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

Naklada 6.250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini 
Sevnica brezplačno na dom. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.. 

Uredniški odbor: Marjeta Lamovšek - začasna odgovorna urednica, 
Matej Imperl - glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar, Jože 
Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec. 

Lektoriranje: Saša Kralj - prispevki Šolski zvonec ter Šport in 
rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.

Fotografi ja na naslovnici: Vinko Šeško

Oglasna sporočila niso lektorirana. 
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.

Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi 
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila. 
Prispevkov in fotografi j ne vračamo.

Oblikovanje grafi čne predloge in naslovnice: 
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si
Grafi ka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si;
Telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si

Prihodnja številka bo izšla julija 2009, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 8.6.2009. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Močno smo že zakorakali v pomlad in približuje se nam poletje. Že v tem mesecu 
se bodo začeli dopusti, proti koncu meseca pa tudi šolske počitnice. Čedalje več 
otrok bo na cestah, zato bomo morali vozniki posvetiti še več pozornosti tudi tem 
udeležencem v prometu. 

Na našem prelepem sevniškem gradu so se že začele prireditve v sklopu Sevniškega 
grajskega poletja 2009. Vzemite si čas in obiščite katero izmed prireditev. 
Ljubitelji pohodov in izletov v naravo lahko obiščete najlepšo hribovsko vas leta 
2008, to je Razbor, in se nato povzpnete še na Lisco ali Lovrenc. 

Ob dnevu državnosti vam iz uredništva Grajskih novic čestitamo in vas ob tej 
priložnosti vabimo na prireditev ob dnevu državnosti, ki bo 21. junija. 

Vabljeni

PODATKI O GLASILU:

Iz grajske skrinje

Prvi teden v juniju  teden solidarnosti 
  4. junij  dan krvodajalcev
  5. junij   svetovni dan okolja
  8. junij   svetovni dan gasilcev
12. junij  svetovni dan boja proti otroškemu delu
14. junij               svetovni dan krvodajalstva
15. junij  svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi
16. junij   dan sladkornih bolnikov
16. junij   dan afriškega otroka
17. junij   svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše
20. junij   svetovni dan beguncev
21. junij   svetovni dan ALS
23. junij   dan javnih služb (Public Service Day)
26. junij   svetovni dan podpore žrtvam mučenja
26. junij   mednarodni dan podpore žrtvam mučenja
26. junij   mednarodni dan proti zlorabi drog

KOLEDAR SVETOVNIH DNI ZA MESEC JUNIJ:

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

Občinske strani

V sklopu projektov, ki potekajo, je tudi ureditev infrastrukture 
v Lončarjevem Dolu. Projektna dokumentacija je dokončana. 
Izkazalo pa se je, da je predvidena ureditev Lončarjevega Dola, 
kjer bi najprej povečali protipoplavno varnost in potem uredili 
promet za povečanje varnosti pešcev v naselju, zelo draga. Skupna 
predračunska vrednost naložbenega projekta za ureditev 200 
m dolgega odseka lokalne ceste s pločniki, javno razsvetljavo in 
ureditvami avtobusnih postajališč ter regulacijo 250 m potoka z 
gradnjo novih premostitev znaša skoraj 1,0 mio EUR, od tega je 
za okrog 727.000 EUR vodarskih ureditev. Služba vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je občini 
Sevnica v letih 2009 in 2010 zagotovila skupaj 473.000 EUR 
za ureditev 3,4 kilometra lokalne ceste Lončarjev Dol-Podvrh-
Zabukovje, kar pomeni, da bo treba spet preveriti realen obseg 
ureditev.

Občina Sevnica si prizadeva za zagotavljanje čim boljših razmer 
za potek osnovnega šolstva in predšolske vzgoje. V ta namen 
sta se župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek Sotošek 
sestala z ministrom za šolstvo, dr. Igorjem Lukšičem. Ministru in 
sodelavcem sta predstavila naložbe s področja šolstva na območju 
občine in težave, s katerimi se pri tem srečuje občina. 

Na regionalni cesti skozi Sevnico potekajo ureditvena dela z 
gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Na pododseku do križišča 
pri železniški postaji manjkata še končna preplastitev in ureditev 
dovozov ter sklepna dela; na pododseku do spomenika NOB 
potekata prometna preureditev in semaforizacija križišča pri 
Izidorju; na pododseku do Hotela Ajdovec pa prestavitve in zaščite 
komunalnih vodov. Dogovorjeni datum dokončanja del je maja 
letos. Skupna pogodbena vrednost ureditev znaša 1,0 mio EUR, 
delež občine pri tem pa 360.000 EUR. Občina bo vzporedno s tem 
urejala tudi območje parkirišča pri železniški postaji.

Občina Sevnica je investitor ureditve lokalne cestne povezave 
Planinska cesta-NHM-Grič, ki vključuje celovito ureditev 
odseka lokalne ceste, dolžine 250 m, mimo Kopitarne ter prvo 
fazo ureditve odseka Grič, v dolžini 520 m. Skupna vrednost 
naložbenega projekta je 590.000 EUR, pri čemer pridobljena 
sredstva sofi nancira Služba vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko v skupni vrednosti 466.000 
EUR. Gradbena dela potekajo. Odsek mimo Kopitarne je skoraj 
končan. Na odseku na Grič potekajo zaščitna dela in prestavitve 
komunalnih vodov, skupaj z gradnjo vodovoda in kanala fekalne 
kanalizacije. Sledila bo gradnja opornih zidov in pločnikov z 
javno razsvetljavo. V prvo fazo ureditve odseka ceste na Grič je 
zaradi omejenih sredstev vključeno dokončanje pločnikov in 
javne razsvetljave. Ta dela bodo predvidoma dokončana do konca 
maja. Za drugo, končno fazo ureditve odseka na Grič, ostane še 
asfaltacija razširjenega vozišča lokalne ceste, ki je predvidena 
v sklopu naložbenega projekta gradnje pločnikov in razširitve 
vozišča Drožanjske ceste. Druga faza odseka Grič bo predvidoma 
v celoti dokončana v poletnih mesecih.

Sestanek z ministrom za šolstvo

Ureditev ceste skozi Sevnico

Ureditev cestne povezave 
Planinska cesta-NHM-Grič

V Krmelju se bosta začela gradnja rondoja in ureditev dela ceste 
skozi Krmelj. Gre za naložbo Direkcije Republike Slovenije za ceste 
s sofi nanciranjem sevniške občine. Sporazum o sofi nanciranju je 
podpisan, celotna vrednost naložbenega projekta pa je 925.000 
EUR. Dokončana je že ureditev regionalne ceste, skupaj s pločniki 
na severnem odseku v Krmelju. Prevzem izvedenih del bo razpisan 
skupaj z zgornjim pododsekom (ovinek), ki ga še gradijo. Skupna 
naložbena vrednost ureditev, skupaj z dodatnimi deli, znaša 
678.300 EUR, delež občine pri tem pa 208.000 EUR.

Gradnja rondoja in 
ureditev dela ceste skozi Krmelj
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Občina Sevnica je investitor oziroma soinvestitor več investicijskih 
projektov na cestnem omrežju na območju Krmelja. Tako je bila 
konec preteklega leta dokončana celovita obnova regionalne ceste 
od Mercatorja do stare šole, letos pa se dokončuje še razširitev 
ovinka na koncu naselja v smeri proti Šentjanžu. Na lokalnih 
cestah je v izvajanju širši investicijski projekt Omrežje cest, 
ki zajema štiri pododseke na tem območju, od teh je bil odsek 
proti Gabrijelam dokončan že lani, potekajo tudi dela na odseku 
od odcepa za Brezje do Hinjc, kmalu pa naj bi se začela izvajati 
tudi celovita ureditev zgornjega pododseka lokalne ceste od Hinjc 
proti Krmelju. Direkcija Republike Slovenije za ceste pa izvaja javni 
razpis za izbor izvajalca za ureditev križišča pri Barbari, ki naj bi 
se prav tako začela letos. Prav na temo sodelovanja pri izvedbi 
navedenih investicij je tekla tudi beseda na sestanku župana 
Srečka Ocvirka s strokovnimi službami občine in predsednico 
krajevne skupnosti Slavico Mirt. Ugotovljeno je bilo, da je vse 
morebitne pobude, ki se pojavljajo ob izvajanju del, smiselno 
neposredno terensko reševati z izvajalcem, gradbenim nadzorom 
in predstavnikom investitorja, s tem, da se je treba dobro zavedati 
omejenosti virov za fi nanciranje potrebnih ureditev. V nadaljevanju 
je bilo govora tudi o možnostih za sodelovanje krajevne skupnosti 
pri fi nanciranju predvidenih ureditev okolice rondoja pri Barbari, 
predvsem v pomenu povečanega obsega parkirnih površin na 
novem parkirišču pred objektom Krmelj 34. Župan pa se je skupaj 
s sodelavci glede izvajanja projektov sestal tudi s predstavniki 
Krajevne skupnosti Šentjanž in Boštanj.

Nakup opreme za 
Vrtec Ciciban Sevnica

Občinske strani

Na občini Sevnica je potekalo odpiranje ponudb za nakup opreme 
za Vrtec Ciciban v Sevnici. Po pregledu štirih pravočasnih ponudb 
je občina izbrala dobavitelja opreme, podjetje Gonzaga Pro, d. o. 
o., iz Solkana. Vrednost opreme je 237.598 EUR. Oprema se bo 
dobavila v dveh fazah, in sicer za prvi del konec avgusta letos, 
drugi del pa konec pomladi leta 2010.

Ob svetovnem in slovenskih dnevih knjige so se v Knjižnici Sevnica 
na literarnem večeru z naslovom Sij sevniških poezij iskrile besede 
mladih sevniških poetov Cite Konec, Nine Božjak, Mojce Metelko, 
Ines Kežman, Tine Verhovc, Sebastijana Možica in Matije Drobneta. 
Knjižnica Sevnica je z Varstvenodelovnim centrom Leskovec-Krško 
- enoto iz Sevnice ob dnevu knjige začela skupni projekt: bralno 
značko za njihove varovance. Bralno značko so poimenovali S 
knjigo na potep. Na prvo srečanje so povabili ilustratorja Uroša 
Hrovata, ki je ob branju zgodb narisal nekaj knjižnih junakov.

Predstavnik občinske uprave občine Sevnica se je v Ljubljani udeležil 
sestanka s predstavniki konzultantskega podjetja DDC, ki vodi 
inženiring investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju 
za potrebe Direkcije Republike Slovenije za ceste. Na sestanku so 
bili obravnavani predvsem aktualni investicijski projekti, ki potekajo 
na območju občine Sevnica, govora je bilo pa tudi o pobudah občine 
Sevnica za uvedbo potrebnih novih ureditev v državne investicijske 
plane. Glede novih naložb je bilo ugotovljeno predvsem, da morajo 
občine, skladno z dopisom Direkcije Republike Slovenije za ceste, 
iz februarja letos, za vse svoje pobude predložiti tudi že takšen 
obseg projektne dokumentacije, da bo lahko podlaga za izdelavo 
investicijske dokumentacije in torej morebitno uvrstitev za 
sofi nanciranje v načrtovanje proračuna Republike Slovenije. Glede 
položaja sedanjih projektov je bilo ugotovljeno predvsem, da sta 
v razpisnem postopku dva investicijska projekta na državnem 
cestnem omrežju na območju občine Sevnica, in sicer nadaljevanje 
ureditve regionalne ceste skozi Sevnico, do Gasilskega doma 
ter ureditev križišča pri Barbari v Krmelju. Obe naložbi naj bi se 
predvidoma začeli v poletnem obdobju.

Sestanek na temo investicijskih projektov 
na državnem cestnem omrežju v 
občini Sevnica

Svetovni dan knjige

Predstavniki občine Sevnica in Zavoda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica so se na sevniškem gradu sestali 
s prof. dr. Janezom Bogatajem, priznanim slovenskim etnologom. 
Pogovarjali so se o zbirki starih predmetov, ki jih je občina Sevnica 
lani odkupila od domačega zbiratelja. Predmeti so že popisani, 
zdaj pa so v lepo ohranjeni grajski kašči. Upravitelji gradu želijo, 
da se uredijo v etnološko zbirko, ki bi popestrila ponudbo na 
gradu. Svoje strokovno mnenje je podal tudi dr. Bogataj, o nadaljnji 
usodi predmetov in grajske kašče pa se bo odločalo v prihodnosti. 
Sicer pa si obiskovalci na gradu zdaj med drugim lahko ogledajo 
konferenčno dvorano, poročno dvorano in stolp s freskami, grajsko 
kapelo ter več muzejskih zbirk in galerij.

Sestanek s
prof. dr. Janezom Bogatajem

Prvi teden maja se je začela asfaltacija Drožanjske ceste. Ta je 
bila zaradi urejanja Drožanjskega potoka in obnove komunalnih 
in energetskih vodov neprevozna. Izvajalec del je CGP, d. d., 
Novo mesto. V nadaljevanju bo cesta zaradi namestitve ograje ob 
potoku in asfaltacije pločnikov sproščena za izmenični enosmerni 
promet. Razširitev cestišča s hodnikom za pešce, predstavlja za 
občino Sevnica pomembno izboljšanje cestne infrastrukture, ki se 
uporablja za osebne in tudi poslovne in turistične namene.

Asfaltacija Drožanjske ceste

Investicijski projekti na cestnem omrežju 
v občini Sevnica

vir: Knjižnica Sevnica

Na odseku Velika Hubajnica–Osredek se končuje gradnja 
vodovodnega odseka v dolžini 1.460 m. Z vodo se bo oskrbovalo 
dodatnih osem gospodinjstev. Na omenjeni lokaciji do zdaj ni bilo 
vode. Iz terena je razvidno, da je glavnina izkopov potekla v terenu 
4. in 5. kategorije, kar pomeni oteženo delo. Dela so potekala 
aprila in maja. Ocena naložbe je 35.000 EUR.

Vodovod Velika Hubajnica–Osredek
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Na OŠ Sava Kladnika Sevnica je 140 učencev in 14 mentorjev 
izpeljalo kulturno prireditev Pozdrav pomladi. Rdeča nit je bila 
ljubezen v najširšem pomenu besede - do ljudi, okolja, živali … 
Celoten izkupiček od prodaje vstopnic je namenjen v šolski sklad. 

Želijo si, da bi imeli vsi učenci enake izhodiščne možnosti ne glede 
na to, iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Starši učencev in 
preostali gosti so prispevali kar 825 EUR. Veseli so dobrega odziva, 
za darovane prispevke pa se iskreno zahvaljujejo. 

Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je udeležil delovnega 
sestanka parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in odbora za okolje in prostor, ki se je začel z ogledom 
Hidroelektrarne Blanca ter se nadaljeval v sejni sobi občine Krško. 
S stanjem kmetijstva v Posavju, komasacijo in namakanjem 
kmetijskih zemljišč ter zaščito nasadov proti toči se je poleg 
odbornikov seznanil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, dr. Milan Pogačnik. 

Letos mineva 100 let 
od rojstva Ane Gale, 
70 let od njenega 
službovanja v Sevnici 
in 65 let od njene 
smrti. Osnovna 
šola Ane Gale je v 
sodelovanju z občino 
Sevnica, društvom 
Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
Sevnica in KŠTM 
Sevnica pripravila spominsko slovesnost, s katero so se poklonili 
spominu na pedagoginjo, literarno ustvarjalko in osebo, ki je 
žrtvovala življenje za domovino, Ano Gale. Slovesnost se je začela 
s položitvijo cvetja k spominski plošči in postavitvijo njene violine 
na častno spominsko mesto že v prostorih Osnovne šole Ane Gale 
in se nato nadaljevala z bogatim kulturnim programom v kulturni 
dvorani v Sevnici. Življenja in pomena pedagoškega dela Ane Gale 
so se v svojih nagovorih spomnili Anica Perme, ravnatelj šole Franc 
Novšak ter župan Srečko Ocvirk, ki pa je ob tem spregovoril tudi o 
prazniku dneva upora proti okupatorju.

Občinske strani
Parlamentarni odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter odbor za 
okolje in prostor

V humanitarni organizaciji Ozara Slovenija, nacionalnem 
združenju za kakovost življenja, se zavedajo, da je za ohranjanje 
in izboljšanje duševnega zdravja ljudi izjemnega pomena njihova 
socialna vključenost oziroma podpora, ki jo lahko ponudi 
družbena skupnost, še zlasti pa to velja za tiste, ki trpijo zaradi 
dolgotrajnih in resnih duševnih motenj. V Sevnici se je leta 2006 
število uporabnikov iz 11 povečalo na 48. Ozara se je po pomoč 
obrnila na občino Sevnica in ta jim je dodelila večje prostore 
na naslovu Trg svobode 11 v središču Sevnice. Maja 2007 je 
vodenje in odgovornost za sevniško enoto društva Ozara prevzela 
strokovna delavka Darinka Kozole. Zaposleni so za individualne 
pogovore na voljo v njihovi pisarni, po telefonu 07/81-63-780 ali 
na terenu – torej na domu. Ob tem vodijo tudi tedenske Skupine 
za samopomoč, njihov namen je, da si uporabniki izmenjujejo 
izkušnje in se medsebojno podpirajo. Poleg tega na Ozari izvajajo 
še številne druge aktivnosti - kreativne delavnice, pohode, 
druženje v obliki piknikov, razna srečanja, izlete, literarne krožke 
idr. Število aktivnih uporabnikov, svojcev in prostovoljcev se je 
konec marca 2009 povzpelo na 96. Ozara Sevnica med drugim 
zelo dobro sodeluje tudi z občino Sevnica in županom Srečkom 
Ocvirkom. Ta se strinja, da delovanje te humanitarne organizacije 
v lokalni skupnosti pomembno pripomore k boljši kakovosti 
življenja tudi najranljivejših občanov.

Delovanje humanitarne organizacije 
Ozara Slovenija

Na Brdu pri Kranju je bilo vseslovensko srečanje županov, na 
katerem sta predsednik vlade Borut Pahor in ministrica, odgovorna 
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj mag. Zlata Ploštajner, 
predstavila aktivnosti vlade pri pripravi pokrajinske zakonodaje in 
črpanje evropskih sredstev ter prihodnje aktivnosti na področju 
kohezijske politike. Vlada pripravlja simulacijo dveh modelov 
regionalizacije – za tri ali šest do osem pokrajin, ki bodo imele 
dovolj kadrovske in fi nančne moči, da bodo lahko izpolnjevale 
pričakovanje državljanov. Vlada si je projekt ustanovitve pokrajin 
zastavila kot enega svojih prednostnih projektov. Odločitev med 
šestimi in osmimi pokrajinami za naše območje ne igra nobene 
vloge, saj bi bilo Posavje v obeh primerih združeno v regijo s 
sedežem v Novem mestu. V pripravi so tudi ukrepi regionalne 
politike za podporo projektu ustanavljanja pokrajin.

Srečanje županov

Spominska slovesnost ob 
100. obletnici rojstva Ane Gale

Pozdrav pomladi

foto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Vir: Občina Sevnica

Foto: Petra Biderman
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Fotoreportaža: Odprtje Gasilskega muzeja na Gradu Sevnica
4.     Prerez traku 
5.     Zbrani gasilci 
6.     Ogled prostorov nove gasilske zbirke

1.     Podelitev priznanj
2.     Podpredsednik PGD Sevnica g. Borut Simončič ponosno kaže prejeto priznanje
3.     Glasbena točka pred prerezom traku

Dela na projektu CČN Sevnica potekajo skladno s časovnim 
načrtom. Na čistilni napravi na Logu so večinoma končana 
armirana betonska dela, zdaj potekajo obrtniška dela in zidarska 
na upravni stavbi. 
Na levem bregu Save potekajo kanalizacijska dela na kanalu A 
(odsek Stilles-Mercator) in kanalu A5 na odseku med železniškim 
mostom in mostom čez Savo. 
Končana so armirana betonska dela na vseh štirih razbremenilnikih 
dežnih voda na levem bregu. V razbremenilnikih dežnih voda L1, 
L2 in L3 je že hidromehanska oprema. Aktivno so se začela tudi 
dela na desnem bregu reke Save na kanalu B. V obrtni coni Boštanj 
opravljajo kanalizacijska dela. Sicer pa so končana armirana 
betonska dela na razbremenilnikih dežnih voda D5, D6 in D8, 
kjer bo v nadaljevanju potekala montaža hidromehanske opreme. 
Junija se bodo začela pripravljalna dela na razbremenilniku 

dežnih voda D7, ki bo pri podjetju Sava avto. 
Glede na to, da je predmetni projekt vezan na preostale 
projekte, ki potekajo v občini Sevnica, bo konec maja opravljen 
pregled izvedenih del na projektu CČN Sevnica, na katerem bo 
ugotovljeno, ali opravljena dela na tem projektu omogočajo dvig 
vode v akumulacijskem bazenu HE Blanca do nazivne kote 174, 
20 n. m. v.
Občina Sevnica je maja na vsa gospodinjstva poslala zloženko, 
v kateri so predstavljeni splošni podatki projekta in kratka 
predstavitev poteka del na posameznih fazah. Več informacij 
lahko poiščete še na spletni strani www.cistilnasevnica.si. Sicer 
pa ste vljudno vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 6. 
junija, ob 9. uri v konferenčni dvorani sevniškega gradu. Tam  
bo splošna predstavitev projekta, ob 11. uri pa si boste lahko pri 
čistilni napravi Sevnica na Logu ogledali potek del na gradbišču.
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KŠTM Sevnica

Aprila so v soorganizaciji Muzeja Velenje, Šaleškim muzejskim 
in zgodovinskim društvom ter KŠTM Sevnica grajske prostore 
velenjskega gradu preplavila glasba dveh fi lmskih uspešnic 
avtorja Bojana Kostevca in vonj dobrih vin Društva vinogradnikov 
Sevnica–Boštanj.
Ob pozdravnem nagovoru direktorja Muzeja Velenja Damijana 
Kljajiča smo slišali nekaj podatkov o Ajdovskem gradcu, ki so 
bila obširneje predstavljena v fi lmu Ajdovski gradec. Po aplavzu 
je sledilo nekaj utrinkov s snemalnih dni fi lma Med legendo in 
resničnostjo.
Po tem smo odšli v sevniško občino in si tam ogledali preostale 
turistične znamenitosti. Ob zelo sproščujočem ozračju je bil na 
vrsti klepet, Aco in Branko pa sta navdušila s kozarčkom cvička, 
modre frankinje in chardonnayja.

V Velenju duh sevniške občine

V galeriji Grad Sevnica je bilo v četrtek, 16. aprila, odprtje razstave 
likovnih del akademske slikarke Ivane Andrić Todić in unikatnih 
lončarskih izdelkov iz gline, ki jih je oblikoval zgodovinar in 
etnolog Rok Komel. Odprtje je glasbeno popestril Trio klarinetov 
učencev Glasbene šole Sevnica, ki ga sestavljajo Sabina Androjna, 
Andraž Jene in Luka Stegne pod mentorstvom Danijela Šegule. 
»Podobe Ivane Andrić Todić so za naš likovni prostor in seveda tudi 
širše prava poživitev: ženska in odlična slikarska roka. Njene slike 
mestnih arhitekturnih gmot, dobesedno, v pogumnih, nenavadnih 
barvnih in koloristično svetlobnih kontrastih izžarevajo neka 
posebna, skoraj skrivnostna, iracionalna stanja.
Umetniška in funkcionalna keramična forma, tehnološka 
dovršenost, inovativnost, estetika, sporočilnost, ideja, so 
elementi, ki zanimajo celjskega profesorja zgodovine in etnologije 
Roka Komela, ki je že med študijem spoznaval zakonitosti 
klasičnega lončarstva, zdaj pa je v Celju edini klasični lončar, ki 
ga ob funkcionalni keramiki čedalje bolj zanimajo dekorativni, 
estetsko zasnovani glineni primerki,« pravi o njunem ustvarjanju 
umetnostna zgodovinarka Marlen Pramšak. 

Odprtje razstave slik Ivane Andrić 
Todić in lončarskih del Roka Komela

Vir: KŠTM Sevnica
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Turistična zveza občine Sevnica, prispevki in reportaže

Turistična zveza občine Sevnica je 24. aprila v počastitev 
svetovnega dneva zemlje organizirala zasaditev občinske lipe na 
Slančjem Vrhu. V tem kraju zato, ker se je ta v projektu Moja 
dežela, lepa in gostoljubna lani uvrstil na drugo mesto v kategoriji 
kraji v Posavju. 
Pri TZOS organiziramo vsako leto skupaj z Zavodom za gozdove 
zasaditev na določenem kraju. Letos so pri akciji sodelovali še 
občina Sevnica, KS Tržišče, TD Tržišče, Zavod Vrbov log in seveda 
OŠ Tržišče. Učenci so skupaj s svojo mentorico pripravili lep 
kulturni program, povezovala pa ga je prof. Irena Klukej. Zbralo 
se je veliko ljudi iz ožje in širše okolice. Domačini so tudi tokrat 
dokazali, da so si res zaslužili naziv druga najlepša vas s pečatom 
prijaznosti, gostoljubnosti in odprtosti. Za konec so pojedino 
pripeljali kar na vozu. Duhovito, vabljivo okrašeno in omamno 
lepo je zadišalo po sveže pečeni potici ocvirkovki.
Naj lipa raste in naj naredi bogato krošnjo, da bodo ptice lahko 
imele varno zavetje, popotniki pa hladno senco. 

Cvetka Jazbec 

Zasaditev občinske lipe na 
Slančjem Vrhu 

Planinsko društvo Lisca Sevnica že nekaj let povabi k organizaciji 
pohodništva v občini Sevnica poleg šol in drugih društev tudi 
Turistično zvezo občine Sevnica. Letos je bilo še posebno slovesno, 
saj smo OŠ Sava Kladnika Sevnica v zahvalo za sodelovanje in 
pozitivni prispevek na področju turizma podelili priznanje TZOS - 
bronasto azalejo. TZOS je zelo vesela glede odziva in sodelovanja 
šol v občini Sevnica pri raznih projektih.
Dneva pohodništva so se udeležili učenci iz osnovne šole Sevnica, 
podružnične osnovne šole Studenec in osnovne šole Boštanj. 
Člani TZOS smo poskrbeli za napitke za vse učence in pomoč pri 
organizaciji in vodenju.
V lepem in sončnem jutru so učenci pripravili kratek kulturni 
program. Ob 9. uri so avtobusi odšli vsak v drug kraj. Nekaj se 
jih je odpravilo v dolino Sopote, drugi so šli na Brunk, tretji v 
Murnice, preostali pa so šli po poteh na štajerski strani občine.
Ura v takšnem lepem dnevu prehitro teče in kar naenkrat je odbilo 
dvanajst, ko smo se morali posloviti.
Nasmejani obrazki in pesem na ustih kažejo, da je bilo lepo.

 Cvetka Jazbec      

Dan pohodništva v občini Sevnica

Turistično društvo Tržišče je v sodelovanju z marljivimi krajani 
Vrhka in  Krajevno skupnostjo Tržišče v nedeljo, 10. maja, 
organiziralo tradicionalni pohod iz Tržišča na Vrhek do rastišča 
rumenega sleča.
Pridružila sta se nam tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in predsednik KS Tržišče Janez Kukec. Za dobro voljo je vso pot 
skrbel harmonikar Igor Ržen, spremljali pa so nas tudi konjeniki 
iz Šentjanža.
Gostoljubni Vrhovčani so tudi tokrat poskrbeli, da je bil pohod 
na Vrhek za vsakega udeleženca nepozabno doživetje. Postregli 
so nas z domačimi dobrotami, kot je vrhovska pita, krompir v 
oblicah s soljo, kumino in »ženofom«, in seveda z »vrhovskim« 
cvičkom. Posebna zahvala velja Miru Povšetu in njegovi družini 
ter Stuškovim, Svenškovim in Radičevim.
Cilj našega pohoda je bilo rastišče rumenega sleča ali azaleje. 
Sprejeli so nas grmi s svojimi omamno dišečimi in živo rumenimi 
cvetovi.  Azaleja bujno cveti od leta 2006, ko so domačini ob 
podpori Zavoda za gozdove očistili zaraščeno jaso rastišča. 
Pohod smo zaključili s toplim  obrokom pri zidanici družine 
Jankovič, ki je v letu 2008 pridelala najboljši cviček v okviru 
Društva vinogradnikov Malkovec.

Irena Lindič

Pohod iz Tržišča na Vrhek 
do rastišča rumenega sleča

Pri TZOS vsako leto poskrbimo za predavanja in za izobraževanje 
iz zdravilnih zelišč. Tudi tokratno je bilo zanimivo. Predaval je 
mag. Jože Kukman. V dvorani v Tržišču se je v torek, 5. maja, 
zbralo lepo število ljudi, ki jih to področje zanima. Najprej smo 
ponovili že slišano, nato smo se posvetili srcu in ožilju.
Kar tri ure smo poslušali in si poskušali čim več zapisati. Vsak 
dober nasvet lahko pride prav. Sploh v tem času, ko okoli nas 
cveti polno zdravilnih zelišč, je prav, da jih tudi naberemo in 
shranimo za zimske napitke.
Predvsem je zelo pomembno, da se seznanimo s kulturo nabiranja 
zelišč tako, da ob tem početju varujemo naravo.
Pri TZOS se bomo še trudili in vabili dobre predavatelje, vas, dragi 
občani, pa vabimo, da se jih udeležite. Samo nekaj časa si je treba 
vzeti, pa boste na koncu ugotovili, kako je koristno izvedeti kaj 
novega. 

 Cvetka Jazbec

Za vsako bolezen rož'ca raste, 
predavanje TZOS
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Prispevki in reportaže

Domen Marn, doma iz Sevnice, se je že v zgodnji mladosti 
zapisal glasbi. Kot deček je neizmerno užival ob zvokih narodno-
zabavne glasbe. Ni bilo nedelje, ko bi zamudil oddajo Videomeh, 
starša sta morala vse oddaje posneti na videokaseto, in te so se 
vrtele od jutra do večera. Nekoč je celo napisal pismo, da je 
samo zanj zaigral Grega Avsenik na svojo kitaro. Ko je bil star 
pet let, je na Glasbeni šoli Krško opravil preizkus nadarjenosti in 
začel z malo glasbeno šolo ter igranjem na kljunasto fl avto. Beti 
Križanič in Drago Gradišek sta bila nanj še posebno pozorna in 
pri odločitvi za inštrument je bil odločen: klarinet. 
Prvi zvoki so ga spodbujali in Domen se je zaljubil v klarinet. 
Udeleževal se je tekmovanj doma in v tujini ter prejel več 
priznanj; dve zlati in drugo nagrado iz državnega tekmovanja 
TEMSIG, trikrat naziv laureat in nagrado za dosežene vse točke 
na tekmovanjih v Požarevcu in Beogradu ter posebno nagrado 
udinske province iz Italije. Prejšnji teden se je v Požarevcu 
(SRB) udeležil 6. tekmovanja pihalcev in spet dosegel vseh 100 
mogočih točk ter najvišji naziv. Vsa leta se je izobraževal na 
raznih seminarjih doma in v tujini.
Z devetimi leti se je pridružil Mladinskemu pihalnemu orkestru 
GŠ Krško, zdaj je član Pihalnega orkestra Videm Krško in 
Sinfoničnega orkestra GŠ Krško. Komorno udejstvovanje 
nadaljuje tudi v Celju, kjer je član treh orkestrov. Sodeluje v 
komornih sestavih kvartetov in triov klarinetov ter sestavih z 
drugimi inštrumenti. Na letošnjem 38. TEMSIG je v triu – prečna 
fl avta, klarinet, klavir – Domen prejel zlato plaketo.
Prof. Robert Pirc mu je omogočil izjemno strokovno mentorsko 
pomoč in Domna oblikoval v fanta, ki je trdno odločen, da bo šel 
glasbeno pot. Vpisal se je na umetniško gimnazijo v Celju, smer 
klarinet. Njegov mentor v SGŠ Celje je prof. Jurij Hladnik, ki je v 
slovenskem prostoru priznani klarinetist in vrhunski profesor. V 
Celju je svoje glasbeno znanje še poglobil, pridobil nove izkušnje 
in poznanstva. In prav ta ga vodijo naprej na poklicno pot. 
Odhaja namreč v Švico na študij klarineta na Zürich Hochschule 
der Kunste (Akademija za umetnost Zürich). Že iz mladosti si 
želi študirati glasbo v tujini in zdaj se mu sanje uresničujejo. In 
tu so že nove želje, a naj še dozorijo …

Družina Marn

DOMEN MARN IN 
NJEGOVA GLASBENA POT 

Kraj Boštanj je znan po dolgoletni pevski tradiciji. Leta 1964 se 
je zbralo osem mladih fantov, ki so z velikim zanosom začeli 
vaditi. Na vrsti so bili prvi nastopi na domačem odru, njihova 
ubrana pesem je kmalu zazvenela tudi po drugih krajih. Prvi 
je oktet vodil Jože Pfeifer, za njegovo organiziranost je skrbel 
Franci Pernovšek. To so bili Boštanjski fantje. Z neizmerno 
zagnanostjo so si uspešno utirali glasbeno pot in postali pri 
poslušalcih zelo priljubljeni. V različnih obdobjih se je v več 
letih zvrstilo in zamenjalo več pevcev. Eni so peli manj, drugi 
dlje časa. V našo bogato zgodovino se je s posebnimi črkami 
vpisalo ime mentorja, prof. Egona Kuneja, enega najuglednejših 
slovenskih zborovodij, ki nas je vodil 17 let. Pod njegovim 
vodstvom smo pevci dosegli zavidljivo kakovostno raven in se 
uvrstili med ugledne slovenske oktete. Z nami so sodelovali 
še naslednji zborovodje: Emil Lenarčič, Katja Krnc, Bernarda 
Kink in Silvija Blaževič. Od začetka leta 2008 nas vodi Jelka 
Gregorčič Pintar. Sedanjo pevsko zasedbo odlikuje mladostna 
svežina glasov, ki izražajo veselje do lepega petja. Ves čas 
smo sodelovali na pevskih revijah in bili večkrat povabljeni na 
revije izbranih oktetov Slovenije. Posneli smo nekaj radijskih in 
televizijskih oddaj, med katerimi je bila zelo odmevna Sonce v 
Sevnici. Med številnimi nastopi in spomini izstopajo tisti med 
Slovenci v Nemčiji, kamor smo se večkrat vračali, in v Kanadi, 
kjer smo skupaj z njimi praznovali 10 let radia Glas kanadskih 
Slovencev. Ob praznovanju 2000. obletnice krščanstva smo kot 
edini Slovenci nastopili v Rimu in Vatikanu. Posebno doživetje je 
bilo osebno srečanje s papežem Janezom Pavlom II. v Vatikanu 
leta 2004. Tudi tam smo prepevali. »V trenutku, ko se je nič 
koliko vrednosti razvrednotilo, ostaja pesem še vedno čista in 
močna, izraz našega srca, zavesti in volje. Naj zato slavljenci 
še in še pojo. Dokler bomo Slovenci peli, bomo živeli,« nam je 
v voščilu ob 25. obletnici zapisal Bogdan Pogačnik, dolgoletni 
predsednik Slovenskega okteta. V 45 letih delovanja je bila naša 
pesem vedno čista, močna, izraz srca, zavesti in volje. Bogatila je 
prireditve, osrečevala praznovanja, pa tudi orosila marsikatero 
oko. Poslušalcem je preprosto segla do srca in jih spremenila v 
prijatelje okteta doma in na tujem. Ob nesebičnem razumevanju 
in podpori naših družin in donatorjev smo takšno pesem 
prizadevno ustvarjali pevci in zborovodje različnih generacij. 
Tudi zdaj. Za pevsko dušo, za občinstvo, za ohranjanje kulture v 
kraju in v prid slovenski pevski kulturi. Naj praznuje pesem! 

Jože Novak 

NAŠIH 45 LET

V Kulturni dvorani Sevnica sta bila dva od štirih koncertov Pesem 
Posavja 2009. Aprila smo gostili oktete in male pevske skupine. 
Revije se je udeležilo devet sestavov iz Posavja in kar štiri skupine 
so bile iz občine Sevnica - Pevska skupina Encijan, Fantje z 
Razborja, Vokalna skupina Coronke in Oktet Jurija Dalmatina. 
V maju se je revija nadaljevala v zborovski zasedbi, sodelovali 
so: Mešani pevski zbor Lisca Sevnica, Moški pevski zbor Planina 
Cerklje ob Krki, Ženski pevski zbor KD Orlica Pišece, Mešani 
pevski zbor Studenec, Moški pevski zbor Slavček Velika Dolina, 
Moški pevski zbor Sromlje in Mešani pevski zbor Viva Brežice. 
Strokovni spremljevalec Tomaž Habe je poudaril, da je vesel, da 
v Posavju pevci pojejo slovensko pesem in ne posegajo po tuji 
literaturi. Pevce je pozdravila tudi podžupanja občine Sevnica 
Breda Drenek Sotošek in izrazila navdušenje, ker posvečajo svoj 
prosti čas ljubiteljskemu petju.

PESEM POSAVJA 2009

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica
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Naravna in kulturna dediščina

 

Sv. Florjan, zavetnik gasilcev, goduje 4. maja. Ta dan je tudi 
svetovni dan gasilcev. V ta namen smo šentjanški gasilci v 
nedeljo, 3. maja, organizirali tradicionalno srečanje gasilcev na 
Florjanovem žegnanju v Budni vasi. Sveto mašo je vodil Janez 
Cevec, župnik iz Šentjanža. S pesmijo so ga spremljale članice 
domačega pevskega zbora Kresnica. Svete maše sta se udeležila 
tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik KS 
Šentjanž Ivan Orešnik. Vse zbrane gasilce in druge goste sta 
pozdravila in nagovorila s spodbudnimi besedami. V imenu 
šentjanških gasilcev je spregovoril predsednik Boštjan Repovž. 
Vse je lepo pozdravil, se jim zahvalil za obisk ter jim zaželel 
še lep in prijeten preostanek dneva, vse pa še povabil na 15. 
Florjanovo žegnanje. Letošnje že 14. Florjanove nedelje so se 
poleg domačih gasilcev udeležili tudi člani sosednjih gasilskih 
društev iz Krmelja, Velikega Cirnika, Tržišča, Telč, Vrhovega in 
Radeč. Skupaj jih je bilo približno 70. Po končani maši je bilo 
prijetno druženje s pogostitvijo gasilcev in gostov. Za veselo 
razpoloženje so poskrbeli godbeniki Blanški vinogradniki.

Jožica Lamovšek, PGD Šentjanž

FLORJANOVA NEDELJA V BUDNI VASI

Na hrib nad naseljem Trnovec je tudi 
letos Jurjeva nedelja privabila veliko 
obiskovalcev in 20 konjenikov – kar je 
nekoliko manj kot lani. Svoje lepotce 
so ponosno prijezdili na travnik pod 
okrilje mogočnega križa, na katerem 
je pripet Jezus v naravni velikosti. 
Sveta maša je potekala v cerkvici 
sv. Jurija, nato pa so vsi obiskovalci 
prispeli na bližnji travnik, kjer so konji 
potrpežljivo čakali na privezih. Župnik 
iz Zabukovja je konje blagoslovil in jih 

priporočil svetemu Juriju, gospod Biderman pa je vsakemu konju 
izročil blagoslovljeni kruh. Konjeniki so si izmenjali rejske in 
konjeniške izkušnje ter se okrepčali z malico in pijačo. 

Tanja Košar 

JURJEVA NEDELJA IN BLAGOSLOV 
KONJ V TRNOVCU

Že nekaj let zapored se konjeniki Krekove konjenice 1. maja 
odpravijo na pohod iz Šentjanža na Kamenško. Pot se vije po 
gozdu, zvok kopit pa je kot pesem odmeval po stezicah in 
ponosni lastniki svojih žlahtnih prijateljev smo se z mimohodom 
predstavili že zbranim krajanom. Po končani proslavi je za našo 
pogostitev poskrbela LD Šentjanž, kozarček rujnega pa nam je 
postregla družina Lindič. Letošnjega pohoda se je udeležilo 14 
konjenikov in upamo, da smo s svojo navzočnostjo popestrili 
pohod, saj je veliko zbranih prišlo občudovat konje.

Krekova konjenica

POHOD KREKOVE KONJENICE 
NA KAMENŠKO

»Bila sem izjemno presenečena. Še posebno, ker je to 13. leto, 
odkar poteka izbiranje pri reviji Viva in ker se zavedam, da imam 
bolj ali manj iste bolnike in da se z njimi tudi sama staram. Zelo 
sem vesela in počaščena, ker je to anonimno priznanje in zahvala 
tistih, ki me poznajo kot zdravnico,« pravi Ana Slapšak, dr. med. 
specialistka splošne prakse iz sevniškega zdravstvenega doma. 
Bralci revije Viva, ki je s pomočjo še nekaterih medijskih hiš, med 
katerimi je bil tudi Dolenjski list, tudi tokrat izbirala zdravnike 
leta. Naziv moja družinska zdravnica 2009 je tokrat dobila 
zdravnica v Sevnici. 

Ana je zdravica je že 31 let, 
svoje delo je začela v Sevnici, 
družino pa si je ustvarila v 
Boštanju. Prepričana je, da 
se je odločila zelo prav in da 
je to prava medicina. Osebni 
zdravnik je ljudem po 
njenem prepričanju najbližji. 
»Za zasebno prakso sem se 
odločila pred 13 leti zaradi 
boljše organiziranosti, ne 
zaradi denarja! Zato sem 
tudi ostala v hiši. Vključujem 
se v nujno medicinsko 
pomoč in dežurno službo, 
ki je obvezna za vse 
zdravnike, ki delamo na 
primarni ravni!« Na koncu 
se je znova zahvalila vsem, 
ki so glasovali zanjo v akciji 
Vive.

MOJA DRUŽINSKA ZDRAVNICA 
ANA SLAPŠAK GORINŠEK

Pavel Perc
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Koledar prireditev
Vrsta Datum in ura Kje? Prireditev Organizator - informacije

junij Knjižnica Sevnica Razstava risb učencev Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica (mentorica Janja Flisek).

Info: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

junij Knjižnica Sevnica Razstava: Saša Gornik: Dodekaeder - zvezda – koledar. Info: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

ponedeljek, 
1. 6. do 22. 6.

Knjižnica Sevnica Razstava: Valentin Kubale: Pomen razvoja didaktike – 
metodike učnih predmetov v sodobni šoli. Razstava bo 
na ogled vse do 22. junija.

Info: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

ponedeljek, 1. 6., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica (pri 
bazenu )

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen 
Sevnica in odprto prvenstvo upokojencev za junij 
2009.

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

torek, 2. 6., 
ob 20.00

Župnišče v Sevnici Otvoritev potujoče razstave arhivskih fotografi j o 
življenju Slovencev v povojnih begunskih taboriščih 
na Koroškem. Razstava bo na ogled vse do 25. junija 
2009. Za ogled se lahko dogovorite po telefonu 
07/81-61-680.

Org.: Župnija Sevnica in 
Rafaelova družba

sreda, 3. 6., 
ob 18.15

Kulturna dvorana Sevnica Zaključni koncert oddelkov pihala in trobila Org.: Glasbena šola Sevnica, 
07/81-41-640

petek, 5. 6., 
ob 18.00

Mladinski center Sevnica Odpri srce – podaj roko: Otroški klub Veselo srce je 
skupina prijaznih razigranih otrok, ki se bodo pred-
stavili s pesmijo, igricami in mini dramskim nastopom 
s skupnim sloganom »Odpri srce – podaj roko«.

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 5. 6.,
ob 20.30

Dom krajanov Razbor Vpliv gibanja - tečaj Vrelec mladosti Org.: Martina Kranjc, 031/686-654

petek, 5. 6., 
ob 20.30

Albert Felicijanovi dvorana 
gradu Sevnica

SGP 2009: 
Gledališka predstava Otok: v izvedbi kulturnega 
društva K. Vstopnina 4 €.

Info: majsci@gmail.com

sobota, 6. 6., 
od 8.00 do 12.00

parkirišče za HTC Vsakomesečni sejem Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 6. 6., 
od 8.00 do 17.30

Rakovnik v Ljubljani Čarno jezero - program za otroke Org.: SMC Sevnica in Župnija 
Sevnica Info: Vesna, 040/164-201

sobota, 6. 6., 
popoldne

Zaključek veroučnega leta Org.: Župnija Sevnica 
Info: Boštjan, 031/486-554, 
bostjan.jamnik@salve.si

sobota, 6. 6., 
ob 19.00

Župnijska cerkev Boštanj Slavnostni koncert ob 45-letnici delovanja Okteta Jurij 
Dalmatin. Gost slavnostnega koncerta: Slovenski oktet.

Info: Jože Novak, 07/81-60-970

sobota, 6. 6., 
ob 19.00

Šmarčna Vrtna veselica z ansamblom Jerneja Kolarja Info: Aleš, 041/385-852

sreda, 10. 6., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem 
šahu ŠK Milan Majcen Sevnica za junij  2009.

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

četrtek, 11.6., 
ob 20.00

Lekos Galerija Ana Razstava življenjskih del Rudija Stoparja Info: Breda 041/642-157

petek, 12. 6., 
ob 19.00

Kulturna dvorana Zabukovje Srečanje ljudskih pevcev Info: JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica, Katja Pibernik, 
07/81-60-970, 041/328-166

petek, 12. 6., 
ob 20.00

Albert Felicijanova dvorana 
gradu Sevnica

SGP 2009: 
Retorični kabaret »Veščina premisleka«. Kotizacija: 25 
EUR. Vstopnice lahko kupite v TA Doživljaj ali na gradu 
ter 1 uro pred kabaretom.

Info in prijave: Marko Juršič, 
040/842-377, 
marko@sola-retorike.si

Petek, 12.6., 
ob 20.30

Dom krajanov Razbor Glikemični indeks in hujšanje Org.: Martina Kranjc, 031/686-654

sobota, 13. 6., 
od 10.00 do 11.30

SMC Sevnica Ustvarjalna delavnica - mlinarstvo Org.: SMC Sevnica 
Info: Vesna, 040/164-201, 
info@smc-sevnica.si

sobota, 13. 6., 
ob 20.00

atrij gradu Sevnica SGP 2009: 
Koncert pihalnega oddelka Glasbene šole Krško. 
Vstop prost!

Info: Mitja Režman, 041/426-564

sobota, 13. 6., 
ob 20.00

Svečana akademija ob 10 letnici društva rejcev in lju-
biteljev konj Šentjanž

Org.:Društvo rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž
Info: Boštjan, 041/709-287

torek, 16. 6., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica za junij 2009.

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

četrtek, 18. 6., 
ob 18.00

Mladinski center Sevnica Sonja Simončič Bobek: Starševski čvek: Življenje v 
zdravi družini

Info: Sonja, 041/975-292

petek, 19. do 
20. 6., ob 19.00

odhod iz Sevnice Nočno romanje na Svete gore - s kolesi Org.: ŠOM Celje 
Info: Boštjan, 031/486-554, 
bostjan.jamnik@salve.si

Petek, 19.6.,  
ob 20.30

Dom krajanov Razbor Kako priti do trajnega zadovoljstva Org.: Martina Kranjc, 031/686-654

petek, 19. 6., 
ob 21.00

atrij gradu Sevnica SGP 2009: 
Body shock – večer elektronske glasbe

Org.: Društvo K.N.O.F. 
Info: Peter Zalokar, 070/717-273

sobota, 20. 6., 
ob 20.00

atrij gradu Sevnica SGP 2009: 
Gledališki večer: Komedija Snubač, avtorja Antona 
Pavloviča Čehova, v izvedbi igralske skupine društva 
TRG Sevnica. Romantična komedija Viljem Ostrovrhar, 
avtorja Antona Medved, v izvedbi igralske skupine 
Svibno. Vstopnina: 3 EUR.

Org. Društvo TRG Sevnica
Info: Ženja Gerjevič Zelič, 
041/773-005

nedelja, 21. 6., 
ob 9.00

Športni dom Sevnica (pri 
bazenu)

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo 
ŠK Milan Majcen Sevnica za junij 2009.

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

Izobraževanja, preda-
vanja, seminarji

Kulturne prireditve, 
razstave, nastopi

Prireditve za 
otroke

Športne prireditve, 
rekreacija, pohodi
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Vrsta Datum in ura Kje? Prireditev Organizator - informacije

nedelja, 21. 6., 
ob 19.00

Parkirišče pred Občino 
Sevnica

SGP 2009: 
Prireditev ob dnevu državnosti in 140. obletnici slov-
enskega tabora v Sevnici. Slavnostni govornik bo dr. 
Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS.

Org.: Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Godba Sevnica 
Info: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

Petek, 26.6., 
ob 20.30

Dom krajanov Razbor Predstavitev izdelkov za nego kože in osebno nego 
ter ekoloških čistil

Org.: Martina Kranjc, 031/686-654

sobota, 27. 6., 
ob 16.00

nogometno igrišče na 
Studencu

Dnevno - nočni nogometni turnir za 6. Kristijanov 
memorjal

Info: Uroš Gorenc, 041/493-459

sobota, 27. 6., 
ob 17.00

prireditveni prostor pred 
gostilno Janc na Studencu

Srečanje harmonikarjev na Studencu. 
Po prireditvi veselica s skupino ČUKI!

Org.: KD Studenec 
Info: Andreja Janc: 031/308-387

sobota, 27. 6., 
ob 17.00

SMC Sevnica Don Boskov turnir: ročni nogomet, pikado in namizni 
tenis

Org.: SMC Sevnica 
Info: 041/813-318, 
info@smc-sevnica.si

sobota, 27. 6., 
ob 19.30

SMC Sevnica Turnir v namiznem hokeju za veliko nagrado SMC Org.: SMC Sevnica 
Info: Matjaž, 031/377-789, 
info@smc-sevnica.si

sobota, 27. 6., 
ob 20.00

Gasilski dom Zabukovje Velika vrtna veselica v z ansamblom Novi spomini. Org.: Gasilsko društvo Zabukovje

sobota, 27.6., 
ob 21.00

atrij gradu Sevnica SGP 2009: 
Koncert: Nadia von Jacobi & The Rabbits

Info: www.myspace.com/nadiavonjacobi

ponedeljek, 29. 6. 
do 3. 7.

Ankaran Počitnice na morju - program za otroke Org.: SMC Sevnica Info.: Boštjan, 
031/486-554,  info@smc-sevnica.si

ponedeljek, 29. 6. 
do 28. 8.

SMC Sevnica Počitniško varstvo otrok Org.: SMC Sevnica 
Info: Ajda, 031/412-939, 
info@smc-sevnica.si

Koledar prireditev

Srečanja in projekti 
na temo zdravja

Turizem, 
prosti čas

Zabava, koncerti, 
veselice, srečanja

www.chemcolor.si

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton

Odlièna zašèita notranjih betonskih površin - primerna za delavnice, 
garaže, kleti, kurilnice,... Poleg odpornosti proti obrabi, kemikalijam, 

vroèim gumam je premaz obenem tudi paropropusten.

REDNI PROGRAMI SMC SEVNICA
torek/sobota  
– tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
petek  17h   
– otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
sobota 13h   
– košarka fantje (Goran 031 786 797)
sobota 14.30   
– nogomet fantje (Luka 040 690 870)
po dogovoru   
– učna pomoč za OŠ (Estera 031 473 351)
po dogovoru   
– praznovanja rojstnih dni (Petra 040 777 204)

 Planinska c. 8, 8290 Sevnica

B.H.S.
HITRI SERVIS

METELKO Branko s.p.

VULKANIZERSTVO ? PRODAJA GUM ? SERVIS VOZIL ? TRGOVINA 
 07/81 62 260

Servisirajte svoje 
vozilo ceneje

AKCIJSKA PRODAJA

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec julij je do 15. 6. 2009: info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si; KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

TRENINGI ŽRK SEVNICA 
POTEKAJO V SLEDEČIH TERMINIH:

Ponedeljek – 15.00 – 16.30 ~ 
   Športni dom (pri bazenu)
Torek - 15.30 – 17.00  ~ 
   Športna dvorana (pri OŠ)
Četrtek - 15.00 – 16.30  ~ 
   Športna dvorana (pri OŠ)
Petek – 15.30 – 17.00~ 
   Športna dvorana (pri OŠ)
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Šolski zvonec

Srednja šola Sevnica dvakrat zlata
17. aprila je v Kopru potekala turistična tržnica, ki predstavlja 
zaključek mednarodnega tekmovanja Več znanja za več turizma 
v organizaciji Turistične zveze Slovenije. Tekmovanje je potekalo 
na temo Ustvarjamo doživeto in gostoljubno deželo, udeležilo pa 
se ga je 29 srednjih šol iz Slovenije in zamejstva, dijaki so izdelali 
34 raziskovalnih nalog in jih predstavili s stojnicami na koprskem 
Titovem trgu.

Srednja šola Sevnica je predstavila dve raziskovalni nalogi, s 
katerima so dijaki predlagali, kako bi izboljšali turistično ponudbo v 
občini Sevnica in naredili naš kraj še bolj prijazen in gostoljuben. 
V hudi konkurenci je ocenjevalna komisija podelila pet zlatih 
priznanj in kar dve zlati sta odšli v Sevnico. Poleg tega je stojnica 
Savaland dobila posebno zlato priznanje tudi za najboljšo 
predstavitev na tržnici. Sončni petek ob morju je bil za sevniške 
tekmovalce in njihove mentorje nadvse uspešen.
Svoje raziskovalne naloge z idejami za nove turistične točke 
v Sevnici in njeni okolici nameravamo predstaviti tudi javnosti 
predvidoma 30. maja na naši šoli.

Mateja Traven

Že od začetka šolskega leta so se učenci osnovnih šol iz 
Blance, Boštanja, Sevnice in Tržišča, pod strokovnim vodstvom 
usposobljenih mentorjev: Olge Lužar, Polone Šintler Cigler, Kristine 
Prijatelj in Romana Dobovška, pridno pripravljali in pridobivali 
znanja iz nudenja prve pomoči v različnih življenjskih situacijah. 
Na RK Sevnica smo z mentorji in našo predavateljico prve pomoči, 
diplomirano medicinsko sestro Vladimiro Tomšič, njihovo znanje 
še utrdili in dodali tudi nekatera nova vedenja.

Ekipe so svoje znanje prvič preverile na občinskem tekmovanju, 
ki je potekalo 7. aprila na Blanci. V teoretičnem delu so reševali 
test o temah prve pomoči, test o zgodovini in pomenu RK, na 
praktičnem delu pa so pokazali, kako bi uporabili svoje znanje o 
prvi pomoči v naslednjih primerih:

- V jedilnici pride do dušitve in zadušitve učenca med malico,  
   drug učenec ima vreznino na podlakti in hudo krvavitev.
- V učilnici za pouk kemije pride pri poskusu do eksplozije 
   kemikalije, učencu gori obleka, dobi opekline, drug učenec 
   pa na mokrih tleh pade, zaradi česar pride do zvina v gležnju  
   in zloma v zapestju. 
- V telovadnici pa se pri igri z žogo dva učenca zaletita 
   z glavama,  eden obleži nezavesten, drug ima rano na glavi.

Prva in druga ekipa iz tega tekmovanja, OŠ Blanca in OŠ Boštanj, 
sta se uvrstili na regijsko preverjanje, ki je bilo 16. aprila v Novem 
mestu. Tudi tam sta ekipi pokazali veliko znanja in dostojno 
zastopali našo občino v regiji. Osvojili sta šesto in deseto mesto.
Poleg tekmovanja sta bili organizirani tudi učni delavnici: oživljanje 
s pomočjo avtomatskega defi brilatorja in delavnica PU Novo mesto 
o varnosti v cestnem prometu.
Zelo nas veseli, da se toliko osnovnošolcev navdušuje nad prvo 
pomočjo, hkrati pa so pokazali tudi veliko znanja in pripravljenosti 
za pomoč sočloveku. Vsakomur od nas lahko to njihovo znanje 
pride prav. Vabimo tudi druge osnovne šole v naši občini, da se 
nam naslednje leto pridružijo.

Mojca Pinterič Krajnc

Osnovnošolske ekipe prve pomoči 
pokazale veliko znanja

Praznovali smo 170-letnico šole 
v Šentjanžu

V soboto, 4. aprila,  smo v Šentjanžu praznovali 170-letnico  šole. 
Na to slavnostno prireditev smo se začeli pripravljati že nekaj 
mesecev prej. Vsi učenci, učitelji in drugi delavci šole smo se 
trudili, da bi praznovanje potekalo kot po maslu.
 Nastopajoči smo se  zbrali v telovadnici že ob osmi uri in ponovili 
kulturni program. Okoli desete ure so k nam prispeli pomembni 
gostje – minister za šolstvo, župan občine Sevnica, bivši ravnatelji 
in učitelji šole, predsednik krajevne skupnosti …
Program smo pričeli s himno, nato pa sta ga prav prisrčno 
povezovala učenca naše šole Zala Videčnik in Jan Starina ter 
obenem predstavila tudi zgodovino šole v Šentjanžu. Napovedovala 
sta pevske in plesne točke, skeče, pravi uspeh pa je požela plesna 
skupina naše šole s plesom Mamma Mia. Program sta zaključila 
na humoren način. Sledili so pozdravni govori, zahvale in čestitke,  
konec prireditve pa  nam je s svojimi pesmimi popestril Adi 
Smolar.
Sobotnega praznovanja pa s tem še ni bilo konec, saj so si gostje 
lahko ogledali razstavo Šola nekoč in danes, kjer so slikovni 
material popestrili izdelki učencev naše šole. V eni od učilnic pa je 
bila pripravljena pogostitev za vse obiskovalce. Veliko truda smo 
vložili v ta dan, a nam ni bilo žal. Ob zaključku  prireditve smo bili  
zadovoljni in ponosni, da nam je uspelo tako lepo obeležiti 170-
letnico šole v Šentjanžu.

Klavdija Cvelbar in Nastja Karlič, 9. razred,
OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Šolski zvonec

Programa Vrtca Ciciban Sevnica si pogosto popestrimo tudi 
tako, da medse povabimo ljudi, ki se ukvarjajo z zanimivimi 
dejavnostmi. Zato smo v enoto Kekec povabili Zvoneta Esa, 
priznanega slovenskega strokovnjaka na kinološkem področju. 

Morda ste gospoda Zvoneta kdaj opazili tudi vi. Sprehaja se s psom 
na povodcu, ki je podoben beli ročici, v rokah ima belo palico in na 
nosu temna očala. Zakaj?  Gospod Es je namreč dolgoletni voditelj 
pasje šole pri policiji, sedaj šola pse za vodiče slepih. Seznanil nas 
je s tehnikami in metodami, kako pes pomaga slepemu človeku 
pri hoji. V ta namen smo postavili poligon z ovirami, ki so ga 
otroci prehodili z zavezanimi očmi, pri tem pa je otroku, ki ni 
videl, pomagal otrok, ki je videl. Vse te ovire je spretno obšel tudi 
naš gost, njemu je pomagal pes vodnik za slepe, ki je pri njemu 
v šoli pol leta. Izvedeli smo, da mora pes oviro najprej zaznati ter 
se ji izogniti tako, da usmerja slepega človeka in ga s telesom 
potisne okoli ovire ali pa se ustavi pred oviro in človeka odpelje 
po drugi, varnejši poti. 
Tako smo se seznanili, da je lahko pes v pomoč ljudem tudi 
drugače kot le v  pesmici »Kuža pazi...«

Za enoto Kekec Vrtca Ciciban Sevnica: Sonja Bobek Simončič

Obisk vodnika psov 
za posebne naloge 
v Vrtcu Ciciban Sevnica, enoti Kekec

Na OŠ Ane Gale Sevnica je 8. aprila potekalo regijsko tekmovanje 
mladih tehnikov osnovnih šol z nižjim izobraževalnim standardom 
Dolenjske, Bele Krajine in Posavja. Udeležilo se ga je šest osnovnih 
šol, in sicer iz Kočevja, Novega mesta, Krškega, Brežic, Črnomlja 
in Sevnice. Učenci so tekmovali v sedmih različnih disciplinah: 

šivanje na lepenko, prepletanje, obdelava usnja, papirja, lesa, 
kovin in lego dacta. Po zaključku tekmovanja so najboljši trije 
učenci prejeli zlato, srebrno in bronasto priznanje, podeljenih je 
bilo tudi nekaj praktičnih nagrad. Izdelke, ki so jih sami izdelali, 
so po zaključku tekmovanja učenci odnesli domov. Za kvalitetno 
in uspešno izvedbo tekmovanja je bilo predhodno potrebno veliko 
priprav; načrte in material je bilo potrebno prilagoditi za vsako 
tekmovalno disciplino posebej. Ravnatelj OŠ Ane Gale, Franc 
Novšak, je dejal, da takšno srečanje in tekmovanje učencem z 
motnjami v duševnem razvoju veliko pomeni, saj lahko na ta način 
pokažejo, da tudi oni marsikaj zmorejo.  Predsednica komisije in 
vodja tekmovanja ter koordinatorica je bila Gizela Škoda, ki uči 
likovno vzgojo in tehnični pouk na OŠ Ane Gale ter na OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. 

Benjamin Držanič

Tekmovanje mladih tehnikov 
na OŠ Ane Gale

Učenci 1. razreda smo v torek, 17. marca, povabili na obisk 
vse predšolske otroke iz našega vrtca. Najprej smo jim zaigrali 
igrico Rdeča kapica, nato pa smo s Sončki, otroki, ki bodo jeseni 
prestopili šolski prag, iz papirja izdelovali Rdeče kapice. Po 
končani dejavnosti smo jih povabili v učilnico 2. razreda, kjer so si 
lahko ogledali potek pouka v šoli. 
Z lepimi mislimi in željo, da se jeseni zopet srečamo, smo se 
poslovili. In nenazadnje, nastala so tudi nova prijateljstva, ki smo 
jih stkali med seboj. 

Učenci 1. razreda OŠ Krmelj

Dobrodošli 
bodoči prvošolčki OŠ Krmelj

Fotoreportaža - 
Arboretum Volčji potok

Angleški park

GA...GA...

Avtor: Gapo

Igra barve... Igra narave...

Barvice...

Barve...

Ogled na kolesih
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V Sevnici se je s tretjo 
tekmo med Sevnico in 
Krmeljem nadaljevala 
Grajska liga, ki jo 
organizira Košarkarska 
šola občine Sevnica. 
Četudi je bil prvi april, 
pa ni (bila) šala, da 
je mlade košarkarice 
in košarkarje obiskal 
Marko Milič z ženo 
Vesno. Nekdanji 

slovenski reprezentant ni prišel praznih rok, s pomočjo podjetja KD je mlade športne 
navdušence obdaril s košarkarskimi žogami Wilson. Miliča je sprejel tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je častni pokrovitelj Grajske lige Košarkarske šole občine Sevnica.

Marko Milič prinesel žoge
»Lepo bi pozdravil vse, nisem vedel, da ste nekateri že tako 
veliki. Skoraj večji od mene! Vesel sem, ker ste me povabili v 
svojo sredo,« je uvodoma povedal Milič, potem pa podal še 
nekaj naukov mladim košarkaricam in košarkarjem.
»Potrebno je ubogati trenerja, važno pa je, da potem 
trenirate tudi zunaj, na košarkarskih igriščih, s prijatelji in 
prijateljicami.« 
Obiska tako eminentnega gosta je bil vesel tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk.
Županova poslanica

»Vesel sem, ker je toliko mladih v športni dvorani, zato jih tudi gradimo, in jih bomo 
še naprej, da bodo mladi še naprej v njih preživljali prosti čas,« je dejal sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je mladim podal tudi posebno sporočilo: »Važno je sodelovati, trenirati, 
se vključevati, boljša igra je bolj pomembna kot pa sama zmaga!«
Sevnica do druge zmage
V Grajski ligi sodelujejo ekipe Sevnice (igralke in igralci iz Boštanja, Sevnice, Loga), Krmelja 
(igralke in igralci iz Tržišča in Krmelja) in Šentjanža. Srečanja se igrajo po sistemu vsak z 
vsakim v sevniškem športnem domu.
V prvi tekmi, 4. marca, je Sevnica tesno z 42:40 premagala Šentjanž, na drugi tekmi, 18. 
marca je bil Šentjanž z 38:34 boljši od Krmelja. Zanimiva pa je bila tudi 3. tekma, ko sta 
se 1. aprila srečala Šentjanž in Sevnica.
Uvodna četrtina je bila precej izenačena, pripadla pa je Sevnici (11:12), ki pa je z zbrano 
igro v drugem delu tekme prišla do otipljive prednosti, po dvajsetih minutah je bilo na 
semaforju 15:26. V tretji četrtini se razmerje moči na parketu ni spremenilo (24:36). 
Krmelj je skušal spreobrniti tek srečanja v zadnjih desetih minutah, a je ob koncu 
zmanjkalo časa, 43:47 pa je bil končni rezultat. Prvi strelec tekme je bil Matija Vidmar 
(Krmelj), ki je prispeval 17 točk, Tadej Vintar in Matevž Kržan sta jih dosegla po 10 za 
Sevnico. Tekmovanje se je nadaljevalo 15. aprila.
Lestvica strelcev
Po treh odigranih tekmah je najboljši strelec Aleksandar Blas (20 točk na tekmo), 2. 
mesto zaseda Matija Vidmar (17.5), tretje Luka Guček (10), potem pa si od 4. do 10. 
mesta sledijo Urban Bec, Tadej Vintar, Matevž Kržan, Blaž Jamšek, Denisa Gorenjc, Tjaša 
Kraševec ter Damjan Kovačič. Tekmovanje se je zaključilo 23. maja.

Drago Perko

Šport in rekreacija

V soboto, 11. aprila, je v Novem mestu  
potekalo državno prvenstvo v dolgih tekih, 
ki so se ga udeležili tudi atleti AK Sevnica. 
Najbolj se je izkazala Sara Karlovšek, ki je 
postala državna prvakinja pri pionirkah U 
14 na 2000 m z dobrim časom 6:59,83.
Odlično je svojo nalogo opravil tudi Robert 
Lendaro, ki je pri članih na 10 000 m osvojil  
4. mesto.

Rezultati:
ČLANI:   10.000 m
4. Robert Lendaro – 70          35:02,24

MLAJŠI  ČLANI:   10.000 m
6. Matej Samide –87               37:50,23

STAREJŠI  MLADINCI - 1990/91:   10 000m
/   Miha Povšič - 91, odstop

PIONIRJI  U16 - 1994/95:   5.000 m 
4. Jan Samide  – 94                 18:18,53  OR
/  Matija Zorčič – 94, odstop

PIONIRKE  U16 - 1994/95:   3.000 m
7.   Urška Pungerčar  – 95      11:32,47  OR
10. Maja Medved – 94            12:30,05

PIONIRKE  U14 - 1996/97:   2.000 m
1. Sara Karlovšek - 96       6:59,83   OR
4. Katarina Gorenc   – 97        7:16,53   OR

Rafko Povhe

Državno prvenstvo  
v  dolgih  tekih

Mladi tekmovalci DBV Ippon Rucanor Sevnica 
v ju-jitsu borbah osvojili 6 medalj

Grajska liga občine Sevnica v košarki

9. maja so se tekmovalci DBV Ippon Rucanor iz Sevnice udeležili mednarodnega turnirja v 
ju-jitsu borbah Vivapen Open Šempeter 2009 in dosegli izjemne rezultate. Na tekmovanju, 
kjer je sodelovalo 150 tekmovalcev in tekmovalk, so osvojili šest medalj.  Alen Kozole je 
bil razglašen za najboljšega tekmovalca med dečki, saj je štiri borbe zmagal s popolnim 
ipponom – 14:0.  Izredno borbo je prikazal tudi aktualni državni prvak Domen Božič, ki 
je v fi nalu premagal domačina iz JJK Aljesan Šempeter.

1.  Domen Božič (dečki do 39kg)
1.  Alen Kozole (dečki do 50kg)
1.  Mario Klenovšek (dečki +63)
2.  Janja Vavtar (ženske –55 kg)
3.  Severin Stegenšek (dečki do 39kg)
3.  Matjaž Simončič (kadeti do 55 kg)
 
                             Sensei M. Grubenšek
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V  nedeljo, 19. aprila, je v Domžalah 
– »Šumberak 2009« potekalo državno 
prvenstvo v gorskih tekih za štafete. Štafeta 
je bila sestavljena iz treh atletov. Vsak 
izmed njih je moral preteči 2.000 m po 
zelo razgibanem terenu. Tega prvenstva 
se je udeležila tudi ekipa AK Sevnica s 
štirimi štafetami, ki so dosegle zelo dobre 
uvrstitve. Dve štafeti sta osvojili naslov 
državnega prvaka in še eno drugo ter 
tretje mesto. Suvereno  je zmagala štafeta 
borbenih pionirk v sestavi: Sara Karlovšek, 
Urška Pungerčar in Katarina Gorenc, hkrati 

pa so tudi izboljšale rekord proge, kjer so 
se letos osmič odvijali štafetni teki.
Z naslovom državnega prvaka je presenetila 
štafeta članic, ki so jo sestavljele: Alenka 
Radej, Brigita Karlovšek in Vanja Lendaro.

Srebrno medaljo je osvojila štafeta pionirjev 
v postavi: Matija Zorčič, Jan Samide in 
Klemen Lendaro. 

Štafeta članov v sestavi  Borut Veber, Miha 
Povšič in Robert Lendaro pa je osvojila 
bronasto medaljo. 

V soboto, 18. aprila, je v Gabrovki  potekal  
že  30.  tek na Petelinjek, ki šteje za Dolenjski 
pokal in pokal Slovenija teče. Na tem teku 
se je od sevniških tekačev najbolj odrezala 
Maja Medved, ki je pri ženskah osvojila 
absolutno 2. mesto na 6 km dolgi progi, 
medtem ko je v svoji kategoriji ženske A 
zmagala.

Rafko Povhe

Šport in rekreacija

    
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska 
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin in so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo 
več skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne 
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno število oddajnikov, 
odvisno od kategorije.

Od posavskih radioklubov je na odprtem UKV tekmovanju v Domžalah, ki je potekalo 25. 
aprila, sodeloval Radioklub  ''AMATER'' iz Sevnice.  Dosegli so naslednje rezultate;
 

     
 

Za ARG Posavje: Jani Kuselj

Odprto UKV (ultra kratko valovno) prvenstvo

1. maja je potekal 18. gorski tek na Lisco. Organizator je Berg-lauf Lisca Sevnica, 
njegova gonilna sila pa Pavle Drobne, nekdaj odlični gorski tekač. V lepem vremenu se 
je 113 tekmovalcev podalo na 8,3 km dolgo pot iz Orehovega proti vrhu Lisce. Absolutni 
zmagovalec teka je postal Boštjan Kozan, najhitrejša ženska pa Mateja Šuštaršič. Teka 
so se udeležili tudi Sevničani, ki so po kategorijah dosegli naslednje uvrstitve: Stojan 
Švigelj in Robert Lendaro 2. mesto, Stanko Verstovšek 3. mesto, Stanko Špec 4. mesto, 
Bojan Resnik 8. mesto, Bojan Sinkovič 12. mesto, Jože Jere 8. mesto in Jernej Klinc 1. 
mesto. Najboljša Sevničana sta bila Stojan Švigelj in Robert Lendaro (oba AK Sevnica), 
ki sta pritekla absolutno 5. in 6. mesto. Od deklet je Maja Medved v svoji kategoriji 
zmagala. Na vrhu Lisce je teklo 25 mlajših tekmovalcev. Zmago na 2.000 m sta si 
pritekla atleta AK Sevnica Klemen Lendaro pri dečkih in Maja Medved pri deklicah, Ines 
Špec je bila 5. Pokale je podelil župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk. 

Vanja Lendaro

18. gorski tek na LiscoDržavno prvenstvo 
Slovenije v gorskih tekih 
za štafete v Domžalah

SMC Sevnica je v nedeljo, 15. marca, organiziral turnir v hokeju na rolerjih. Vabilu so se 
odzvale ekipe iz Posavja in iz celjskega področja. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, saj 
smo turnir uspešno pripeljali do konca. Po ogorčenem boju in mnogo hokejskih trikih 
je zmagala ekipa HK Batagel, drugo mesto je pripadlo HK Celeii, tretje pa ekipi Baterija 
Zmaj. Zmagovalci so prejeli lepe nagrade. Seveda zahvala tudi drugim ekipam, ki so se 
srčno borile. Morda bo zanje več sreče prihodnjič, ko bomo zopet organizirali kakšen 
podoben turnir.

Boštjan Jamnik

Turnir v hokeju na rolerjih v SMC Sevnica

 PIONIRJI :
2. mesto               Jurij Radi
3. mesto  Matic Kuselj
4. mesto  Luka Stegne
8. mesto               Maja Koštrun                             
10. mesto Tadej Tihole  
12. mesto Jure Zelič

ŽENSKE :
3. mesto               Nina Radi 
  
 JUNIORJI :
3. mesto   Leon Kosem 
4. mesto   Urban Senica
   
 SENIORJI :
1. mesto   Danilo Kunšek  
4. mesto                Tomaž Kunšek                           
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Prispevki in reportaže

Društvo upokojencev Sevnica je v petek, 3. aprila, na občnem zboru v prostorih Hotela 
Ajdovec izvolilo novo predsednico društva. Dosedanji predsednik Jože Hočevar je po 

enoletnem predsedovanju prepustil mesto 
Marjani Kralj, izvoljeni pa so bili še preostali 
organi društva. Položaj bo Jože Hočevar 
opravljal še do 1. septembra. Marjana 
Kralj se je v kratkem nagovoru zahvalila za 
zaupanje in poudarila, da se bo trudila za 
uspešno delovanje društva. Sprejeta so bila 
vsa poročila za leto 2008, fi nančni načrt in 
program dela za leto 2009 in novi statut 
društva. Občni zbor je obogatil kulturni 
program, v katerem je nastopil Mešani 
pevski zbor DU Sevnica.

Janez Janko Blas

V Sevnici smo imeli 28. in 29. aprila 
krvodajalsko akcijo, ki jo organizira Rdeči 
križ Sevnica, izpeljejo pa jo sodelavci zavoda 
za transfuzijsko medicino iz Ljubljane z 18-
člansko ekipo. 

Tudi tokrat je bil odziv krvodajalcev dober, 
v obeh dneh skupaj jih je prišlo 415. Za 
zagotavljanje dnevnih potreb zdravstva po 
krvi je potrebnih okrog 400 krvodajalcev, 
polovico za potrebe bolnišnic v Ljubljani, 
polovico pa za preostale bolnišnice. 
Statistično potrebuje vsakih pet minut 
nekdo kri. 
V sevniški občini imamo izjemno velik delež 
krvodajalcev med aktivnim prebivalstvom, 
in sicer kar 12,9 odstotka, slovensko 
povprečje pa je 8,4 odstotka. 
Krvodajalstvo lahko označimo kot najbolj 
množično solidarnostno dejavnost. S svojo 
dolgo tradicijo opozarja, da je načelo 
solidarnosti in pomoči sočloveku pri nas 
zelo razvito. Krvodajalci se zavedajo, da kri 
pomeni življenje in da zato nima cene. 
Sevniško združenje RK bo 13. junija svoje 
redne krvodajalce popeljalo na mednarodno 
srečanje krvodajalcev v Veržej. Zato smo na 
tokratni akciji delili vabila in prijavnice.
Na RK Sevnica smo ponosni na številne redne 
krvodajalke in krvodajalce in vse tiste, ki so 
se za darovanje pogumno odločili prvič. 
Hvaležni smo tudi osnovni šoli Sevnica, ker 
nam dajo prostore za izpeljavo krvodajalske 
akcije. 

OZRK, Mojca Pinterič Krajnc

Krvodajalci, še enkrat 
hvala vsem!

Občni zbor DU Sevnica

Spoštovani!
Območnemu združenju Rdečega križa Sevnica je v lanskem letu uspelo zagotoviti in razdeliti več kot osem ton hrane iz pomoči ES in 
312 prehranskih paketov, kar je skupaj več kot enajst ton hrane. Pomagali smo družinam in posameznikom iz socialno šibkih sredin.
Kljub temu in zaradi zaostrenih socialnih razmer ugotavljamo, da potrebe po tovrstni pomoči naraščajo.
Zato vas pozivamo, da nam po svojih zmožnostih pomagate in darujete sredstva na naš 
TR: 02379-0017732206  s pripisom » Za pomoč ljudem v stiski«.
Že s prispevkom 15 EUR boste omogočili nakup enega prehranskega paketa!
Veseli bomo tudi originalno zapakirane hrane, ki jo lahko prinesete na naš sedež na Glavnem trgu 44, ali pa jo odložite v za to 
pripravljene vozičke v Mercatorjevem supermarketu v Boštanju. Prosimo, pomagajte in darujte po svojih zmožnostih tistim, ki so 
pomoči zelo potrebni. Vedno več je takih! Iskrena hvala vam prav za vsak, še tako skromen dar!

Rdeči križ poziva

Dom upokojencev Sevnica je enota DUO Impoljca in je bil zgrajen leta 1979. Tako 
praznujemo 30. obletnico delovanja. Vsa ta leta praznujemo tudi rojstne dneve naših 
stanovalcev. V zadnjih desetih letih povabimo na mesečna praznovanja tudi svojce 
in prijatelje. Prav posebno praznovanje s povabljenimi predstavniki KS, RK in svojci 
pripravimo stanovalcem, ki dopolnijo 
visoke jubileje. Marca smo praznovali 
98. rojstni dan Alojza Perca. Poseben 
pozdrav s čestitko mu je namenil 
župan Srečko Ocvirk. 
V domu se zavedamo, da so nega, 
oskrba in varstvo stanovalcev 
naše primarno poslanstvo. Zaradi 
kakovostno opravljenih storitev smo 
zgradbo vsa leta vzdrževali. Opravljena 
so bila manjša in večja vzdrževalna, sanacijska in adaptacijska dela. Spremenili smo 
funkcionalnost prostorov in s tem povečali standard opravljanja storitev. Leta 2005 se je 
začela celovita prenova, ki je na podlagi izdelanega načrta in pridobljenega gradbenega 
dovoljenja vsako leto potekala po dogovorjenem načrtu. Do zdaj so že popravili dotrajane 
balkone, balkonske ograje, zamenjanega je 80 odstotkov stavbnega pohištva. Leta 2006 
smo pridobili v uporabo novo sodobno dvigalo in s tem omogočili stanovalcem večjo 
mobilnost v prostoru.
Marca smo začeli preurejati peto nadstropje, kjer še ne sanirane balkone zapiramo 
in zamenjujemo dotrajano talno oblogo in centralno napeljavo. Na celotni hiši bomo 
zamenjali še staro stavbno pohištvo. V prvem nadstropju bomo zazidali teraso in 
namenili pridobljene prostore za DT, FT in dnevno varstvo. Zaradi dotrajanosti terase 
bomo na stavbo položili streho in naredili izolacijsko fasado. To je obsežen projekt, ki 
posega v življenje naših uporabnikov. Zavedamo se, da vsa predvidena dela povzročajo 
povečan hrup, ki je moteč za vse. Stanovalcem iz petega nadstropja smo omogočili 
bivanje v drugih primernih prostorih. 
Življenjski ritem se je med delom večini stanovalcem spremenil, pa tudi organizacija 
delovnega procesa zaposlenih. S spremenjeno in prilagojeno organizacijo opravljanja 
del in nalog skrbimo, da spremembe čim manj vplivajo na posameznikovo bivanje in da 
stanovalci to čim laže prenašajo v upanju, da nam to uspeva. Vse stanovalce DU Sevnica 
smo na pogovorih in srečanjih seznanili s predvidenimi deli na objektu. O delih smo 
obvestili tudi svojce in organizacije ter krajane v neposredni bližini. Pripravljalna dela so 
se začela 16. marca in bodo trajala predvidoma do konca junija.

 Franja Svažič

V Domu upokojencev Sevnica 
kljub prenovi praznujemo

w w w . k s t m . s i
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Oglas
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Policija, promet, oglas

Kako hitro teče čas: pred nami je že konec šolskega leta, prihaja poletje – čas zasluženega 
oddiha. Ko boste zdoma, pa ne pozabite na primerno zavarovanje svojega imetja. Naj vas 
opozorim na nekaj stvari, s katerim lahko preprečimo vlom ali tatvino:

1. preden gremo, zapremo vsa okna in vrata hiše;
2. dogovorite se z nekom, da prazni vaš poštni nabiralnik in popazi na hišo ali stanovanje;
3. ne puščamo sporočil o naši odsotnosti;
4. vrednejše predmete shranimo na varnem v bančnem sefu;
5. dogovorimo se za varovanje hiše (alarm, varnostnik …);
6. uporabimo časovno stikalo, ki uravnava prižiganje in ugašanje luči – tako bo videti, da je 

     vedno nekdo doma.

Od 11. do 15. maja je na PP Sevnica spet stekla 
akcija Otrok – policist za en dan, kjer želimo 
prikazati učencem delo in opremo policista. Po dva 
učenca zadnje triade vsake šole sta v spremstvu 
učitelja prišla na policijsko postajo, si ogledala 
policistovo opremo in se pogovorila o njegovem 
(ali njenem!) delu. Iskanje prstnih sledi na kozarcu 
in delo z ročnim merilnikom hitrosti – radarjem je 
bilo še posebno zanimivo.
Učenci so spoznali tudi kraje, kjer policisti 
delajo. Vsem sodelujočim in šolam se prav lepo 
zahvaljujem.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

POLICIJA SVETUJE: 

Občina Sevnica je 13. maja s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica organizirala 
41. tekmovanje Kaj veš o prometu za osnovnošolce v sevniški občini. Tekmovalci iz OŠ Sevnica, Blanca, 
Šentjanž, Tržišče in Krmelj so se pomerili v znanju cestnoprometnih predpisov, vožnji na prometni cesti 
v Sevnici in poligonu. Trasa po mestnih ulicah Sevnice je bila letos spremenjena zaradi izvedbenih del na 
cestišču in tehnično zahtevnejša kot prejšnja leta. 
Tekmovanje je potekalo v dveh starostnih skupinah. Ekipno so na nižji stopnji najbolje vozili kolesarji iz OŠ 
Krmelj (David Gruden, Timotej Gruden, Tim Vidmar), za njimi so bili iz OŠ Tržišče (Luka Hočevar, Gregor 
Erman, Blaž Strajnar) in OŠ Sevnica II (Klemen Zalezina, Jernej Kunšek, Matevž Kržan). Posamezno je z najmanj 
napakami vozil David Gruden iz OŠ Krmelj, za njim pa 
Gregor Erman iz OŠ Tržišče in Timotej Gruden iz OŠ Krmelj 
ter preostalih 15 tekmovalcev.
Na višji stopnji se je najbolje pripravila ekipa iz OŠ Krmelj 

(David Erman, Grega Pavlin, Kristjan Kos) z mentorjem Boštjanom Repovžem, za 
tem so bile ekipe iz OŠ Šentjanž (Blaž Remar, Ivan Kos, Vid Jerovšek) in OŠ Sevnica I 
(Žiga Sotošek, Rok Kozole, Aleš Gorišek). V konkurenci 18 tekmovalcev se je v 
boju za posameznega zmagovalca ponovila podobna zgodba iz preteklega leta. 
David Erman in Grega Pavlin iz OŠ Krmelj sta opravila tekmovanje brez kazenskih 
točk, zato sta še dodatno pisala test iz CPP in dokazala svoje znanje, saj tudi tam 
ni bilo napak. Tako sta si prvo mesto delila, občino Sevnico pa bo na državnem 
tekmovanju predstavljal David. Tretje mesto je zasedel njun sokrajan Kristjan 
Kos. Davidu želimo uspešno uvrstitev na državnem tekmovanju v Krškem.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        Petra Biderman

KAJ VEŠ O PROMETU? VELIKO!

foto: Bojan Kostevc

Foto: Rado Gobec
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Oglasi
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RazvedriloSlikovna

  €

Slikovna

Nagrade za mesec JUNIJ:
1. nagrada: ženske kopalke, ki, jih podarja 
                    Lisca d.d.. Prešernova 4, 8290 Sevnica
2. nagrada: ženske kopalke, ki, jih podarja 
                    Lisca d.d.. Prešernova 4, 8290 Sevnica
3. nagrada: knjiga  V čas zapisana sevniška partitura, 
                   ki jo podarja  KŠTM Sevnica

w w w . k s t m . s i
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Oglasi

NOVAK
AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

e-pošta: mirko.nov@siol.net

Mirko NOVAK  

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

GSM  - PREVOZI:
041 637 443

GSM - TURIZEM:
051 389 330

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72

M.. P.G

Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA

IN PESKA

Material lahko prevzamete v peskokopu ali 
vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.

Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.

Janez Pungerèar
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.:07/81 80 451, MOB.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija
V kamnolomu KS Tržišèe je možno dobiti naslednje materiale:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP
SEDEŽ:  Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA:  Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.:  07 48 80 920
Fax:  07 48 80 921
E-mail:  info@sadjarstvo-blanca.si

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

  

Pridelava jabolk na 125 ha.

Prisotnost na trgu preko celega leta.

Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk

Trženje pod blagovno znamko .EVROSAD

Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,
Savska cesta 20c, 8290 Sevnica 
Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

Vrtni center DALIA,
tel.: 07 81 63 638 

Kmetijska trgovina KOC LENART,
 tel.: 07 81 63 630

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,
 tel.: 07 81 63 634

Grajska mesnica s svežim mesom,
tel.: 07 81 63 644
Trgovina z živili in mesnica 
s svežim mesom IZIDOR,
tel.: 07 81 63 660

(škropiva, gnojila,
rezervni deli, stroji,orodja,

krmila, hrana za živali.)

(sadike vrtnin, okrasnega cvetja,
semena, zemlja, gnojila, 

darilni program...)

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,

dostave s hiapom na dovozna mesta...)




