskih sredstev.
Celotna naložba je vredna 19.000 evrov.
Večina naložbe je bila potrebna za nova
igrala, poleg tega smo opravili potrebna
zemeljska dela.
Naša ustanoviteljica občina Sevnica je
prispevala dobrih 8000 evrov, preostalo pa
donatorji. Otroci in vzgojiteljice iz enote
Kekec so ob odprtju igrišča pripravili bogat
kulturni program. Ravnateljica Vlasta Fele

Jože Žibert častni predsednik KO DIS
1941–1945 Studenec
Na zboru Krajevne organizacije Društva
izgnancev Slovenije (DIS) 1941–1945
Studenec, ki je ena izmed 86. KO v
Sloveniji, so njeni člani v Gostišču Janc
na Studencu razrešili vse organe in izvolili
nove. Domačini so izvedli bogat kulturni
program osnovne šole in pevcev.
Na zboru so po 16 letih uspešnega vodenja
te organizacije zaradi starosti in bolezni v
upravičeni odsotnosti razrešili 87-letnega

Krompirjeve počitnice malo drugače
Rdeči križ Slovenije v svojem letovišču in
zdravilišču na Debelem rtiču vedno znova
gosti otroke iz vse Slovenije. Na tokratne
počitnice so povabili tudi 11 otrok iz
Sevnice. In tako je pisana skupina otrok
iz šestih družin iz celotnega območja
naše občine odšla v soboto, 27. oktobra,
na enotedensko letovanje na našo sončno
obalo. Tokratne jesenske počitnice
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poskrbijo s prireditvami in delavnicami
ob tednu otroka, letos je organiziran že
peti spominski pohod ob pomnikih NOB
iz Krmelja prek Stražberka in Gabrijel do
Hinjc.
Na osrednji proslavi se kraj vedno zahvali
krajanom in organizacijam, ki so še
posebej zaznamovali določeno obdobje.
Tako so letošnji dobitniki krajevnega
priznanja: Renata Osrajnik, aktivna
članica Prostovoljnega gasilskega društva
Krmelj, ki je v požaru rešila življenje
se je zahvalila vsem prijateljem otrok, ki so
nam pomagali pri uresničitvi projekta - na
novo opremljenega igrišča. Poudarila je,

poškodovanemu domačinu; Dragica
Vidmar, prva predsednica judoističnega
kluba Olimpija Krmelj, ki praznuje letos
10. obletnico uspešnega delovanja; Rudi
Dobnik, nekdanji predsednik sveta KS
Krmelj in sedanji podžupan občine
Sevnica, Janez Mirt, dolgoletni član
sveta KS Krmelj, in podjetje Armat, ki
zna prisluhniti tudi skrbi za urejenost
Krmelja.
Dušan Močnik

o optimističnih načrtih na področju
predšolske vzgoje v sevniški občini, saj
se bo na tem področju veliko dogajalo
(dozidava vrtca pri OŠ Loka in gradnja
vrtca v Sevnici).
Vsi vabljeni so si ogledali notranje prostore
vrtca – enote, ki so bili prenovljeni v
zadnjih dveh letih. Za prvo in drugo
starostno obdobje so obnovljene sanitarije
in opremljeni garderobi, v dveh igralnicah
so obnovljena tla, vse igralnice so na novo
opremljene, na novo je urejena razdelilna
kuhinja, pripravljena pa je garderoba za
odrasle, ki še ni opremljena.
Vsi smo veseli, da predajamo novo
opremljeno igrišče v uporabo današnjim
da smo lahko že na prvi dan praznovanja in prihodnjim generacijam otrok.
tedna otroka podarili otrokom nekaj, kar
bodo lahko uporabljali vrsto let.
Za Sklad vrtca
Župan Kristijan Janc pa je spregovoril
Zdenka Poljšak
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Krajevne organizacije Studenec. Za novega
predsednika je bil soglasno izvoljen Peter
Rupar.
Po sklepu zbora je delegacija Krajevne
Drugi z leve novi organizacije DIS 1941–1945 Studenec 13.
predsednik Peter Rupar oktobra v Domu upokojencev Sevnica
(Foto: Alojz Rupar) izročila Jožetu Žibertu listino častnega
predsednika.
in dolgoletnega predsednika Jožeta Zbor sta pozdravila tudi predsednica DIS
Žiberta, ki je bil ustanovitelj te krajevne 1941-1945 prof. Ivica Žnidaršič in župan
organizacije kot druge v Sloveniji in je zdaj občine Sevnica g. Kristijan Janc.
v Domu upokojencev Sevnica. Imenovali
so ga za dosmrtnega častnega predsednika
Janez Janko Blas
so preživeli malo drugače kot sicer. Z
avtobusom, na katerem so že bili otroci iz
Brežic in Krškega, so se iz Sevnice odpravili
v soboto dopoldne. Med potjo so se še
nekajkrat ustavili in sprejeli še vrstnike iz
Zasavja. Skupaj so tako prispeli na morje,
ki so ga nekateri videli prvič, in tam
preživeli čudovit teden z vrstniki in učitelji
v skupinah za ustvarjanje, druženje, zabavo
in igro. Morje je bilo malo prehladno za
kopanje, so se pa zato kopali v ogrevanem

notranjem bazenu. V soboto, 3. novembra,
so se vsi vrnili dobre volje in polni novih
vtisov. Sklenili so nova prijateljstva in
teden jim je minil, kot bi mignil. Bolj kot
njim je bilo, po njihovih besedah in solzah
sreče ob vnovičnem snidenju sodeč, v tem
tednu dolgčas njihovim staršem. Na RK
Sevnica smo veseli, da so se otroci dobro
počutili in se varno vrnili domov.
Mojca Pinterič Krajnc
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prispevki in reportaže
Odprli nova igrišča v Sevnici
V soboto, 27. oktobra, sta SMC Sevnica in
župnija Sevnica pripravili odprtje otroškega
in športnega igrišča. Na otroškem igrišču
ponujajo širok spekter zanimivih in
atraktivnih igral, na športnih igriščih pa
je mogoče igrati košarko, odbojko, mali
nogomet na travi …

Janc in donatorji, ki so finančno in
materialno podprli gradnjo. Za glasbo
je poskrbel ansambel Bratov z Ledine,
program pa je povezovala Bernarda Žarn.
Po pestrem programu so poskrbeli tudi za

velika zahvala pa gre prijateljem župnije
Sevnica iz Stuttgarta, ki so s svojo finančno
podporo omogočili gradnjo igrišč.
Na dan odprtja so v dopoldanskih urah
pripravili turnir v malem nogometu,
njegovi zmagovalci pa so odigrali revijalno
tekmo s pomembnimi občani. Ob 14. uri
so nadaljevali sveto mašo, ki jo je vodil lakoto in žejo z odličnim golažem, pecivom
višji predstojnik salezijancev v Sloveniji dr. in domačim vinom.
Beno Puh
Alojzij S. Snoj. Po sv. maši je sledil uradni
www.smc-sevnica.si
Dela so začeli letos spomladi, večji delež so del odprtja, navzoči so bili podpredsednik
opravili animatorji s prostovoljnim delom, vlade dr. Andrej Bajuk, župan Kristijan

Podelitev reda msnz, medalj in
spominskih znakov ministrstva za
obrambo Republike Slovenije (Mors)
V sklopu praznovanj sevniškega občinskega
praznika je bila v Krmelju slovesnost
Dobitniki spominskih znakov enote za
s podelitvijo reda manevrske strukture
posebne namene TO 90-91
narodne zaščite (msnz), medalj msnz in
spominskih znakov sodelavcem v projektu Sevnica Kristijana Janca in predsednika
msnz tajna skladišča 90/91 in pripadnikom OZVVS Sevnica Slavka Hočevarja.
Na podlagi odredbe Morsa, ministra Karla
Erjavca so prejeli:
red msnz: Ivan Božič
zlato medaljo msnz: Mirko Ognjenovič
srebrni medalji msnz: Milena Bervar, Vili
Logar
bronaste medalje msnz: Branko Derstvenšek,
Franc Rupret, Venčeslav Hočevar, Kristijan
Dobitnik reda msnz in
dobitniki medalj msnz
Janc, Jože Košir, Ljubomir Motore, Drago
Slukan
enote za posebne namene to 90/91 iz spominske znake tajna skladišča TO
občine Sevnica.
90/91: Milena Bervar, Ivan Božič,
Slovesnost je potekala v organizaciji
Branko Derstvenšek, Venčeslav Hočevar,
Območnega združenja veteranov vojne
Jože Imperl, Stanislava Imperl, Ana
za Slovenijo (OZVVS), občine Sevnica in
Janc, Kristijan Janc, Vili Logar, Mirko
Slovenske vojske (SV).
Red msnz, medalje in spominske znake je Ognjenovič, Ivan Pungerčar
v imenu Morsa podelil poveljnik 32. VTP spominske znake pripadnikom enote za
Novo mesto, polkovnik Mitja Teropšič posebne namene TO 90/91: Drago Slukan s sodelovanjem organizatorja msnz in poveljnik enote za posebne namene, Boris
takratnega
poveljnika
Pokrajinskega Amon, Darko Blas, Ladislav Brzin, Marko
odbora Teritorialne obrambe Posavja Černič, Niko Fric, Martin Ivnik, Dušan
Ernesta Breznikarja, župana občine Kozmus, Anton Krajnc, Mirko Lisec,
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Miran Močnik, Matjaž Njeguš, Mirko
Ognjenovič, Ivan Pajk, Stanislav Požun,
Vinko Radišek, Bojan Rau, Jožef Sečen,
Jože Sehur, Franc Srpčič, Jože Udovč,
Milan Varlec
Slovesnost sta obogatila simbolno
veteransko dejanje in kulturni program v

Dobitniki spominskih znakov tajna skladišča
90-91

izvedbi MPZ Studenec in Tria Žibert. Prišli
so tudi številni gosti, občinski svetniki in
izvajalci programskih projektov OZVVS
Sevnica.
Prijetno druženje po končanem uradnem
delu je obudilo marsikateri dogodek iz
osamosvojitvene vojne.
OZVVS Sevnica se zahvaljuje Morsu in SV
32. VTP Novo mesto za izkazano priznanje
našim pripadnikom za njihov prispevek v
vojni za samostojno Slovenijo in županu
Kristijanu Jancu za pomoč pri organizaciji
in izpeljavi slovesnosti.
Za OZVVS Sevnica
Fanika Zemljak
Foto: Jože Zemljak
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prispevki in reportaže
AEROBNA SKUPINSKA VADBA – AEROBIKA, že 27. leto v Sevnici
Temelj za vodenje aerobne skupinske vadbe je v sozvočju glasbe in giba. Gibanje v ritmu je človekova
biološka potreba. Poleg intenzivnejših občutkov ob poslušanju in gibanju ob glasbi, v ritmu, je motivacija
za vadbo in premagovanje napora eden bistvenih učinkov skladja giba in ritma.
ZAKAJ AEROBIKA?
Ste se morda vprašali:«Se gibljem dovolj? Naredim dovolj za svoje zdravje, telo in dobro počutje?«
Ponavadi temu ne odgovorimo pritrdilno, saj nas vsakdanje življenje vse prevečkrat potegne v svoj tok
delovnih obveznosti, katerih značilnost so poleg psihičnih obremenitev tudi dolgotrajna sedeča, stoječa ali druga prisiljena drža telesa,
kar pa se odraža v posledicah, kot so utrujenost, slabo telesno počutje, nezadovoljstvo, stres in bolezen.
Naredimo torej nekaj zase in se pridružimo k učinkoviti skupinski vadbi.
ZA KOGA JE VADBA PRIMERNA?
Vadba je primerna za začetnike, rekreativce, za mlade in manj mlade,upokojence....Leta niso ovira, saj velja pravilo, da vsak dela zase,
po svojih zmožnostih, ker na vadbo pridemo zaradi sebe in tudi delamo zase!
Naj bo vsaj enkrat tedensko vaše geslo: »Nimam časa, moram na vadbo aerobike!«
KAJ POTREBUJETE!
Potrebujete primerne copate, brisačo in plastenko z vodo. Izberite športne copate, ki imajo močnejši in prožen podplat, ki dobro ublaži
doskok na tla, po možnosti višje, da zaščitimo tudi gležnje.
KAKO POTEKA VADBA?
Uvodni del je namenjen ogrevanju celotnega telesa, kjer telo pripravimo na vadbo. V tem delu izvajamo specifične gibalne aktivnosti,
ki so kasneje uporabljene tudi v glavnem delu ure. Ogrevanje je zelo pomemben del ure, saj zmanjšuje možnosti morebitnih poškodb
mišic in sklepov.
V glavnem ali aerobnem delu osvojimo koreografijo, ki je sestavljena iz osnovnih gibalnih elementov in jo postopoma tudi nadgradimo.
Uporabljamo različne pripomočke (elastični trakovi, cevaste elastike, step klopi, mehke žoge, velike žoge, uteži, palice), ki še povečajo
delovanje posameznih mišic, oziroma mišičnih skupin.
V drugem delu pa vadbo posvetimo krepitvi mišic trebuha, nog in zadnjice ter hrbtnih mišic s ciljem, da pomagamo naši hrbtenici
prenašati vsakodnevne napore.
Zaključimo s sproščanjem in raztezanjem mišičnih skupin, ki smo jih med samo vadbeno uro obremenjevali. Prav sproščanje pa je
ponavadi najljubši del obiskovalcev, saj je tudi to različno od ure do ure (masaža, meditacija...).
KJE?
Vadbo vodim v Sevnici, Krmelju, na Lukovcu in v Radečah, kjer vodim tudi skupino pri Društvu Invalidov Radeče.
Aerobiko vodim že 27. leto, sem inštruktor aerobike z veljavno licenco, ki jo vsako leto potrjujem na predpisanih izobraževanjih.
Pridobite si kondicijo, ostanite fit, pri tem pa se dobro imejte!

Naročena objava

Dodatne informacije na GSM: 041 548 011. Estera Savić-Bizjak

Akcija Rdečega križa in Vala 202 tudi
v Sevnici
V petek, 28. septembra, smo se tudi
pri Območnem združenju RK Sevnica
pridružili vseslovenski akciji Sekunde
rešujejo, s katero smo želeli opozoriti na
pomen poznavanja temeljnih postopkov
oživljanja, prav tako pa je bil namen akcije
tudi opozoriti na pomen avtomatskih
defibrilatorjev in prikazati njihovo
preprosto uporabo. Znani so podatki,
da v Sloveniji povprečno 10 ljudi na dan
prizadene infarkt oziroma nenadni srčni
zastoj. Zaradi tega pri nas vsak dan umre
od pet do šest ljudi. Žal le slaba petina
očividcev, ki so navzoči kar v 90 odstotkih
primerov, sploh poskusi oživljati bolnika,
večinoma le pokličejo pomoč in čakajo.
Preživi le nekaj odstotkov bolnikov.
Za preživetje brez trajnih posledic je
pomembno trajanje srčnega zastoja, saj
se v tem času možgani nepopravljivo
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Foto: Vili Zupančič

okvarijo. Če ne naredimo temeljnih
postopkov oživljanja, se verjetnost
preživetja vsako minuto zmanjša za skoraj
10 odstotkov. Glavni razlog, da ljudje ne
pomagajo, je nepoznavanje temeljnih
postopkov oživljanja. Na našem prikazu je
naša dolgoletna predavateljica Vladimira

Tomšič udeležence naučila prepoznati
srčni zastoj in opraviti temeljne postopke
oživljanja. Vsi udeleženci so postopek
tudi praktično poskusili na lutki. V KK so
nam za namen te akcije prijazno posodili
učni defibrilator. Njegova uporaba
lahko pri nenadnem srčnem zastoju spet
zažene delovanje srca že pred prihodom
reševalcev in reši marsikatero življenje. V
Sloveniji so avtomatski defibrilatorji na
nekaterih javnih krajih že nameščeni, a
jih je še vedno veliko premalo, zato želimo
večja podjetja, občine, društva in druge
spodbuditi k nakupu teh aparatur za svoje
potrebe in razširiti mrežo javno dostopnih
defibrilatorjev. Njihova uporaba je tudi za
laike zelo preprosta, kar so ugotovili tudi
udeleženci tega tečaja. Ob koncu so bili
zelo zadovoljni s predstavitvijo in so izrazili
mnenje, da je tega znanja med ljudmi
veliko premalo in da so takšne akcije zelo
dobrodošle in potrebne.
Mojca Pinterič Krajnc
December 2007

prispevki in reportaže, šolski zvonec
Poročilo o razstavi Dotik
V petek, 19. oktobra, je sevniški grad zaživel
v popolnoma drugačni podobi. Videti je bil
kot ena sama Umetnost. Društvo K. N. O.
F. in njegova sekcija Umetnost iz Sevnice
je celoten grad prelevilo v dogajanje.
Pripravili smo Razstavo Dotik, ki je združila
14 samoukih umetnikov iz bližnje in daljne
okolice. Predstavili smo se s svojimi deli,
ki izražajo naše čutenje sveta. Razstava del
je bila v grajskem atriju, grajskih hodnikih
in galeriji ter Grajski kavarni. Na odprtje
razstave je prišlo skoraj 100 obiskovalcev,
kar nas zelo veseli. Najlepše pa je, da se
je vsak vrnil domov s toplimi občutki.

V novo šolsko leto malo drugače
Osmošolci osnovne šole Boštanj smo
šolsko leto začeli drugače, saj nismo
sedli za šolske klopi, ampak smo za pet
dni odšli na morje. Že ob pol osmih smo
se zbrali pred šolo in se z avtobusom
odpeljali proti Fiesi. Kmalu smo prišli do
doma Breženka. Seznanili smo se s pravili
obnašanja v domu in učitelji, kaj kmalu
pa smo se namestili v sobe. Skozi teden
smo podrobneje spoznali Piran in veliko
pomembnih stavb v njem; sredozemsko
rastje ter zanimivosti o jezerih v Fiesi.
Ampak, da ne boste mislili, da smo se samo
učili, veliko je bilo časa za šport in zabavo.
Streljali smo z lokom, plezali po 8m visoki

V naši prestolnici
Sedmošolci iz Boštanja smo že v mesecu
septembru izvedli prvi kulturni dan.
Odpotovali smo v Ljubljano, da jo še bolje
spoznamo.
Z vodičkama Mojco in Majdo, ki sta nas
počakali v parku Zvezda, smo se sprehodili
po ljubljanskih ulicah. Zdaj vemo, da
je Ljubljana nastala že v 13. stoletju in
je danes razdeljena na tri dele; Stari trg,
kjer so oznake hiše in so tu nekoč bivali
obrtniki, Mestni trg, kjer so hiše različno

Po poti rudarja
V torek, 11. septembra 2007, smo se že
zgodaj zjutraj odpeljali izpred OŠ Boštanj
proti Celju in pot nadaljevali v Velenje.
Vreme je bilo zelo čudno, zato smo po
najhitrejši poti vstopili v predzgradbo
rudnika. To je bil prvi del muzeja, kjer smo
si ogledali oblačila v beli in črni garderobi.
Nato smo prispeli do razstave raznih
pripomočkov, ki so omogočili rudarjem
lažje delo.
Rudnik je sestavljen iz več delov. Mi smo si
ogledali samo del, ki je spremenjen v muzej.
Zaradi varnosti nismo smeli niti pokukati
v del rudnika, ki je še delujoč. Vsi smo
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Na Razstavi Dotik smo se predstavili
Adrijana Dolinšek, Aleš Maver, David
Tomažin, Janez Zemljak, Luka Planinc,
Matej Tajnikar, Mojca Metelko, Simon
Šaurin, Tjaša Urbanč, Maja Knific, Zala
Hajdinjak, Nina Božjak, Urša Kugonič in

Urška Knez. Na violini nas je spremljala
Mojca Bec, na klavirju pa Tine Bec.
Predstavili smo se s pasteli, oljem na
platnu, akrilom, fotografijami, voščenkami,
linorezom in lesenimi skulpturami.
Prodajali smo tudi voščilnice, nakit,
magnetke in poslikave na steklo. Največ
iskrenih nasmehov je privabila velika
skrinja, na kateri je pisalo: Odpri me, zazri
se, notri je nekaj najlepšega! V skrinji je
bilo ogledalo, v katerega se je vsak zazrl
in v njem videl najlepšo stvaritev. Bilo je
zares lepo.
Urška Knez
Društvo K. N. O. F., sekcija Umetnost

plezalni stezi, spoznali smo potapljaško
opremo in izvedeli marsikaj pomembnega
o jadralstvu. Odšli smo na orientacijski
pohod po Fiesi, potapljač Gorazd pa nam
je iz morskih globin prinesel morske živali,
kot so: raki, brizgač, kačjerep, spužve,
alge… V prostem času smo odšli na igrišče
ter igrali razne igre, pogumni učenci pa so
se namočili v morju.
Po tunelu za pešce smo odšli tudi do
strunjanskih solin in prišli v Portorož, si
ga ogledali, polizali vsak svoj sladoled in
polni energije peš krenili nazaj proti Fiesi.
Z ladjo smo kot pravi pomorščaki odpluli
na morje. Pluli smo po Tržaškem zalivu in
izvedeli marsikaj zanimivega o obmorskih
krajih.

Zadnji popoldan pa so učitelji podelili
diplome zmagovalni skupini in sobi, ki
je bila v celem tednu najčistejša. Na naše
presenečenje si tega priznanja nismo
prislužila dekleta, temveč fantje.
Pet dni je kar prehitro minilo in že je
napočil čas vrnitve domov. Tudi vožnja je
bila prijetna, obujali smo vtise, ki smo jih
doživeli v minulih dneh in hkrati že težko
čakali snidenja z domačimi.
Sanjskih šolskih dni je bilo tako konec, zdaj
pa že pripravljamo šolske torbe za pouk ter
vsak dan sedimo v šolskih klopeh.

široke, v njih so v preteklosti stanovali
trgovci, in Novi trg, predel bogatašev s
palačami.
Ustavili smo se na Šušterskem mostu,
pokukali v nekdanjo Zoisovo palačo, v
Plečnikove Križanke, v Mestno hišo, v
NUK in Cankarjev dom. Nekaj posebnega
sta seveda parlament (zdaj vemo, kaj
predstavljajo kipi ob vhodu) in predsedniška
palača, ki jo ravno obnavljajo. Ko smo
šli mimo Narodne galerije, Moderne
galerije in Prirodoslovnega muzeja, smo
si obljubili, da prihodnjič stopimo tudi v
te stavbe. Od daleč smo pogledali še park

Tivoli, kjer so na ogled prelepe fotografije
Cerkniškega jezera, in že se nam je zelo
mudilo na avtobus.
Ekskurzija v Ljubljano nam je bila
všeč, zato vam predlagamo izlet v našo
prestolnico.
Tjaša Rupar, 7.a
Novinarski krožek OŠ Boštanj

Petra Zupančič, 8.b
Novinarski krožek OŠ Boštanj

bili zadovoljni z ozvočenjem in dodatnimi
efekti, ki so nam prikazali zaresno
dogajanje v rudniku. Spoznali smo, kako
naporno je bilo delo rudarjev. 180 m pod
zemljo smo pojedli pravo rudarsko malico
in potešili žejo s sokom. Proti izhodu smo
se popeljali z vlakcem. Po dvigu iz rudnika
smo poslušali še predavanje in izvedeli, da
je edina posledica izkopavanja premoga
usedanje zemlje, ki se nato napolni z vodo
in nastanejo umetna jezera. Enega od njih
smo si tudi ogledali.
Obisk rudnika mi je bil všeč in je vreden
ponovnega ogleda.
Rok Polanc, 9.r
Novinarski krožek OŠ Boštanj
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šolski zvonec
Ličkanje pod kozolcem po starem
običaju
Letošnja jesen je Šentjanž spet obogatila
z obilnimi darovi narave. Ob tem se je
razvila nova zamisel o tako imenovani
bučarijadi, ki bi Šentjančane in vse, ki
se radi ustavijo v našem kraju, združila z
različnimi dejavnostmi in prireditvami.
V petek, 28. septembra, je bilo pri

Naš prvi športni dan
Šola se je šele pred kratkim začela, učenci
tretje triade OŠ Boštanj pa smo si že
privoščili prvi športni dan, ki se je odvijal v
torek, 25. 9. 2007, na Čatežu ob Savi.
Prispeli smo in se podali novim
dogodivščinam naproti. Naš športni
program je vseboval več različnih točk, na
katerih smo se izmenjavali po skupinah.
Začeli smo z veslanjem po reki Krki, to
pa je bila tudi najbolj aktivna točka celega
programa. Veslali smo s kanuji po reki gor
in dol, med seboj pa noro tekmovali, kdo

V muzeju na prostem
V torek, 2. 10. 2007, je ob 7.15 izpred šole
odpeljal avtobus z učenci 6.a in 6.b razreda
OŠ Boštanj.
Odpeljali smo se na Muljavo, kjer smo
si ogledali rojstno hišo znanega pisatelja
Josipa Jurčiča, ki je napisal prvi slovenski
roman. Njegova hiša je bila zelo prostorna.
Pripovedovali so nam, kako so včasih

Kulturni dan »113«
Učenci prvega triletja OŠ Boštanj smo bili
zelo neučakani in končno je prišel čas,
da smo odšli na lutkovno predstavo Ena
ena tri. Predstava je govorila o tem, kako
previdni moramo biti med tujci. Prvi je

Prva šola v naravi za letošnje
tretješolce OŠ Tržišče
Učenci tretjega razreda OŠ Tržišče smo
drugi teden v septembru preživeli v Centru
šolskih in obšolskih dejavnosti, v domu
Burja, v Seči pri Portorožu.
Učni načrt za športno vzgojo namreč
narekuje, da morajo učenci v tretjem
razredu izvesti 20-urni tečaj plavanja.
Glede na to, da v bližini ni bazena, smo
imeli srečo, da smo lahko tečaj opravili v
omenjenem domu, saj ima idealne pogoje
za izvedbo tečaja; pokrit bazen z vsemi
pripomočki za učenje plavanja ter odlične
vaditelje, hkrati pa je v primerjavi z drugimi
možnostmi izvedbe tečaja cenovno dosti
bolj ugoden. Tečaj je bil uspešen. Učenci
so pridno osvajali morske konjičke in
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Kotarjevem kozolcu ličkanje po starem
običaju. Slabo vreme je sicer preprečilo,
da bi pred tem lahko koruzo tudi sami
polomili, nikakor pa ni odgnalo dobre
volje. Ob tem nas je spremljala domača
pesem ob zvokih harmonike. Prireditev
je potekala ob sodelovanju članov dveh
društev - Društva rejcev in ljubiteljev konj
in Društva prijateljev mladine.
Helena Hribar, DPM Šentjanž
je močnejši oziroma hitrejši. Vmes smo
ponagajali dekletom, ki ne vedo veliko o
veslanju.
Zelo zanimivo je bilo tudi lokostrelstvo.
Poleg streljanja na tarčo smo se ukvarjali
tudi z iskanjem puščic, ki so neopazno
švigale mimo tarče in se zarile v tla. Pri
lokostrelstvu so nam dekleta vrnila milo
za drago ter pokazale nekaj mojstrskih
zadetkov. Vse skupaj je le še bolj spodbujalo
našo tekmovalnost in vztrajnost.
Nato smo skupaj sedli pod kozolec in
poslušali predavanje o orientaciji, ki nas je
podučila, da se ne bi izgubili v naravi. Kot

vsako leto smo pričakovali pohod po gozdu
in preizkus našega znanja v orientaciji.
Letos pa je na našo veliko žalost pohod
odpadel.
Za konec pa smo si dali duška z igranjem
odbojke, nogometa, badmintona ali pa smo
preprosto poležavali na topli travi. Vmes
smo tudi poklepetali ter se posladkali z
dobrotami iz naših nahrbtnikov.
Kar prekmalu je prišel čas našega odhoda
v Boštanj. Prvi športni dan je bil prav
zanimiv in poln zabave, zato si želimo še
veliko podobnih dni.
Rok Polanc, 9.b
OŠ Boštanj

kuhali, kje so spali, kaj so uporabljali pri
kuhi in tudi, da so bili v hiši le trije otroci,
kar je bilo za tiste čase malo. Ogledali smo
si tudi razstavo njegovih del in še veliko
zanimivih stvari. Kot zanimivost smo
videli tudi kočo posebneža Krjavlja, ki je
bila kot vse koče in hiše nekoč prekrita s
slamo. Po ogledu muzeja smo se odpeljali
še do izvira Krke ter do jame, kjer nas je
čakal vodič, ki nas je odpeljal vanjo. V njej

smo videli kapnike različnih oblik, ki so
spominjali na Triglav, štorkljo, škofa in še
na marsikaj. Videli smo tudi dve človeški
ribici. Skozi jamo teče Krka. Ko je močno
deževje, ta naraste in poplavi jamo ter
priteče na dan skozi umetni vhod.
Kulturni dan je bil zelo zanimiv. Upam, da
bomo imeli še veliko takih.

nastopil zajček, ki ga je skoraj požrla lisica.
Druga je bila miška, ki se je skoraj znašla
v mačkonovem trebuhu. Tretji pa je bil v
težavah prisrčen mali piščanček, ki se je
izgubil v gozdu.
Po predstavi smo šli v razred in se
pogovarjali o policistih in ogroženih

otrocih. Navdušila nas je pesem »MALI
OJOJ«, zato smo jo v razredu večkrat
skupaj zapeli. Morali bi priti tudi policisti.
Razkazati bi nam morali policijske
avtomobile. Toda imeli so nujne opravke,
zato na žalost niso prišli.
Sergeja Sever, 3.r, OŠ Boštanj

delfinčke, naredili pa so tudi korak naprej
k samostojnosti. Sami so skrbeli za pripravo
pogrinjkov in pospravljali mize po obroku
ter skrbeli za urejenost in čistočo sob.
Teden dni na morju smo dobro izkoristili,
saj so dejavnosti potekale od pol devetih
zjutraj do sedmih zvečer. Spoznavali smo
morje, njegove male prebivalce, izvedeli
dosti novega o primorski pokrajini,
njenem značilnem rastlinstvu, si ogledali

galerijo kamnitih skulptur, brskali za rakci,
školjkami, algami… Najbolj nestrpno pa
smo pričakovali obisk vrta kaktusov, od
koder je vsak domov odnesel spomin na
prvo šolo v naravi.

Lea Močnik, 6.a, OŠ Boštanj

Nataša Dular, razredničarka

Učenci petega razreda OŠ Tržišče iz šole v
naravi v Novem Vinodolskem
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šolski zvonec, prispevki in reportaže
Športni dan – pohod na Bučko
V septembru smo izvedli učenci podružnice
Studenec športni dan. Imeli smo jesenski
pohod in smo se odpravili proti Bučki.
Pot nas je vodila mimo krajev, kjer živijo
naši učenci – Studenec, Zavratec, Križe. V
Gornjih Raduljah smo se srečali z učenci
podružnice Bučka. V zanimivih družabnih poigrali. Učiteljice so obujale spomine
igrah smo se seznanili med seboj in se na čas, ko so izvajali pouk na obeh

Sobota z gasilci
Za učence podružnice Studenec sobota,
13. oktobra 2007, ni bila navadna sobota,
saj so prišli v šolo z namenom, da se
poučijo o ukrepih in obnašanju v primeru
požara.
Zjutraj smo se najprej ob slikanici
pogovorili, kako ukrepati, če pride do
požara. Sledila je prava evakuacijska vaja.
Oglasil se je zvok sirene, ki je naznanil

Po pomoč na Ozaro
Društvo Ozara Slovenija aktivno deluje
tudi v Sevnici, na Trgu svobode 11. K
nam ste vabljeni vsi, ki imate čas, se želite
sprostiti, morda ustvarjati, se družiti,
hoditi na sprehode, delati z računalnikom,

Čistilna akcija Odstranimo divja
odlagališča v občini Sevnica
Čistilna akcija, ki je bila v nedeljo, 16.
septembra, v soorganizaciji MC Sevnica
in SMC Sevnica, na mednarodni dan
zaščite ozonskega plašča, v KS Šentjanž, je
bila uspešna. Udeležilo se nas je je devet
prostovoljcev, ki pa smo skupaj ugotovili,
da je težava divjih odlagališč še kako velika.
Kljub trudu občine, krajevnih skupnosti

Moj prvi športni dan
V sredo smo imeli prvi športni dan. Vreme
ni bilo nič kaj prijazno, zato smo se morali
toplo obleči. Z avtobusi smo se odpeljali
proti Brežicam. Odločili smo se za veslanje
na Krki. Čolni so nas že čakali na izhodni
točki. Veslanje je bilo naporno, zato smo
se izmenjavali, da nas niso bolele roke.

Festival Malinuc
Festival Malinuc je glasbena, športna in
kulturna prireditev, namenjena dijakom iz
Posavja in širše okolice. Projekt je nastal
pod okriljem mladinske sekcije Društva
K. N. O. F. in Študentskega kluba Sevnica.
S prireditvijo želimo združiti mlade, ki še
obiskujejo ali so pravkar začeli obiskovati
srednjo šolo, tako imenovane fazane.
December 2007

podružnicah tako, da se je del učencev
vozil iz Studenca na Bučko, del pa z Bučke
na Studenec. S takšno organizacijo so
ohranjali čiste oddelke. Sedaj pouk na
obeh šolah poteka v kombinaciji, vsaka
šola je v drugi občini, a prijateljske vezi so
ostale in na septembrskem srečanju med
jesenskimi barvami so se še poglobile.
Učiteljice podružnice Studenec

nevarnost naravnih in drugih nesreč. Po
predhodnem pogovoru smo se postavili
v kolono in v spremstvu učiteljic smo
vsi zapustili šolsko stavbo. Zunaj so nas
pričakali gasilci, ki so nam predstavili
svojo delovno opravo ter gasilski avto.
Na igrišču so učencem prikazali, kako se
pogasi požar z gasilnikom, nato pa so imeli
učenci možnost gasiti še z gasilno cevjo. Vsa pohvala gasilcem za vzorno izvedeno
Učenci so bili zelo navdušeni, saj to ne vajo in prijeten odnos do otrok .
doživijo vsak dan in veliko jih je sklenilo,
Učiteljice podružnice Studenec
da bodo postali gasilci.
se česa novega naučiti oziroma nas kaj beseda bistveno pripomoreta k lepšemu in
svetlejšemu jutri. Dobrodošli med nas!
naučiti, se pogovarjati, dobiti oporo.
Ljudje s težavami v duševnem zdravju, pa
Darinka Kozole,
tudi vsi drugi, potrebujemo medsebojno
vodja enote Sevnica
razumevanje, prijaznost in spoštovanje. Na
naši enoti si za to prizadevamo.
Zato verjamem, da lahko sožitje in prijazna
in preostalih društev ter organizacij je
naša zavest za skrb okolja medla, kar se
kaže tudi na raznih divjih odlagališčih,
polnih ne več bele tehnike, avtomobilskih
gum, avtomobilov, plastenk, pločevink in
drugega.
Prav zato pozivamo vse, da sodelujete na
sorodnih akcijah in tako širite pozitivno
zavest o varovanju okolja z besedami in
dejanji.
Matevž Groboljšek,
MC Sevnica
Veslali smo kar dve uri, zato smo bili zelo
utrujeni. Pot je bila razburljiva, veslali
smo čez brzice in enkrat smo celo nasedli.
Takrat me je bilo malo strah. Vodič je
poskrbel, da je čoln spet drsel naprej. Voda
je bila motna in mrzla. Polno je bilo tudi
trave, ki nas je ovirala pri veslanju. Ko smo
prišli na cilj, smo bili utrujeni in lačni.
Privoščili smo si malico. Potem smo se še

igrali na igrišču in dan veselo zaključili.
Bilo je lepo in tudi poučno. Škoda je le, da
nas ni spremljalo sonce, kar pa vseeno ni
pokvarilo našega prvega športnega dne.

Festival bo 1. decembra v Športnem domu
Sevnica. Začel se bo ob 13. uri s športnimi
in zabavnimi igrami ter predstavitvijo
dijaških sekcij, srednjih šol in sponzorjev
na stojnicah. Zmagovalcem tekmovanj
in nagradnih iger na stojnicah bodo
podeljene lepe praktične nagrade. Ker je
1. december dan boja proti Aidsu, bomo
organizirali tudi stojnico, kjer bomo mlade
obveščali o nevarnosti te bolezni. Proti
večeru se bodo s slavnostnim odprtjem

soda malinovca začeli glasbeni del festivala
s predskupinami, krst fazanov, vrhunec
pa bo jugoslovanska rockovska skupina
Zaklonišče prepeva. Konec festivala bo
popestril žur z DJ Damirchee.

Katarina Kuhar, 5.a
OŠ Boštanj

Soorganizacija Društva K. N. O. F. in
Dijaške sekcije ŠK Sevnica v sodelovanju
s KŠTM Sevnica.
Bojan Zakšek – Bobby
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oglasi, turistična zveza občine Sevnica

Predstavitev aktivnih za kulturo, šport, turizem in mladinske po vnaprej določenem redu. Po predstavitvi
društva bodo šli spet med gledalce.
društev iz sevniških dejavnosti Sevnica.
krajevnih skupnosti KŠTM Sevnica in TZOS bosta tudi letos Društva lahko tisti dan po predhodni
Letošnja
predstavitev
aktivnih društev iz
krajevnih skupnosti v
Sevnici se bo zgodila
v prednovoletnem prazničnem ozračju,
tako da bo dogodek še posebno zanimiv za
udeležence in gledalce. Do zdaj je tovrstno
prireditev z imenom To smo mi organiziralo
Društvo Trg Sevnica pod pokroviteljstvom
Turistične zveze občine Sevnica. Letos je
Društvo Trg predalo organizacijo Zavodu
22

organizirala prireditev z enakim imenom,
ki bo v soboto, 29. decembra po 14. uri
na parkirnem prostoru silvestrovanja na
prostem (pred HTC jem). Tokrat se bodo
društva organizirala skupno po krajevnih
skupnostih, tako bodo s svojo predstavitvijo
poudarjala tudi aktivnost društvene
dejavnosti v svoji KS in videti bo, katera
KS ima več aktivnih združenj.
Vsa društva se bodo zbrala pred začetkom
prireditve na prireditvenem prostoru, nato
se bodo pod krajevno zastavo predstavila

rezervaciji dobijo svoj predstavitvenoprodajni prostor za degustacije, prodajo,
prikaz rokodelskih opravil, razstave
in drugo. Za dobro ozračje bodo po
uradni predstavitvi poskrbeli domači
narodnozabavni ansambel, gostinci pa
za dobro hrano, torej je škoda zamuditi
prireditev To smo mi 2007.
Vir: KŠTM Sevnica
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turistična zveza občine Sevnica, šport in rekreacija
Koncert skupine Solzice ob izidu
nove zgoščenke
V soboto, 3. novembra, so imele ljudske
pevke Solzice iz Budne vasi koncert v
kulturnem domu v Šentjanžu. Ta je
bil posvečen spominu na 90. obletnico
smrti Janeza Evangelista Kreka in hkrati
promocija njihove nove zgoščenke z
naslovom Pridi jesen. S tem kulturnim
utrinkom so pevke popestrile praznovanje
njihove Krajevne skupnosti Šentjanž,
praznovanje občinskega praznika in
praznovanje
ob
koncu
šentjanške
bučarijade.

Karate turnir Trofej Beograda
Na mednarodnem Grand Prix karate
turnirju, ki se je odvijal 6. 10. 2007 v
Beogradu za pokal Beograda, TROFEJ
BEOGRADA
BEOGRADSKI
POBEDNIK, so se v okviru slovenske

Tudi tokrat je bila dvorana v Šentjanžu
premajhna.
Po končanem koncertu se je druženje s
pevci nadaljevalo v domači gostilni pri
Repovževih. Razšli so se kot dobri prijatelji
z željo, da se ob letu srečajo na koncertu
ob praznovanju njihove 10. obletnice.
Pevke Solzice pravijo: »Dokler nam bo
petje v veselje, bomo pele, tega nam nihče
ne bo preprečil, pa se lahko še tako trudi.«
Medse so pevke povabile še Fante iz
Zgoščenko lahko tudi kupite (GSM: 031/
Preske, Šentrupertske fante, pevke
825 053).
iz Krmelja, kolednike iz Bušeče vasi,
Kolednike iz Kamnika in ljudske godce
Cvetka Jazbec
iz Marije Snežne. Program je povezovala
Alenka Veber iz celjske Mohorjeve družbe.
karate reprezentance tekmovanja udeležili tekmovalcev, Aljoša Orač pa je v borbah
tudi trije naši kadeti, člani Karate kluba med kadeti, letnik 1991, v kategoriji +70kg
HYPO. Aljoša Orač je nastopil kot član osvojil odlično 3.mesto.
slovenske karate reprezentance v katah,
klubske barve pa sta v borbah zastopala
Jurij Orač, trener I. razreda
še Lino Šalamon in Eric Marin. Na zelo
močnem tekmovanju je nastopilo kar 1120

KARATE KLUB HYPO - Predstavitev kluba
Smo eden vodilnih in najbolje organiziranih klubov v Sloveniji. Imamo kategorizirane vrhunske športnike, ki so posegli po
medaljah tako na domačih in mednarodnih tekmovanjih kot tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih. V naših vrstah je kar nekaj
posameznikov, ki so nosilci medalj v posamezni in ekipni konkurenci. Osvojeni rezultati so še vrednejši ob dejstvu, da je v Sloveniji
registriranih v nacionalni športni panožni zvezi kar 70 karate klubov.
Veseli in ponosni smo, da smo vseskozi obdani s številnimi prijatelji, s katerimi se medsebojno spoštujemo, si pomagamo, zaupamo
ter se skupno veselimo naših dosežkov.
V 30-ih letih obstoja sevniškega karateja smo ponesli slavo sevniškega in slovenskega karateja tudi daleč izven naših meja.
Najpomembnejši rezultati pa še danes odmevajo med nami:
- osvojena srebrna medalja na svetovnem mladinskem prvenstvu Denisa Orača v borbah v daljni Južni Afriki junija 1996,
- srebrna medalja na Svetovnem mladinskem pokalu junija 1999 na Švedskem Roka Črepinška v borbah ter bronasti medalji
Danila Lisca v borbah in ekipe Denisa Orača, Roka Črepinška in Danila Lisca v katah ekipno,
- na evropskem pokalu marca 2000 na Madžarskem sta bili osvojeni dve srebrni medalji Denisa Orača v borbah in Marka
Stoparja v katah posamezno ter bronasta medalja v borbah posamezno Roka Črepinška,
- srebrna medalja mladinske ekipe Denisa Orača, Danila Lisca in Roka Črepinška s svetovnega mladinskega prvenstva oktobra
2002 v Srbiji,
- zlata medalja na svetovnem Shotokan karate prvenstvu članske ekipe na Sardiniji julija 2005 Denisa Orača, Marka Stoparja in
Roka Črepinška, poleg tega pa še dve srebrni medalji Marka Stoparja na istem prvenstvu v katah in borbah posamezno, srebrna
medalja glavnega trenerja kluba Jurija Orača med veterani ter srebrna medalja Marje Zidarič v katah.
Nedvomno pa prihaja iz ozadja mlajša generacija naših varovancev, med katerimi ne smemo prezreti Aljoše Orača, ki ima v svoji
vitrini že 129 medalj z domačih in mednarodnih tekmovanj. Je eden najzaslužnejših za uspeh našega kluba na zadnjem letošnjem
mladinskem državnem prvenstvu, kjer je osvojil tri medalje ter laskavi naslov državnega prvaka v katah posamezno in ekipno ter
bronasto medaljo v borbah. Tudi Miha Cvelbar je iz tekmovanja v tekmovanje boljši, pohvali pa se lahko tudi z naslovom državnega
prvaka v borbah med kadeti v najtežji kategoriji.
Težko bi naštevali vse odlične rezultate naših varovancev, zato pa jih skrbno beležimo na naših klubskih spletnih straneh in v
internem glasilu Karatejske novice.
Kljub temu, da prehojena pot le ni bila vedno rožnata, smo se skušali truditi in najti najboljšo možno rešitev tako za vsakega
posameznika in ekipo kot celoto.
Pred nami je še veliko ciljev, vendar z vrlinami kot so vztrajnost, potrpežljivost in predanost karateju, smo trdno prepričani, da
jih bomo dosegli. Vsi skupaj smo upravičeno ponosni, da smo s svojimi idejami uresničili številne zamisli ne samo na športnem,
temveč tudi na družabnem področju.
Vsi ti zavidljivi dosežki pa so plod trdega in strokovno kvalitetnega dela z nenehnim odrekanjem prostemu času. S karatejem se ves
čas ukvarjamo amatersko, naš duh in srce pa so v stiku z našimi varovanci vedno v zagonu profesionalizma.
S ponosom lahko rečemo, da je to obdobje stkano s prelepimi spomini, spomini na osvojene vrhunske športne dosežke.
Če želite takšne občutke deliti z nami, pa se nam lahko nedvomno pridružite že to jesen, ko v septembru in oktobru vpisujemo v
začetni tečaj karateja.
»Kar je dobro, naj se obdrži, tisto kar je še boljše, naj se dodatno krepi!«
Predsednik kluba
Jurij ORAČ

Naslov kluba:
KARATE KLUB HYPO
Trg svobode 42 (sedež društva)
Kozjanska 11 (poštni naslov)
8290 Sevnica
Info: 041 33 44 65, Fax: 07 81 41 133, e-mail: karate.hypo@siol.net, Internet stran kluba: http://www.karate-hypo-sevnica.com
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šport, prispevki in reportaže
Petinpetdeset let rokometa v Krmelju dokazali na tradicionalnem turnirju v rokomet vendarle imel, na kar je v kratkem
Rokometni klub Krmelj slavi letos
pomemben jubilej. Pred petinpetdesetimi
leti so v Krmelju začeli igrati rokomet.
Čeprav ne morejo več tekmovati v rednem
ligaškem tekmovanju, ker nimajo ustrezne
dvorane, pa so zato neuničljivi njihovi
veterani, saj imajo kar dve ekipi različnih
generacij. Mlajši veterani, imenovani tudi
Kraljevina Krmelj, so še polni moči, ravno
tako tudi njihovi starejši kolegi, kjer je
minimalna starost 50 let (najstarejši pa se
že bliža sedmemu križu), so med najbolj
aktivnimi v Sloveniji. To so ponovno

Uspel 5. mednarodni veteranski
rokometni turnir oldHANDsi in
oldPUNCE Sevnica 2007
V petek, 5. 10. 2007, in v soboto, 6. 10. 2007,
je v prenovljeni sevniški dvorani potekal
že 5. mednarodni veteranski rokometni
turnir oldHANDsi in oldPUNCE Sevnica
2007. Na turnirju je nastopilo preko 150
igralk in igralcev iz Slovenije in Hrvaške.
Na ženskem delu turnirja je največ uspeha
požela ekipa Dupljanske žabice iz Dupelj,
ki je v finalu premagala ekipo Akcije iz
Ljubljane. Po ogorčenem boju za 3. mesto
med ŽRK Šentjernej in Izolo so se 3.
mesta veselile igralke iz obale. 3. mesto
na moškem delu turnirja so osvojili igralci

Godba Sevnica spet navdušila
Od 19. do 21. oktobra je bilo v Novem mestu
tretje mednarodno tekmovanje pihalnih
orkestrov Slovenija 2007. Tekmovanja se je
udeležila tudi Godba Sevnica, ki je v svoji
kategoriji osvojila tretje mesto. S tem so
dokazali, da se organizacijsko in strokovno
razvijajo v kakovostno godbo. Na izredno
mednarodno številnem in kakovostnem
ter zahtevnem tekmovanju, pod budnim
očesom članov žirije iz Nemčije, Švice in
Slovenije, je Dolenjsko, Belo krajino in
Posavje zastopala le Godba Sevnica.
Seveda pa je za uspeh na tako kakovostnem
tekmovanju treba veliko intenzivnih vaj. V
ta namen je Godba Sevnica letos pet dni
gostovala v prijetnem obmorskem kraju
Novi Vinodolski na Hrvaškem, kjer je
imela poleg samostojnega celovečernega
koncerta tudi intenzivne priprave za
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Krmelju, ki ga že vrsto let organizirajo v
sklopu prireditev ob prazniku Krajevne
skupnosti Krmelj v mesecu oktobru.
Letos so poleg domače ekipe Svoboda
Krmelj na turnirju sodelovali še Branik
66 iz Maribora, Hrastnik, Dobrepolje in
ekipa Zasavja (Trbovlje, Zagorje). Kljub
letom ter zaobljenim trebuščkom, pa je
v teh fantih še vedno enak entuziazem
kot pred mnogimi leti. Še vedno znajo
navdušiti z domiselnimi kombinacijami,
posebej vratarji delujejo kot večno mladi.
Gledalci so zares lahko uživali ob spominu
na nekdanjo slavo, ki jo je krmeljski

nagovoru spomnil tudi podžupan Občine
Sevnica, Rudi Dobnik, tudi sam nekdaj
rokometaš Krmelja.
Pa še nekaj je gotovo – turnir v Krmelju
ni samo tekmovalnega značaja, ampak v
prvi vrsti srečanje dolgoletnih prijateljev
in rivalov, ki se ob kozarčku mošta in
pečenem kostanju spomnijo tudi vseh
preminulih tovarišev. Ravno zato turnir v
Krmelju tudi nosi ime »Turnir spominov«.
Vsi, igralci in gledalci, so družno zatrdili:
»Nasvidenje naslednje leto v Krmelju!«

Kraljevine Krmelj iz Krmelja. V finalni
tekmi turnirja sta se pomerila večna rivala
oldHANDsi in Radeški gamsi. Po izredno
izenačeni in napeti tekmi so zmago na koncu
slavili oldHANDsi iz Sevnice. Najboljša
igralka turnirja je bila Meta Gradišar iz
Dupelj, najboljša vratarka Damjana Pirnar
iz Šentjerneja, strelka pa Olga Čečkova iz
ekipe Akcija Ljubljana. Pri moških je bil
najboljši igralec Zoran Barišić iz VRK
Osijek, najboljši vratar Iztok Godec-Pajo iz
ekipe oldHANDsi Sevnica, največkrat pa
je mrežo zatresel Jure Rizmal, ki je član
Radeških gamsev. Posebno priznanje je
prejel tudi promotor veteranskih turnirjev
in neumorni rokometaš Martin Kuhar.
Posebna zahvala velja vsem sodnikom
in sponzorjem, ki so omogočili izvedbo

turnirja. Veterani in veteranke so pokazali,
kaj pomeni pravo staro prijateljstvo, saj
so ob dobri hrani, pijači in glasbi obujali
spomine do zgodnjih jutranjih ur.

Dušan Močnik

Kuhar Janez

omenjeno tekmovanje in božično-novoletni
koncert. Godba je še enkrat dokazala, da je
dostojen gibalec občine Sevnica, Slovenije,
v mejah Slovenije in onkraj njih.
Po zahtevnem pripravljalnem obdobju,
tudi po tekmovanju, ni časa za počitek,
saj že potekajo intenzivne priprave na
božično-novoletni koncert, ki ga vsako leto
organizira Godba Sevnica, zdaj skupaj s
KŠTM Sevnica. Preteklo leto je prepolno
dvorano športnega doma skupaj z Godbo
Sevnica navduševala Nuša Derenda,
letošnji koncert pa bo zaznamoval skupen
nastop z Otom Pestnerjem, plesalci
Plesnega kluba Lukec Krško in New sving
quarteta. Vljudno vabljeni 30. decembra
v Športni dom Sevnica, kjer vam bodo
godbenice in godbeniki v znamenje zahvale
omogočili prost vstop.
Andrej Štricelj

Novi Vindolski 2007
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kolumna, obvestilo, horoskop

Prišel je december, mesec, v katerem
naredimo pregled dela v letu, ki se
izteka, se poveselimo in se obdarujemo.
Pri veseljačenju ob koncu leta si ljudje
pomagamo z raznimi pripomočki –
pirotehničnimi izdelki, na kar vas želim
opozoriti.
Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih
glavni učinek je pok, je dovoljena le
od 26. decembra do 2. januarja. Pri
tem je treba upoštevati, da teh izdelkov
ni dovoljeno uporabljati v strnjenih
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh

zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v
prevoznih sredstvih za potniški promet in
na površinah, kjer potekajo javni shodi ali
javne prireditve.
Prepovedana
je
tudi
predelava
pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja
učinka, uporaba v drugih predmetih,
lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in
preprodaja.
Mladoletnikom do 15. leta starosti
je dovoljeno prodajati in uporabljati
pirotehnične izdelke le, če so pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Z nepravilno uporabo pirotehničnih
izdelkov lahko hudo telesno poškodujemo
sebe in druge ali zanetimo požar.
Ali je zadovoljstvo pri uporabi pirotehničnih
izdelkov vredno teh posledic? Ali so

oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi
in materialna škoda vredni poka petarde?
Spet opozarjam vse voznike vozil, da
alkohol in vožnja ne gresta skupaj.
Pijani voznik je nevaren za udeležence v
prometu – in zase. Če ste zaužili preveč
alkoholnih pijač ob veseljačenju, srečanju
z znancem, ki ga že dolgo niste videli,
oziroma ob kakšni drugi priložnosti, ne
vozite! Pokličite nekoga, ki ni pil ali pila,
da vas odpelje domov. Če imate možnost
prenočitve, se odločite zanjo. Zakaj bi
spravljali v obup in žalost svoje bližnje in
tiste, ki jih imate radi, zaradi posledic, ki
lahko nastanejo.
Vsem skupaj želim prijetne praznike ter
zdravja in uspeha polno v letu 2008.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Evino življenje
Prišle so. Prve snežinke in mraz na okenskem steklu, ki riše neverjetne oblike. Mami me je nekaj spraševala iz kuhinje, pa mi ni bilo do
pogovora. Odgovarjala sem s kratkimi in nejasnimi odgovori. Mami je izgubila voljo in odšla v dnevno sobo. Po stanovanju je dišalo po
svežem kruhu. Odrezala sem si kos in se vrnila nazaj k oknu. Imam dober pogled na ulico. Mračilo se je in ljudje so hiteli sem ter tja.
Nekateri klepetavi, drugi zamišljeni, tretji v naglici. Otroci razposajeni ob prvih snežinkah. Kmalu bodo prazniki in z dekleti ga bomo
pošteno žurale. Ampak tisti dan je bil zame miren, ni mi bilo do družbe, ni mi bilo do pogovora. Bil je eden izmed tistih dni, ko se pogovarjaš
sam s sabo.
Zvonec na vratih. Slišim očeta, ki gre odpret in pogovor z gostom. Slišim veselje in razposajenost. Pridruži se jima še mami in začelo me
je malenkost zanimati, kdo je naš gost. Ah, ne da se mi, sem sklenila sama pri sebi. Že kdo. Nadaljujem svojo raziskovalno dejavnost pri
gledanju skozi okno. Rada sem v svoji sobi. Pomeni mi zavetje, prostor, kjer sem jaz lahko samo jaz. Naenkrat se je v hodniku vse umirilo.
Trenutek za tem so se po tiho odprla vrata moje sobe in za hrbtom sem zaslišala znan, mehak in dolgo pričakovani glas: »Dober večer,
gospodična, sprejmete gosta?« Vročina mi je zalila glavo in srce mi je poskočilo. Sploh si nisem upala obrniti. Pa je gost prišel do mene in
me prisrčno prijateljsko objel. Zaprla sem oči in dobesedno použila ta trenutek. Nisem hotela, da se konča. Objeta sva stala brez besed.
Pogrešala sem ga, tako zelo, da še vedela nisem. Ni mi najavil svojega prihoda, noro presenečenje. Luka je nazaj. S prvimi snežinkami je
prispel tudi on.
Lupčka

HOROSKOP
STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Tisoč besed imate, ki jih želite na
glas povedati nekomu, ki vas je
prizadel. Ne premišljujte preveč
o tem, ker ta oseba dojema vse to
brez govorjenja. Sprejmite njeno
opravičilo. Novoletno voščilo, ki ga
boste prejeli, bo na mestu

OVEN (21. 3.–20. 4.)
December je mesec sklepnih misli.
Ne odpirajte novih front, saj tudi
vi potrebujete počitek. Partner vas
čaka v toplem domu, zato sprejmite
njegovo družbo. Preživeli boste
nepozabne praznike.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Ne predajte se in uporabljajte
premišljene argumente. Imate prav,
vendar je pomembno, kako boste to
povedali. Navsezadnje bo vse steklo
kot po maslu, zato bo novoletna
zdravica upravičena.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Pripravite se na veseli december,
psihično in fizično. Veseljačenju
namreč ne bo konca. Priporočljivo
za vas je, da se na začetku meseca malo spočijete in poskrbite za
kondicijo. Prijatelji bodo veseli
vašega decembrskega razpoloženja.

BIK (21. 4–21. 5.)
S trmo ne boste dosegli veliko.
Odprite se in vse bo rešeno. Partner
vas pogreša, zato se mu posvetite. V
decembru lahko malo izprežete, saj
ste letos več kot dosegli svoje cilje.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Praznično ozračje vas bo prevzelo, čeprav načelno ne marate
praznikov. Vzemite si daljši oddih
in v novo leto boste vstopili spočiti
in pripravljeni na nove podvige.
Leto za vami je bilo zelo uspešno.
Na zdravje!

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Za vse, kar ste storili, in v kar ste
vložili trud, se vam bo obrestovalo.
Sreča vam je ta mesec naklonjena.
Spoznali boste osebo, ki bo z vami
povezana dlje časa. Lahko ji zaupate in se brez zadržkov prepustite
njeni družbi.
RIBI (19. 2.–20. 3.)
Oprimite se ideje, ki se vam plete po
glavi. Prinesla vam bo spoštovanje
pri sodelavcih in ni daleč od napredovanja. Nadrejeni vam bo dal
novo nalogo, ki jo boste pravočasno
opravili,
kljub
decembrskim
praznikom.
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DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Pravi čas je za izpolnjevanje želja.
Vendar je pravo darilo tisto, ki prihaja iz srca. Oseba, ki vam ni ljuba,
si želi pogovora z vami. Izpolnite
tudi to željo, ki vam bo prinesla
največje darilo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Včasih se zdi neverjetno, ampak
izkoristite to stanje vašega duha in
počutja. Vaše telo bo namreč polno
energije. Kar prekipevali boste.
Zato uredite stvari, ki že dolgo
čakajo v predalu. S tem bo december še lepši.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Pozdravili se boste, samo bolezen je
treba preležati. Če boste upoštevali
nasvete in se posvetili svojemu
telesu, boste za novoletne praznike
blesteli. To bo opazila tudi oseba, ki
se bo v decembru po tiho prikradla
čisto blizu vam.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Če vam kaj ni po godu, to povejte
jasno in glasno. Slabo je za vas in
za prijatelja, če ne bosta razčistila.
Zbrali boste dovolj poguma in
verjemite, da boste zaradi tega
preživljali polne praznične dni.
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razvedrilo

Nagrade za november številko:
1. komplet zapestnica in ogrlica, ki ju podarja
trgovina Anita, Anita Vrtačnik s.p.,
Prešernova 1, 8290 Sevnica
2. večerja za eno osebo, ki jo podarja
OKREPČEVALNICA –
IZLETNIŠKI TURIZEM, Ivan Zupan, s.p.,
Malo Podgorje 41a, 8292 Zabukovje
3. 1 majica, ki jo podarja
Artes studio Sevnica
4. dve napenjali za čevlje, ki ju
podarja Kopitarna Sevnica
5. 2 vstopnici za kino Sevnica,
ki ju podarja KŠTM Sevnica
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Vsa pravilno rešena gesla
pošljite
napisana na dopisnicah
najpozneje do
15. decembra 2007 na:
KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica
Vsi izžrebanci bodo
o nagradi
obveščeni po pošti.
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