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Oglasi
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.

www.chemcolor.si
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Uvodnik
Začeli so se dopusti. Privoščite si ga in si oddahnite od vsakdanjih skrbi ter si
naberite novih moči za nadaljnje delo. Veliko se jih odpravi v zanimive turistične
kraje, ki jih je v Sloveniji precej. Ponesite glas o naši prelepi sevniški občini tudi
v te kraje.
Verjetno vas je tudi veliko, ki si dopusta ne boste mogli privoščiti. Mogoče si
boste lahko kakšno uro plavanja v našem sevniškem bazenu. Ob tem hitrem
ritmu življenja človek včasih potrebuje kakšno sprostitev.
Zato ste tudi v tem mesecu vabljeni, da se udeležite prireditev v sklopu Sevniškega
grajskega poletja 2009 in obiščete Bazen Sevnica. Vabljeni tudi na prireditve, ki
bodo v naši občini in jih organizirajo sevniška društva in organizacije.
Vabljeni!
Marjeta Lamovšek, začasna odgovorna urednica

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: 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.

Koledar svetovnih dni za mesec julij:

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.

svetovni dan prebivalstva
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

11. julij

Podatki o glasilu:

Fotograﬁja na naslovnici: Rok Petančič
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila.
Prispevkov in fotograﬁj ne vračamo.
Oblikovanje graﬁčne predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Graﬁka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si;
Telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla avgusta 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 8.7.2009. Prispevki naj
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotograﬁji.
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.
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21. redna seja občinskega sveta

Na sevniškem gradu je potekala 21. redna seja občinskega sveta,
na kateri so se svetniki seznanili s poslovnim poročilom in načrtom
Javnega podjetja Plinovod Sevnica, letnim poročilom Regionalne
razvojne agencije Posavje, revidiranim letnim poročilom Komunale
Sevnica in zaključnim računom Zavoda KŠTM Sevnica. Soglašali
so s pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina ter s prijavo
Ureditev cestne povezave Grič–Drožanjska za pridobitev državnih
sredstev. Sprejeli so odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih voda, odlok o občinskih taksah in odlok o
sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v občini. Potrdili so sklep
o zvišanju cene predšolske vzgoje v javnih vrtcih občine Sevnica
ter imenovali Mitjo Udovča za direktorja Komunale Sevnica ter
izdali pozitivno soglasje Gusti Mirt za ravnateljico Osnovne šole
Krmelj. Razpravljali so tudi o soglasjih k oceni delovne uspešnosti
direktorjev s področja šolstva, zdravstva in drugih javnih zavodov.
Obravnavo 31 točk dnevnega reda so uspešno končali po petih
urah dela.

Krajevni praznik KS Tržišče
Krajevna skupnost Tržišče je 25. maja praznovala svoj prvi
krajevni praznik. Praznovanje na dan sv. Urbana je povezano s
tradicijo vinogradništva, ki že od nekdaj zaznamuje življenje v tej
krajevni skupnosti. Poleg znanih vinskih goric, kot so Malkovec,
Bojnik in Telška gora, ter že dveh kraljev cvička s tega območja v
zadnjih treh letih, so simbol trte in grozda za svoj znak prevzela
tudi nekatera društva. V zadnjem času vinogradništvo poudarjajo
tudi pri prepoznavnosti krajevne skupnosti in razvoju turizma.
Osrednje slovesnosti ob krajevnem prazniku se je udeležil tudi
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, se je udeležil delovnega župan Srečko Ocvirk. Krajani Škovca pa so se razveselili nove
sestanka parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in pridobitve – vodovoda. Ta je začel delovati v sklopu praznovanja.
prehrano in odbora za okolje in prostor. Ta se je začel z ogledom
Hidroelektrarne Blanca in se nadaljeval v sejni sobi občine Krško.
S položajem kmetijstva v Posavju, komasacijo in namakanjem
kmetijskih zemljišč ter zaščito nasadov proti toči se je poleg
odbornikov seznanil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in Minister za okolje in prostor Karl Erjavec, direktorica Infre,
d. o. o., Ana Gračner in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk so
prehrano, dr. Milan Pogačnik.
z vožnjo na rolerjih predali v uporabo novo kolesarsko stezo, ki
poteka od krožišča v Boštanju do HE Boštanj. Ureditev kolesarskih
in pešpovršin ob regionalni cesti Radeče–Boštanj je ena zadnjih
naložb v sklopu gradnje HE Boštanj. Z ureditvijo odseka kolesarske
steze v Boštanju je vzpostavljena enotna površina, namenjena
kolesarjem in pešcem, in sicer od priključka za Kompolje do
krožišča v Boštanju v skupni dolžini 3.615 metrov. Steza je ločena
od vozišča z dvignjenim robnikom in jekleno varovalno ograjo z
varovalom za kolesarje ter z varovalno ograjo za pešce. Sodelujoči
pri projektu gradnje elektrarn so sledili načelu večnamenskosti
projekta: poleg uporabe obnovljivih virov energije bo omogočeno
lažje preprečevanje in omejevanje vplivov poplav, suš in
komunalnih odpadnih voda, z regulacijo podtalnice so omogočene
boljše razmere za kmetijstvo, z zagotovitvijo pretočnosti jezovnih
zgradb ter gradnjo ribjih stez pa so se zmanjšali negativni vplivi na
ribe v Savi. Z ureditvijo kolesarskih in pešpovršin je dana možnost
Na Občini Sevnica je potekalo odpiranje ponudb za nakup opreme za promocijo trajnostne mobilnosti.
za Vrtec Ciciban v Sevnici. Po pregledu štirih pravočasno prispelih
ponudb je Občina Sevnica izbrala dobavitelja opreme, podjetje
Gonzaga Pro, d. o. o., iz Solkana. Vrednost opreme je 237.598 EUR
in bo dobavljena v dveh fazah, za prvi del konec avgusta, drugi del
konec pomladi 2010.

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

Odprtje kolesarske steze v Sevnici

Nakup opreme za Vrtec Ciciban

Zamenjava azbestnih cevi na vodovodu
Pecelj–Taborniška ulica
Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj-Taborniška ulica končujejo
dela na sanaciji azbestnega vodovodnega sistema. Saniranega
oziroma obnovljenega je 3.700 m trase vodovoda, ki je namenjen
za vodooskrbo uporabnikov ob trasi vodovoda in višeležečih
uporabnikov Orešja. Dela na sanaciji vodovoda so potekala po
načrtih in so skladno s pridobivanjem ﬁnančnih sredstev tudi v
celoti izpeljana. Vrednost projekta je 280.000 EUR.
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OPPN za del
starega mestnega jedra Sevnice
Občina Sevnica je na podlagi sklepa župana 16. junija razgrnila
dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del starega mestnega jedra Sevnice. Gre za gradnjo upravnega
(OPPN) objekta s podzemno garažo, ki bo odpravila mirujoči
promet za potrebe zaposlenih na občini in uporabnikov na mestu
dotrajanega Slomškovega doma. Med tridesetdnevno javno
razgrnitvijo si bo zainteresirana javnost lahko ogledala osnutek
umestitve novega občinskega upravnega objekta, skupaj z zasnovo
nove zunanje ureditve in rešitve v zvezi urejanja prometnih ureditev
in mirujočega prometa. Projektantsko podjetje Esplanada, d. o.
o., iz Šentruperta, ki je za naročnika, Občino Sevnica, pripravilo
prvotne variantne predloge, je pripravilo končni variantni predlog
za razgrnitev, ki je bil izbran na podlagi presoje in uskladitev z
odborom za varstvo in urejanje okolja in občinske strokovne
službe. V sredo, 8. julija, bo v večnamenski dvorani Gasilskega
doma Sevnica javna obravnava razgrnjenega gradiva, na kateri
bodo predstavniki načrtovalca Esplanada, d. o. o., in oddelka za
okolje in prostor sevniške Občine Sevnica javnosti podrobneje
predstavili načrtovane ureditve in posege v starem mestnem jedru
Sevnice.

Obisk koroških Slovencev v Sevnici
Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk je s sodelavci sprejel
predsednika Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Bernarda
Sadovnika, ki je tudi predsednik Alpe-jadranskega centra za
čezmejno sodelovanje z avstrijske Koroške. Alpe–jadranski center
za čezmejno sodelovanje pospešuje povezanost Avstrijcev in še
posebno Korošcev s prebivalci sosednjih držav in držav pristopnic,
vzdržuje dobre odnose do sosedov, ustvarja nove povezave
in krepi sedanje in tako primarno deluje tudi kot lobist ter
učinkovito uresničuje posamezne projekte. Prav tako pripomore
k premagovanju duhovnih in gospodarskih ovir pri sodelovanju
v Evropi. Prav v tem duhu povezovanja in skupnih projektih so
srečanje nadaljevali na Lisci, še vedno priljubljeni izletniški točki
v Posavskem hribovju, kjer sta se jim pridružila še župan Laškega
Franc Zdolšek in direktorica občinske uprave Sandra Barachini.

3. izredna seja Sveta regije Posavje

Vir: Esplanada, d. o. o.

Sobodajalstvo v
nestanovanjskih objektih
Pred leti so se pojavljale pobude za opravljanje sobodajalstva v
zidanicah oziroma nestanovanjskih objektih, vendar ni bilo pravne
podlage, ki bi to omogočila. Zaradi čedalje pogostejšega izražanja
želj o tovrstni dejavnosti je zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gostinstvu omogočil sobodajalstvo tudi v nestanovanjskih
objektih. Na tem področju je še vse na začetku in med prvimi je
tudi občina Sevnica, ki je v sprejemanju odloka o sobodajalstvu
v nestanovanjskih objektih, ki bo občanom omogočil v zidanicah
poiskati dodatni vir zaslužka, po drugi strani pa popestriti
turistično ponudbo občine. Glede tako imenovanega zidaniškega
turizma je ministrstvo za gospodarstvo pripravilo Strategijo
razvoja zidaniškega turizma. Zidanice so slovenska posebnost, ki
so v bistvu degradirale ruralno območje. Ne glede na to bo mogoče
to slabost spremeniti v novo turistično ponudbo, saj se že pojavlja
povpraševanje po tovrstnih storitvah. Zidanice kot takšne so
neizkoriščene in ekonomsko popolnoma nerentabilne. Večinoma
so predimenzionirane, z arhitekturnega vidika pa velikokrat
popolnoma zgrešene. Pri registraciji dejavnosti se bodo pojavljali
zapleti, saj večina objektov nima uporabnih dovoljenj, nekateri so
črnograditelji, določeni imajo le delna gradbena dovoljenja, saj so
objekte dozidovali v več fazah. Center za podjetništvo in turizem
Krško je pristopil k projektu Turizem v zidanicah, kjer bodo v prvi
fazi skupaj s strokovnjaki iz posameznih področij napisali priročnik
navodil z navedbo pogojev za izpeljavo turizma v zidanicah in
hkrati oblikovali temelje za bodočo promocijo. Celoten projekt
je Center za podjetništvo in turizem Krško v torek, 2. junija,
predstavil tudi županu občine Sevnica Srečku Ocvirku, navzoči so
bili tudi predsedniki sevniških vinogradniških društev. Vsi so se
strinjali, da je smiselno projekt podpreti in tako poskušati razviti
novo turistično ponudbo Turizem v zidanicah.

Na 3. razširjeni izredni seji se je sestal Svet regije Posavje.
Obravnavali in sprejeli so predloge in stališča Sveta regije Posavje v
sklopu javne obravnave za oblikovanje Nacionalnega energetskega
programa na podlagi posvetovalnega dokumenta Zelena knjiga za
nacionalni energetski program Slovenije. Zaradi pomena, ki ga ima
energetika v regionalnem gospodarstvu, se je namreč Svet regije
odločil, da tudi sam s svojimi stališči sodeluje v javni obravnavi za
oblikovanje tega dokumenta. Zeleno knjigo za nacionalni energetski
program Slovenije je uvodoma predstavil mag. Janez Kopač, v. d.
direktorja direktorata za energijo pri ministrstvu za gospodarstvo.
V nadaljevanju seje je Svet regije za novega predsednika Sveta
imenoval Matjaža Hana, župana občine Radeče.

Evropsko tekmovanje urejenosti krajev
Entente Florale
Kulturno-športno in turistično društvo Razbor je še posebno
aktivno na področju razvoja in pospeševanja turizma ter urejanja
kraja. Plod tovrstnih prizadevanj krajanov je prejem priznanja
Turistične zveze Slovenije za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji
v letu 2008 na tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Na omenjenem tekmovanju je Razbor prejel tudi nominacijo za
sodelovanje na evropskem tekmovanju urejenosti krajev Entente
Florale za leto 2010. V sklopu priprav za to prestižno evropsko
tekmovanje je Razbor obiskal predsednik Društva Entente Florale
Slovenije Franc Hudoklin s sodelavci ter se s predstavniki Kulturnošportnega in turističnega društva Razbor ter županom Srečkom
Ocvirkom pogovarjal o usmeritvah pri nadaljnjih pripravah na
evropsko tekmovanje in ureditvi kraja.
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Sestanek s predstavniki Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti
Župan občine Sevnica in v. d. vodje oddelka za družbene dejavnosti
Mojca Sešlar sta se sestala z direktorjem Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Igorjem Teršarjem in vodjo območne izpostave Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Katjo Pibernik. Po pregledu skupnih
projektov sta predstavnika Javnega sklada za kulturne dejavnosti
predstavila delo sklada, predvsem javne razpise, ki so bili objavljeni
na njihovi spletni strani. V sklopu kulturnega tolarja za leto 2009
so tako odprti štirje razpisi: Prostori/oprema 2009, Specializirana
oprema 2009, Mladinski kulturni centri 2009, Informatika 2009. Za
pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ali za kakršna koli vprašanja se
zainteresirana društva in drugi lahko obrnejo na območno izpostavo
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Sevnica. Govorili so tudi o
uresničevanju razpisov na področju kulture na lokalni ravni. Sestanek
se je končal z izraženo namero, da bi si ob vsakoletnem srečanju
izmenjali izkušnje na področju kulturnih dejavnosti.

Novi kmetijski oskrbovalni center v
Šentjanžu
Kmečka zadruga Sevnica, ki praznuje letos že 90. obletnico svojega
delovanja, je v Šentjanžu odprla Kmetijski oskrbovalni center Janez.
Trgovska ponudba v centru bo različna – v njem bodo kupci lahko
našli vse od kmetijskega repromateriala, gradbenega materiala
do vrtnarskega in cvetličnega programa. Za Šentjanž in okolico je
to pomembna pridobitev, saj omogoča višji standard preskrbe
prebivalstva, hkrati pa ohranja dolgo tradicijo zadružnega poslovanja
in sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Občinske strani

Posvet o zvišujoči brezposelnosti
in ukrepih aktivne politike
zaposlovanja

V prostorih Centra za socialno delo Krško je v organizaciji
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje potekal posvet s
posavskimi direktorji in predstavniki občinskih uprav, centrov
za socialno delo, domovi starejših občanov ter območnih
združenj Rdečega križa o zvišujoči brezposelnosti ter ukrepih
aktivne politike zaposlovanja, vse z namenom, da bi ﬁnančno
olajšali novo zaposlovanje, prepoznali možnosti področja
odpiranja delovnih mest in hkrati ustreznejšega pokrivanja
potreb. Poudariti je treba predvsem subvencioniranje novega
zaposlovanja teže zaposljivih brezposelnih oseb in spodbujanje
uveljavljanja prožnejših oblik zaposlovanja (zaposlovanja
za krajši delovni čas). Vsi ti ukrepi pripomorejo k zniževanju
socialnih transferov, večji socialni varnosti zaposlenih, lajšajo
breme izdatkov delodajalcev ob odpiranju delovnih mest ter
tako omogočajo povraten priliv sredstev v državni proračun.
Posveta sta se udeležili tudi predstavnici oddelka za gospodarske
dejavnosti in družbenih dejavnosti iz Občine Sevnica. Tudi ta
bo v prihodnjih dneh objavila javni razpis za subvencioniranje
odpiranja delovnih mest v gospodarstvu na območju občine ter
s tem spodbujala novo zaposlovanje tudi v teh težkih časih.
Subvencioniranih bo 12 bruto plač do 50 odstotkov bruto
plače, v primeru samozaposlitve pa do 50 odstotkov plačanih
prispevkov.

Vir: Občina Sevnica

Dan odprtih vrat na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica
Občina Sevnica je v soboto, 6. junija, organizirala dan odprtih
vrat na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica,
ki so se ga poleg župana Srečka Ocvirka in vodij projekta Mateje
Cvetkovič in Marka Jesiha, udeležili še predstavniki nadzora,
izvajalca del, predsedniki posameznih krajevnih skupnosti,
svetniki ter vsi zainteresirani občani.
Predstavitev projekta, ki je vreden dobrih 15 mio € in je ﬁnanciran
iz evropskih, državnih in občinskih sredstev, je potekala v dveh
delih. V uvodnem delu so na gradu Sevnica župan Srečko Ocvirk,
vodja projekta Mateja Cvetkovič, odgovorni nadzornik Aljoša Brus
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in odgovorna projektantka Jelka Kopše predstavili potek projekta,
v nadaljevanju pa so si prisotni, ob nadzoru koordinatorja za
varstvo pri delu, ogledali trenutni potek del na gradbišču čistilne
naprave na Logu ter prejeli odgovore na zastavljena vprašanja.
Dela na projektu so v polnem teku. Čistilna naprava na Logu bo
končana v mesecu septembru 2009, ko bo pričela z enoletnim
poskusnim delovanjem, ostala dela na projektu pa bodo
zaključena v skladu s podpisano pogodbo do sredine meseca
decembra 2009.

KŠTM Sevnica

Srečanje sevniških društev
Na podlagi sklepa sveta zavoda je bila 9. junija organizirana
okrogla miza s člani zvez društev z vseh štirih področjih, kjer
jim je bilo predstavljeno delovanje zavoda KŠTM Sevnica v letu
2009. Na srečanju so bili tudi člani sveta zavoda in predstavniki
Občinske uprave občine Sevnica. Po temeljiti predstavitvi
delovanja zavoda v tem letu in seznanitvi, da imajo vsa društva,
registrirana v občini Sevnica, brezplačen najem in uporabo
prostorov, s tem da uporabniki na podlagi zakona in uredbe o
stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin, ki veljata od leta
2007, plačujejo obratovalne stroške uporabe oziroma najema
prostora. Predstavniki društev so bili seznanjeni, da želi zavod
delovati zakonito in z objekti, ki jih upravlja, gospodarno ravnati.
V konstruktivnem pogovoru so se na koncu vsi strinjali, da mora
uprava zavoda spoštovati cenike, ki so bili sprejeti na seji sveta
zavoda 15. maja in veljajo od 1. junija. Na koncu srečanja je bilo
dogovorjeno, da bo ponovno srečanje s predstavniki društev
organizirano že jeseni. V prihodnje bo zavod štirikrat na leto
organiziral srečanje s predstavniki sevniških društev.

Javni pozivi za uporabo
športnih objektov
Obveščamo vse uporabnike športnih objektov v občini Sevnica,
da je KŠTM Sevnica izdal JAVNE POZIVE ZA UPORABO ŠPORTNIH
OBJEKTOV. Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, vsak delovni dan od 8. do
15. ure ali na telefonskih številkah: 07/81 61 070, 051-680-286
(Borut Bizjak) in 051-680-290, 07/81-61-076 (Mojca Švigelj) ali
po elektronski pošti info@kstm.si.
Prijavnico skupaj s cenikom dobite na sedežu KŠTM Sevnica in
e-strani www.kstm.si.
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in preostali zainteresirani
uporabniki morajo svojo prijavo za uporabo športnih objektov
oddati najpozneje do ponedeljka, 6. julija, na naslov: KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali info@kstm.si.

Fotoreportaža: Čiščenje bazena
1.
2.
3.
4.

vsak začetek je težak
in vendar se premika
preizkus šob
skrbnika sta zadovoljna
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5.
6.
7.
8.

Foto: Rok Petančič
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KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2009

Tudi v letošnjem letu poteka
že
tradicionalni
festival
kulturnih prireditev Sevniško
grajsko poletje 2009. Pri
načrtovanju
programa
festivala
smo
poslali
vabila k sodelovanju vsem
nepridobitnim organizacijam
v naši občini in mnogim
tudi izven nje. Nekateri
organizatorji, dejavni na
področju kulture, so se z
veseljem odzvali našemu
vabilu in skupaj bomo
kljub pomanjkanju sredstev
letos organizirali kar 22
dogodkov, ki že potekajo
od sredine meseca maja
do druge polovice meseca
septembra. V program so
vključeni tako domači kot
tudi gostujoči organizatorji
in izvajalci, s čimer želimo
obogatiti festival s pestrimi
programskimi vsebinami, prilagojenimi različnim potrebam in
željam v našem okolju. Program festivala si lahko podrobneje
ogledate na spletni strani Gradu Sevnica (http://grad-sevnica.
weebly.com/) v rubriki Napovednik prireditev. Koncerti, predstave,
razstave, likovna kolonija ArSpekta, žonglerski festival, plesna
predstava in seminar tanga, Atrium night, Grand rock bodo
popestrili kulturno dogajanje in zadovoljili različne okuse z
izvajalci tudi iz tujine. Vabljeni v idilično okolje Gradu Sevnica na
sprostitev in prijetno preživljanje prostega časa!
Vir: KŠTM Sevnica

Tekmovanje za čiste zobe
ob zdravi prehrani 2009
Letos je bilo že 26. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.
Vključene so bile vse osnovne šole: Boštanj, Blanca, Krmelj, Tržišče,
Šentjanž, Loka, Studenec, Ana Gale. Preventivne zobozdravstvene
preglede opravljajo pri otrocih iz Mirenske doline B. Cavrić, dr.
stom., za druge naštete šole pa D. Kirin, dr. stom.
Vse leto so si učenci s pomočjo preventivne zobozdravstvene
sestre Jožice Pečnik pridobivali novo znanje in spretnosti pri negi
zob. Ob vsakomesečni kontroli čistosti zob so zbirali točke in
te so na koncu leta določile zmagovalni razred na vsaki šoli, na
katerega smo še posebno ponosni.
Velika zahvala za dobro sodelovanje in uspeh pa gre vsem
ravnateljem in razrednikom ter drugim, ki se zavedajo, kako
pomembno je zdravje naših otrok.
Zmagovalni razredi 2008/2009 so:
- OŠ Boštanj, 5. razred z razredničarko Zdenko Kozinc
- OŠ Blanca, 3. razred z razredničarko Tatjano Trebše
- OŠ Krmelj, 5. razred z razredničarko Gusto Mirt,
- OŠ Tržišče, 1. razred z razredničarko Andrejo Umek
- OŠ Šentjanž, 5. razred z razredničarko Aljo Felser
- OŠ Studenec, 5. razred z razredničarko Andrejo Janc
- OŠ Loka, 5. razred z razredničarko Julijano Majerič
- OŠ Ane Gale, kjer so bili za čudovito sodelovanje nagrajeni vsi
učenci.
S pomočjo sponzorjev smo otroke na koncu leta razveselili z
nagradami in priznanjem, ki so jih bili najbolj veseli, bili pa so
tudi spodbuda za naprej. Vzgojni center v ZD Sevnica, katerega
koordinator je Vladimira Tomšič, poskrbi, da se naše poslanstvo
začne pravočasno, že v šoli za starše, kjer starše opomnimo na
izrast in nego prvih zob, na redne kontrole pri zobozdravniku
in zdravo prehrano. Pravilnih gibov se začnemo učiti že v vrtcih.
Tam so nam v veliko pomoč razne pravljice, model zoba, čeljusti,
sličice in dobra volja.
Vir: ZD Sevnica
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Turistična zveza občine Sevnica, prispevki in reportaže

Nedeljsko druženje v Šentjanžu

Projekt Moja dežela -lepa
in gostoljubna
Občinsko ocenjevanje najbolj urejenih, ekološko ozaveščenih
krajev, osnovnih šol in vrtcev
V sklopu projekta MOJA DEŽELA - LEPA IN GOSTOLJUBNA je
tudi letos potekalo ocenjevanje na območju občine Sevnica.
Štiričlanska komisija, ki so jo sestavljali Cvetka Jazbec, Fanika
Simeonov, Marica Jezernik in Nežika Novšak, je svoje delo opravila
1. in 2. junija. Ocenjevali so vsa središča krajevnih skupnosti, vse
osnovne šole in vrtce ter prijavljene kraje.
Komisija ima iz leta v leto težje delo glede na to, da so kraji že
lepo urejeni in ljudje med seboj lepo sodelujejo. Pri ocenjevanju
je komisija upoštevala spoštovanje naravnih in kulturnih vrednot,
varčevanje in zbiranje vode ter varčevanje z energijo, ločeno
zbiranje odpadkov in skrb za ekologijo.
Po skrbnem pregledu se je komisija odločila za naslednje predloge
za regijsko ocenjevanje:
v kategoriji kraji: Tržišče
v kategoriji šole: novejše - OŠ Sava Kladnika Sevnica
v kategoriji šole: starejše - OŠ Tržišče
v kategoriji vrtci: vrtec Krmelj - enota Storžek
Posredovana predloga za posebno izbiranje občini Sevnica (ki jih
občina posreduje na TZS):
trško jedro: Loka
vaško jedro: Slančji Vrh
Vsem občanom se zahvaljujemo za skrbno urejanje okolja in
prijazno sodelovanje s komisijo.
Cvetka Jazbec

V nedeljo, 17. maja, smo se učenci oddelka 3. b (Polžki) OŠ Sava
Kladnika Sevnica skupaj z učiteljico, starši, babicami in dedki
podali na sprehod v Šentjanž. Tam nas je pričakala Cvetka Jazbec,
ki se je prijazno in z velikim navdušenjem odzvala našemu
povabilu in nas vodila skozi gozd in po okoliških vasicah.
Na poti smo spoznavali lepote narave, zdravilne rastline in
skrivnosti njihove uporabe. Cvetka nam je posredovala marsikatero
predragoceno izkušnjo. Upam, da bomo mamice in babice znale
skrbno izbrane nasvete ohraniti, jih s pridom uporabiti ter jih
deliti z mlajšimi generacijami.
Sprehod je bil vse prej kot le ﬁzična aktivnost. Med druženjem
so se prepletala prijetna občutja in na vsakem koraku je bilo
čutiti pozitivno energijo. Sredi nasada jablan pri Repovževih in
prečudovite narave, obdane s soncem, nas je pričakala Metka
s pirino pito, posušenimi jabolčnimi krhlji, pirinimi keksi in
biojabolčnim sokom. Nepozabno doživetje! Pirin kruh, ki ga je
spekla ena izmed naših mamic, je bil pravo presenečenje in je
potešil lakoto v naših trebuščkih.
Naše skupno sodelovanje treh generacij je pomagalo doseči novi
skupni cilj. S svojim delovanjem smo pozitivno vplivali na naše
učence in jim v prekrasnem nedeljskem popoldnevu pokazali,
da so zdrav način preživljanja prostega časa, zdrava prehrana,
druženje z veliko smeha in gibanja tisto – ta pravo. Tako smo v
razredu 3. b drugače končali tudi naš oddelčni projekt, ki smo
ga skupaj s starši razvijali vse leto, tudi z EKO-bralno značko in
v sklopu razvijanja ene izmed vrednot naše šole - navajanje na
odgovorno sobivanje in ravnanje v našem okolju.
Razredničarka, Irena Železnik, prof.

Večer pravljic za velike in male
Turistična zveza občine Sevnica je 4. junija na Telčah v
sodelovanju z Osnovno šolo Tržišče in Mohorjevo založbo iz
Celovca organizirala lep in zanimiv kulturni večer. Najprej je
vse pozdravila predsednica TZOS Cvetka Jazbec, otroci Osnovne
šole Tržišče so pod mentorstvom Zvonke Mrgole pripravili zelo
zanimiv program. Prireditev so s petjem poživile tudi Ljudske
pevke s Telč.
Na prireditvi je v zanimivem pogovoru z direktorjem Mohorjeve
družbe iz Celovca Martinom Liscem nastopila tudi avtorica
pravljic, Mira Zelinka. Zelo prijetno je predstavila način in namen
svojega pisanja. Mira Tavčar Zelinka se je rodila v Loki pri
Zidanem Mostu. Poučevala je na osnovni šoli v Rogatcu, Žalcu in
Celju. Tam tudi živi. Njena ljubezen do otrok se je po upokojitvi
kazala predvsem v pisanju pravljic, ki jih je doslej objavila v dveh
knjižicah: Božična drevesca, ki je izšla leta 1992 pri Mohorjevi
družbi v Celju, in Zmešnjava v gozdu, ki je izšla v samozaložbi
leta 2001 v Celju. Napisala je več kot 200 pravljic. Mira Zelinka
piše z velikim posluhom za otroško dušo. V njenih pravljicah
se prepletajo vedrina, toplina in igrivost, ki vodijo otroke in
odrasle v svet notranje lepote in dobrote, človeških vrednot, in
tam se srečujeta pravljični svet in resničnost v čarobnem dotiku
mehke ustvarjalnosti. Na prireditvi je bilo mogoče kupiti knjigo
pravljic Mire Zelinka po znižani ceni, avtorica pa jo je vsakomur
z veseljem podpisala. Obiskovalcem so bile s popustom na voljo
tudi nekatere druge knjige celovške Mohorjeve založbe. Na koncu
so vse pogostili člani Kulturno-športnega društva Telče. Kulturni
večer je minil v prijetnem ozračju.
Alenka Kozorog
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Prispevki in reportaže
Konec predavanj U3 Sevnica
v šolskem letu 2008/09
V torek, 7. aprila, je imelo društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica zadnje predavanje v tem šolskem letu.
Množično, tako kot vedno, smo se zbrali ob 9. uri v kulturni
dvorani in prisluhnili predavanju župana občine Sevnica, Srečka
Ocvirka. Nazorno in nadvse zavzeto je predstavil dogajanje v
občini. Ta je zdaj veliko gradbišče, med predavanjem pa je že
odgovoril skoraj na vsa vprašanja, ki so jih pripravili navzoči.
Občini Sevnica se zahvaljujemo za sponzorstvo in KŠTM Sevnica
za tehnično podporo pri predavanjih.
Društvo je v svoji šestletni dobi delovanja marsikomu popestrilo
dan in ga pripravilo k aktivnemu delovanju tudi v svojem okolju.
V tem šolskem letu je bilo v društvo vpisanih 174 članov, od tega
138 žensk in 36 moških. Razveseljivo je, da se delež moških
počasi, a vztrajno povečuje. Aktivni smo bili v slikarski delavnici
(samostojna razstava), ustvarjalni, v krožku ročnega dela,
računalništvu (štiri skupine), angleščini, ruščini, fotografskem
krožku (mentorstvo Foto Asja), pa aerobiki in gibanju za zdravo
telo. Po prispelih anketnih listih so člani zadovoljni z dejavnostjo
društva in ne bi ničesar spreminjali. Zelo dobro so obiskani tudi
izleti, saj je avtobus vedno poln.
V novem šolskem letu pa le pridite tudi tisti, ki se še niste mogli
odločiti. Gotovo bo vsakdo našel kaj tudi zase.
Rihard Černigoj

Študijski krožek Izzivi starševstva v
Sevnici končan
Naše delovanje je bilo opisano že v eni izmed prejšnjih številk.
Takrat smo se pripravljali na zaključno srečanje: družinski izlet,
na katerega smo povabili še svoje prijatelje z družinami. Tako
smo imeli možnost pokazali delček tega, kar smo se naučili v
času našega skupnega druženja, kar v konkretnih situacijah.
Z jutranjim soncem smo iz Sevnice krenili proti hribu Magolnik
nad Radečami, pridružil pa se nam je mentor ŠK Jože Prah. Pot
smo nadaljevali peš in še dobro, da ni bilo prenaporno, saj je
bil naš starostni razpon od leta in pol pa vse do štirih križev
(no, malo čez). Pri Hiši Magolnik smo se okrepčali z malico iz
nahrbtnikov, poklepetali, oba mentorja ŠK pa sta povedala nekaj
besed o zgodovini ŠK, Tednu vseživljenjskega učenja in Dnevu
Evrope.
Srečanje smo nadaljevali z dolgim sprehodimo po gozdnih
poteh in Jože nam je povedal veliko zanimivega o naravi,
drevesih, živalih. Prav nepričakovano smo srečali konje z jezdeci.
Najpogumnejši so se tudi preizkusili v ježi. Po sprehodu smo
napolnili želodčke na pikniku pri hiši, eden izmed očetov pa je
pripravil zanimive in zabavne igre.
Med vračanjem je bilo čutiti čisto drugačno energijo, predvsem
umirjeno in, priznamo, malce utrujeno. Za nami je bilo naporno,
a zanimivo in veselo srečanje. Pa še to - odločili smo se, da
bomo tak izlet ponovili ob Dnevu Evrope in povabilo že velja.
Sonja Bobek Simončič

Studenški gledališčniki
ne bodo več na kmetih
Z nedavnim gostovanjem v Slovenskih Konjicah, kjer smo
nastopali v njihovi kulturni dvorani na povabilo tamkajšnjega
Lions kluba, se gledališka skupina kulturnega društva Studenec
poslavlja od igre Vinka Möderndorferja Na kmetih. Igro smo
uprizorili 20-krat in nam je vsem prirasla k srcu. Premierno smo
jo uprizorili leta 2007, vmes naštudirali igro za 10. obletnico
gledališke skupine, v tem letu pa smo imeli še nekaj gostovanj.
Jeseni pa nas že čakajo nove naloge!
Andreja Janc, Gledališka skupina Studenec

Tradicionalni blagoslov konj
na Kovačevem hrib
Na prelepem dolenjskem griču Kovačev hrib stoji slikovita
cerkvica, za katero je značilno, da je bila prva na novo postavljena
cerkev v takratni Jugoslaviji. Posvečena je izseljenim med drugo
svetovno vojno.

Da bi nadaljevali vztrajnost in voljo tam živečih ljudi, ki so
postavili ta spomenik, je ob vsakoletni tradicionalni maši tudi
blagoslov konj, ki ga organiziramo domačini. Tako smo se tudi
letos lotili priprav.
Presenetilo nas je še večje število udeleženih konjenikov, ki so
prijezdili iz bližnje in daljne okolice. Zbrali smo se domačini,
Krekova konjenica iz Šentjanža in konjeniki iz okolice Boštanja,
Dola pri Škocjanu, Šentjerneja in Kostanjevice na Krki. Zbirno
mesto je bilo na Ranču pod lipo, nato smo se v dolgi koloni
odpravili do cerkve. Po končanem blagoslovu je dobil vsak konj
svoj košček kruha kot nagrado za potrpežljivo čakanje. Za tem
sta bila pogostitev konjenikov in oddih po napornem jezdenju.
Spletale so se prijateljske vezi med jahači in kdo ve, mogoče tudi
med konji. Ko začutimo nevidno vez med konjem in človekom,

postane vse drugo nepomembno. Kot spomin na dogodek nas
še dolgo spremljata sreča in zadovoljstvo.
Ranč pod lipo, družina Uranič
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Naravna in kulturna dediščina
Ravbarska pečina

Njihovi trdi obrazi so izražali zaskrbljenost. Zaznali so, da jih
zasledujejo. Vračali so se z ropa v Rimskih Toplicah. Hiteli so
navzgor po dolini Gračnice. V kraju Zagračnica se zlije v Gračnico
Paneški potok z izvirom pod Lisco. Bežali so v njegovo sotesko
in se nekoliko više, na razgledni točki pri Jecmenšah, ustavili za
kratek oddih. Kmalu so spodaj v dolini že zagledali preganjalce.
Vedeli so, da je njihova edina prednost dovolj velika razdalja, ki
pa je žal kar kopnela. Bili so otovorjeni s plenom in ga niso hoteli
nikomur prepustiti. Šele v rebri nad Glažuto so se spet za hip
ustavili, nato pa pospešeno nadaljevali proti prelazu med Lisco
in Ješivcem. Toda že so jim bili za petami preganjalci. Napeli so
vse moči in pred presenečenimi zasledovalci izginili čez rob na
jugovzhodno stran prelaza.
Zasledovalci so začudeni obstali. Oprezali so po strmem travniku
pod njimi, vendar o roparjih ni bilo več ne duha ne sluha, kot da
so se v zemljo vdrli. Zaman so oprezali za njimi še ves naslednji
dan, nato pa razočarani odšli.

Jugovzhodna stran prelaza je zelo strma. Komaj streljaj pod
prelazom štrli iz strmine velika pečina. Od zgoraj je neopazna,
ker je na vrhu in straneh zaraščena s travo in nizkim drevjem, kot
da bi imela kapo do ušes. Je pa lepo vidna iz doline, posebno z
vzhodne strani Orehovca. V zgornjem delu je videti nekaj večjih
odprtin, do katerih poteka ena izmed skalnih polic, te segajo
skoraj do strmine ob njej. Pečina je previsna, dostop do polic
in odprtin v njej pa je današnji dan mogoč samo z alpinističnim
znanjem in opremo. Tu so roparji našli zatočišče, saj je v pečini
votlina, na njeni vzhodni strani pa vodni izvir, ki pa takoj ponikne
v strmini. Iz pečine so imeli izborno izhodišče za svoje pohode,
zlasti proti severu. Severna
stran je položnejša in
ugodnejša za hiter umik
v varno naročje pečine.
Marsikateri
preganjanec
se je tu skril. Izročilo pravi,
da roparji niso bili nevarni
ljudem v bližnji pa tudi širši
okolici, celo pomagali so jim
pri delu. Okolica pečine je
zdaj popolnoma zaraščena.
Zgodbo o tem mi je
večkrat pripovedovala moja
babica (1867–1962). Njen
oče, moj praded, Martin
Zalezina, je bil za tisti čas in
razmere izobražen človek,
Foto: Rok Petančič
z izostrenim občutkom za
dogodke, je pa raje ostal kmet. Rad je šel na obisk k sinu in hčeri
v Maribor, še raje pa se je vračal domov v svoj gorski svet. Pravijo,
da je večkrat odšel v reber in, sedeč na štoru, užival v krasnem
razgledu, daleč od ponorelega sveta.
Vinko Zalezina

Poročilo o natečaju za otroke osnovnih šol 2009 - Rad imam svojo reko
Učenci 5. razreda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica se vsako
leto vključimo v projekt Vodni detektiv, ki ga razpisuje Inštitut
za celostni razvoj otroka (ICRO) Domžale. Letos je potekal pod
naslovom Rad imam svojo reko.

»Naravoslovci in likovniki« smo se dne, 8. aprila, podali na pot
ob naši reki Savi. Namen ogleda je bil podrobneje spoznati
reko in brežino. Vodil nas je gospod Jože Prah, ki je tudi

okoljevarstvenik, in nam je znal povedati veliko o njej. Spoznali
smo reko kot življenjski prostor številnim rastlinam in živalim
ter izkoriščanje vodne sile v današnjem času. Izvedeli smo tudi,
da bomo z gradnjo čistilne naprave poskrbeli za čistejši izpust

odpadnih voda v reko. Med ogledom so nastali številni zanimivi
fotografski posnetki. Pod vodstvom mentoric Darinke Jeraj in
Jožice Mlakar smo v okviru pouka in interesnih dejavnosti izdelali
zanimive literarne in likovne izdelke, ki so se nanašali na naš
voden ogled. Najuspešnejše smo skupaj s povzetkom terenskega
dela poslali na natečaj ICRO v Domžale ter prejeli nagrado za
tretje mesto. Ker vemo, da je bila naša reka že v preteklosti
pomembna za njeno rastlinstvo in živalstvo kot za Sevničane, si
tudi mi želimo, da se njena lepota ohrani v prihodnosti in očisti
do te mere, da bi se lahko poleti hladili v njej in igrali na njenih
urejenih bregovih.
Učenci naravoslovnega in likovnega krožka 5. razreda
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Kje?

Prireditev

Organizator - informacije

PONEDELJEK,
29. 6. - 28. 8.

SMC SEVNICA

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK. SO VAŠI
OTROCI V ČASU VAŠE ODSOTNOSTI SAMI
DOMA? PRIPELJITE JIH K NAM! MI VAM ŽE ŠESTO
LETO ZAPORED NUDIMO MOŽNOST, DA SVOJE
OTROKE ZAUPATE V VARSTVO ANIMATORJEV.

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

SOBOTA, 4. 7.,
8.00 - 12.00

PARKIRIŠČE ZA HTC

VSAKOMESEČNI SEJEM

Org.: KŠTM Sevnica,
07/81-61-070

SOBOTA, 4. 7.,
OB 20.00

BREG

GASILSKA VRTNA VESELICA Z ANSAMBLOM
LOJZETA OGOREVCA

Org.: PGD Breg
Info: Doris Kosar,
pgdbreg18a@gmail.com

SOBOTA, 4. 7.,
OB 20.00

ATRIJ GRADU SEVNICA

SGP 2009:
CORONKE V MUSICLU Z MODNIM DODATKOM
(HOTEL PIPIKA DE LUXE), SCENARIJ IN REŽIJA:
IVAN MERLJAK.
VOKALNA SKUPINA CORONKE Z GOSTI

Info: Romana Pokorn,
040/799-755

NEDELJA 5. 7.,
OB 14.00

TRŽIŠČE

24. KMEČKI PRAZNIK TER REGIJSKE KMEČKE
IGRE Z ANSAMBLOM PETRA FINKA

Org.: Društvo podeželjske
mladine Tržišče, Info:
mateja.kopar@gmail.com

PONEDELJEK, 6. 7.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA ODPRTO ŠAHOVSKO PRVENSTVO VETERANOV
(PRI BAZENU)
ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA IN ODPRTO
PRVENSTVO UPOKOJENCEV ZA JULIJ 2009

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

SREDA, 8. 7.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA ODPRTO POSAMEZNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO V
(PRI BAZENU)
POSPEŠENEM ŠAHU ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA
ZA JULIJ 2009.

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

SOBOTA, 11. 7.

CELODNEVNI IZLET S KOLESI

Org.: SMC Sevnica, Info:
Benjamin Puh, 041/985111, info@smc-sevnica.si

SOBOTA 11. 7.,
OB 15.00

OB GASILSKEM DOMU NA »XIII. GASILSKE IGRE BREZ MEJA«,
VELIKEM CIRNIKU
OD 18.00 DALJE IGRA ANSAMBEL SLUČAJ

SOBOTA, 11. 7.,
OB 19.00

BLANCA

NEDELJA, 12. 7.,
OB 16.00

PRI GASILSKEM
NA TELČAH

PONEDELJEK,
13. - 25. 7.

SMC SEVNICA

ORATORIJ 2009: NATE RAČUNAM. GLAVNI LIK
LETOŠNJEGA ORATORIJA BO SV. FRANČIŠEK
ASIŠKI. OKOLI OSNOVNE ZGODBE SE BOZGODILO
ŠE MARSIKAJ ZANIMIVEGA: IGRE, MOLITEV,
USTVARJALNE DELAVNICE, BAZEN, KAMPIRANJE

Org.: SMC Sevnica,
Info: Boštjan, 031/486554, info@smc-sevnica.si

PETEK, 3. 7.,
OB 20.00

ATRIJ GRADU SEVNICA

KONCERT KVARTETA KLARINETOV CLARIFOUR

Info: www.godbakrsko.si/
clarifour

ČETRTEK, 16. 7.,
OB 20.00

GALERIJA GRAD SEVNICA

SGP 2009:
»LONDON STREET FASHION«:
FOTOGRAFIJ MATJAŽA TANČIČA.

Info: www.matjaztancic.
com, www.ﬁrst-ﬁnger.com

SOBOTA, 18. 7.,
OB 16.00

BRUNK
V
OKOLICI ŽETEV 2000 ZLATIH ZRN
CERKVICE SVETIH TREH
KRALJEV

Org.: Turistično društvo
Šentjanž, Info: Petra
Majcen, info@sentjanz.si

SOBOTA, 18. 7.,
OB 19.00

TRNOVEC

Info: Valentina Janežič,
041/944-309,
valentinazibret@mail386.
com

NEDELJA , 19. 7.,
OB 9.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA ODPRTO
POSAMEZNO
HITROPOTEZNO
(PRI BAZENU)
ŠAHOVSKO PRVENSTVO ŠK MILAN MAJCEN
SEVNICA ZA JULIJ 2009

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

TOREK, 21. 7.,
OB 17.00,

ŠPORTNI DOM SEVNICA ODPRTI
REDNI
MESEČNI
HITROPOTEZNI
(PRI BAZENU)
ŠAHOVSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV
SEVNICA ZA JULIJ 2009.

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

SOBOTA, 25. 7.

SMC SEVNICA

OTROŠKO MLADINSKI SEJEM

Org.: SMC Sevnica

SOBOTA, 25. 7.,
OB 20.00

TELČE

TRADICIONALNA VESELICA.
IGRAL BO ZABAVNI ANSAMBEL POGUM.

Org.: PGD Telče

VELIKA VRTNA VESELICA NA
ANSAMBLOM JERNEJA KOLARJA

BLANCI

Info: PGD Veliki Cirnik,
041/ 951 975

Z

DOMU TELŠKA ŽETEV - SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV

RAZSTAVA

GASILSKA VRTNA VESELICA V TRNOVCU

Info.: PGD Blanca, Herman,
031/325-841
Org.: KŠD Telče in Ljudske
pevke s Telč, Zvonka
Mrgole, 041/240-407

Info: Boštjan, 031/486554, info@smc-sevnica.si

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec julij je do 16. 7. 2009: info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si; KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izobraževanja, predavanja, seminarji

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Podjetje se predstavi

Minister za promet dr. Patrick Vlačič obiskal Zavod za gradbeništvo Slovenije
Minister RS za promet dr. Patrick
Vlačič je s sodelavci obiskal
Zavod za gradbeništvo Slovenije,
kjer se je o dejavnosti zavoda v
slovenskem
in
mednarodnem
prostoru ter o aktualnih izzivih, ki
jih panogi gradbeništva postavljajo
širši družbeni okviri, pogovarjal
z direktorjem zavoda doc. dr.
Andražem Legatom in ekipo
raziskovalcev.

minister za promet. Minister Vlačič je ob koncu še dodal, da vse to
seveda za gradbeništvo ni le priložnost, ampak tudi nujen pogoj za
nadaljnji razvoj te dejavnosti.
Direktor zavoda doc. dr. Andraž Legat je ob obisku predstavil možnost
razširitve sodelovanja med ZAG in ministrstvom, kot jo vidi Zavod za
gradbeništvo Slovenije: »Delovanje ministrstva za promet je izrazito
interdisciplinarno področje, v katerem se srečujejo mobilnost, varnost,

Osrednja tema obiska je bila
namenjena oceni sodelovanja med
Ministrstvom za promet in Zavodom
za gradbeništvo. Instituciji sicer
med seboj že sodelujeta, tako pri
avtocestnem programu kot tudi pri
izgradnji in sanacijah državnih cest.
Med drugim je Zavod za gradbeništvo Slovenije tudi od ministrstva za
promet pooblaščeni organ za kontrolo žičniških naprav in železnice.

vplivi na okolje ter na razvoj družbe in gospodarstva. Vsa ta področja
seveda niso omejena na ožji slovenski prostor, temveč bistveno širše.
Izmenjava raziskav in izkušenj v mednarodnem prostoru je torej
nujna za trajnostni razvoj prej omenjenih področij. Upam, da smo ob
današnjem obisku ministra prepričali, da bi še tesnejše sodelovanje
strokovnih inštitucij, ki uspešno delujemo v mednarodnem prostoru,
lahko pripomoglo tudi k uspešnemu delovanju ministrstva in organov
v njegovi sestavi.

Ob obisku je minister Vlačič poudaril, da je gradbeništvo za Slovenijo
izjemno pomembna gospodarska panoga – v zadnjem obdobju so
bila pospešena predvsem vlaganja v nizke gradnje, zlasti na področju
cest. Zavedamo se, je izpostavil minister, »da z večjim vlaganjem
v prometno infrastrukturo in posledično v panogo gradbeništva,
aktivneje rešujemo ne samo prometno in varnostno problematiko na
slovenskih cestah, ampak v dani situaciji pomagamo tudi celotnemu
gospodarstvu pri novem zagonu premagovanja aktualnih težav.« Res
je sicer, tako minister Vlačič, da bo letos v primerjavi z lanskim letom
vlaganj v gradnjo cest nekoliko manj, (lani na primer je bilo razvoju in
obnovi avtocest namenjenih rekordnih 823 milijonov evrov), pa vendar
le-ta ne bodo zanemarljiva. Poudaril je še, da namerava Ministrstvo
za promet cestnemu omrežju še naprej namenjati veliko pozornost,
tako avtocestnemu programu kot državnemu cestnemu omrežju, in
dodal, da se približuje ciklus investicij v železniško infrastrukturo.
»V drugi polovici letošnjega leta bomo končali projekt posodobitve
železniške proge Pragersko-Ormož, vključno z modernizacijo
signalnovarnostnih naprav, načrtujemo pa tudi začetek gradbenih del
na projektu modernizacije obstoječe proge Divača-Koper« je zatrdil

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki letos praznuje 60. obletnico
svojega obstoja in15. letnico samostojnega delovanja, je bil ustanovljen
leta 1994 s strani Vlade Republike Slovenije s preoblikovanjem dela
ZRMK. ZAG je javni raziskovalni zavod, kjer je med 211 zaposlenimi
več kot 100 strokovnjakov z visokošolsko izobrazbo in akademskimi
nazivi. Na ZAG trenutno na temeljnih in uporabnih raziskavah deluje
88 raziskovalcev in strokovnjakov s področja gradbeništva, strojništva,
ﬁzike, kemije, kemijske tehnologije, geodezije ter geologije, kar
omogoča multidisciplinaren in celovit vpogled v svetovne razvojne
trende na vseh omenjenih področjih. Raziskovalno in strokovno delo
poteka v tehnično dobro opremljenih laboratorijih in odsekih za ožja
strokovna področja.
Dodatne informacije:
Polona Štritof
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
T: (01) 2804 280, 051 628 225
E: polonca.stritof@zag.si

Eldina Knez, MBA
Ministrstvo za promet
Tiskovna predstavnica
Langusova 4, 1535 Ljubljana
T: (01) 478-82-90, 041 722-866
E: eldina.knez@gov.si

Tel.: 07/81-60-730
Fax: 07/81-60-731
e-pošta: rafael-gd@siol.net
internet: www.rafael.si
Savska cesta 24, 8290 SEVNICA

Srečanja in projekti
na temo zdravja

Turizem,
prosti čas

Zabava, koncerti,
veselice, srečanja
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Šolski zvonec
Pridni kot čebele

Dan Zemlje
21. aprila je dan Zemlje. Ljudje se ob tem času radi spomnimo na
zvesto prijateljico, ki je nudila dom že našim daljnim prednikom.
Zatiskamo pa si oči pred vedno večjo ogroženostjo naravnih
lepot. Pomembno je skrbeti za čisto življenjsko okolje, zato sta
v ta namen Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica obiskala župan
občine Sevnica, Srečko Ocvirk, in direktor Komunale Sevnica, Mitja
Udovč. Resnična je misel gospoda župana, ki pravi, da tako, kakor
mi dajemo naravi, dobimo prejeto tudi nazaj. V mislih je imel
predvsem pojav neugodnih ujm in prepogostih povodenj. Vsi ti
vremenski pojavi so posledica človeških neodgovornih ravnanj z
naravo. Gospod Mitja Udovč pa nam je podrobno prikazal pomen
gradenj čistilnih naprav ter ločenega zbiranja odpadkov.
Za zaključno dejanje pa so predstavniki devetih razredov v eko
učilnici na prostem pri šoli posadili jerebiko. Posaditev tega
drevesa je bilo za nas devetošolce simbolično dejanje pred
odhodom v srednje šole.
Andreja Špitalar, 9.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

V sredo, 22. aprila – na dan Zemlje, smo v OŠ Boštanj zaključili
projekt Čebela. Vse, kar smo to dopoldne počeli, je bilo povezano
s čebelami.
Učenci obeh osmih razredov smo imeli najprej razgovor z
županom Srečkom Ocvirkom in direktorjem Komunale Mitjo
Udovčem. Predstavila sta nam različne vrste energije, poudarila,
kako pomembne so elektrarne ter izpostavila problem pitne
vode in onesnaženosti okolja. Osmošolci smo obljubili, da bomo
pomagali odkrivati črna odlagališča smeti in da bomo pridno
ločevali odpadke v za to pripravljene zabojnike.
Za malico smo imeli med z maslom, poskusili pa smo lahko
različne vrste medu: cvetlični, akacijev, hojev, lipov med in celo
med s propolisom ter gozdnimi sadeži.
Ko smo se posladkali z medom, smo polni energije pisali zgodbe,
pesmi in verze ter risali na temo čebela. Vse izdelke smo razstavili
v šolski avli.
Ogledali smo si tudi ﬁlm Od čebele do medu in izvedeli marsikaj
novega.
Za zaključek lepega pomladnega dne smo se odpravili še k
obnovljenemu čebelnjaku in tam zasadili pet dreves. Ura je bila
že dvanajst, čebele pa vse bolj razigrane, zato smo hitro zapustili
okolico čebelnjaka.
Dan je bil za vse učence zanimiv, predvsem pa drugačen od
ostalih, ko se borimo za ocene.
Tjaša Rupar, 8.a

Ekodan na OŠ Šentjanž
V sredo, 22. aprila, smo imeli na OŠ Šentjanž ekodan na temo
zdrava prehrana. Najprej smo po razredih pripravljali zdrave

Dan Zemlje na OŠ Krmelj
Nekaj neskončno zdravilnega je v ponavljajočih se pripevih narave
– kot zagotovilo, da po noči pride zora in po zimi pomlad. Mar ni
to predragocen dom za vse nas, Zemljane? Mar ni vreden naše
ljubezni? Mar ne zasluži vse domiselnosti, da ga ohranimo pred
ponižanjem in uničenjem ter si s tem dejanjem zagotovimo lastno
preživetje? Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila, smo o tem
razmišljali tudi na naši šoli. Izvedli smo različne delavnice pod
skupnim naslovom Ekodan. Za uvod v ta dan smo prisluhnili
poučnemu predavanju gospe Elene Zaman o ﬁtofarmacevtskih
sredstvih, nato pa smo se razdelili po delavnicah. Sadili smo rože,
počistili okolico šole in igrišča, pripravili stenčase in razstavo
zdravih živil, kuhali, delali analize vode ter oblikovali ekohimno.
Na koncu sta nas obiskala še župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk,
in direktor JP Komunala Sevnica, Mitja Udovč. Predstavila sta nam
vpetost Občine in javnih podjetij v skrb za okolje, seveda pa
smo ju tudi marsikaj vprašali in z veseljem sta nam odgovorila.
Celoten dan je bil zelo poučen, zanimiv in prav je, da se z zavestjo
pogovarjamo o tej problematiki ter srčno delujemo v prid skupne
prihodnosti.
Silvestra Kotar, OŠ Krmelj

prigrizke: različne namaze, napitke, sadna nabodala, sadne kupe
in še mnoge različne jedi, ki smo jih potem razstavili v telovadnici.
V telovadnici sta nas obiskala tudi župan Občine Sevnica, gospod
Srečko Ocvirk, ter gospod Mitja Udovč, ki sta nam pripravila
predavanje na temo ekologija. Za tem so nam naši lutkarji zaigrali
igrico z naslovom Pri nas je luštno biti, s katero so nas želeli

opozoriti na ekološko kmetijstvo. Na koncu našega ekodneva pa
je sledila še degustacija zdravih jedi, ki so jih pripravili naši šolarji.
Tako smo na naši šoli preživeli še en zanimiv in nepozaben dan.
Alja Felser, OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Svetovni dan Zemlje

Le kdo, ki mu ni mar v kakšnem okolju živi, ne ve, da 22. aprila
praznujemo dan Zemlje? Ob tej priložnosti smo se devetošolci in
ekofrajerji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica srečali z županom
in direktorjem Komunale z namenom, da v šolski naravoslovni
učilnici zasadimo drevo jerebika. Najprej sta nam gosta predstavila
delo Občine in Komunale Sevnica ter načrte za prihodnost, potem
pa smo se odpravili v učilnico pred šolo. Predstavniki devetega
razreda so skrbno posadili jerebiko, zraven korenin pa postavili
steklenico z imeni vseh letošnjih devetošolcev.

Čeprav se naše osnovnošolsko izobraževanje končuje, pa smo
s posaditvijo drevesa dobili razlog več, da še kdaj obiščemo
učitelje, ki so nas poučevali, in se ozremo v krošnje drevesa, ki bo
povezovalo generacijo 1994.
Saša Senica, 9.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Javorje in Studenec sodelovanje podružničnih šol

Obiskali smo ekokmetijo in …
Na dan Zemlje, 22. aprila, smo se ekofrajerji iz Sevnice, Loke in s
Studenca odpravili na kmetijo Jazbec na Podvrhu. Gospa Mihaela
nas je prijazno sprejela in takoj smo začutili lepote narave. Toplo
sonce, rahel veter, ptičje petje, gozd in zelene travnike. S pomočjo

Mojce Pinterič Krajnc in Milene Mastnak smo iskali zdravilna
zelišča, s kolegicama Eriko in Danico pekli pecivo iz pirine moke,
se vmes sladkali s pirinim kruhom in čudovito pripravljenimi
domačimi marmeladami. Spoznali smo tudi stare običaje in
kuhali domače čaje. Blaž Jene in Roman Žveglič sta nam nazorno
predstavila poklic veterinarja in kmeta. Imeli smo se čudovito. V
imenu učencev se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali, da nam je
uspelo. Posebna zahvala gre gospe Mihaeli, ki nam je pripravila
čudovito druženje ter nas naučila veliko novega in lepega.
Vesna Butkovič, Mirjana Jelančič,
koordinatorici Ekošole na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Izlet v živalski vrt
Se vam ob misli na kačo naježi koža? Bi se upali dotakniti ježka z
ostrimi bodicami? Ne? Potem bi se nam morali pridružiti pri našem
končnem izletu. Čeprav to v skupinah prvega starostnega obdobja
ni v navadi, smo se vzgojiteljice iz Vrtca pri OŠ Krmelj, odločile za

Ljudje se med seboj zelo radi družimo na veliko načinov. Skozi
različne sisteme se je oblika druženja posameznih šol imenovala
različno, bistvo pa ostaja nespremenjeno in se je obdržalo do

malo drugačen zaključek šolskega leta. Z našimi najmlajšimi in
njihovimi starši smo se podali v ljubljanski živalski vrt. V naravnem
okolju in v prijetni senci smo uživali ob strokovno vodenem
ogledu, se znebili strahu pred kačami v organizirani delavnici in
se zabavali ob norčijah morskega leva v času hranjenja.
Ker so naše Pikapolonice in Žabice pogumno prenesle ves napor,
smo se za nagrado na poti domov posladkali še s sladoledom.
Potem so malčki potonili v sanje, dokler se avtobus ni ustavil pred
našim vrtcem.
Vzgojiteljice iz Vrtca pri OŠ Krmelj
današnjih dni. Prijateljstvo, vzpostavljeno v mladosti, ostane za
vedno. Zapisano ostane v srcu. Človek se skozi leta spremeni,
prijatelj iz mladosti v naših spominih pa ostane tak kot je bil pred
mnogimi leti. Kot reče medved v pravljici Svetlane Makarovič, Pod
medvedovim dežnikom, da je «dober prijatelj več vreden kot vreča
cekinov«.
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec, in Podružnica
Javorje iz Črne na Koroškem se že sedmo leto družimo. Vsako
leto se obiščemo, se skupaj igramo, hodimo na izlete, tekmujemo
med seboj, plešemo, pojemo in počnemo vse, kar počnejo prijatelji
med seboj.
Udeležili smo se vseslovenskega pohoda na dan pohodništva. V
spremstvu planinskega vodnika Toneta smo se na lep sončen dan
podali na Lisco.
V času, ki je bombardiran z idejami, da gre vse samo še na slabše,
dokazujemo, da to ni res. Imamo se radi, imamo se lepo, druži
nas prijateljstvo.
OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Podružnica Studenec, Erika Anzelc Intihar

Mladi nogometaši na Studencu
Vsako sredo popoldan se na studenškem nogometnem igrišču
srečujejo dečki podružnice Studenec in se učijo osnov nogometa.
Treniranje je z veseljem prevzel član športnega društva Studenec,
Uroš Gorenc. Želimo jim obilo nogometnih užitkov!
Andreja Janc, vodja podružnične šole Studenec
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7. veteranski rokometni turnir Sevnica 2009
V Sevnici je v soboto, 9. maja, potekal že 7. mednarodni veteranski rokometni turnir,
na katerem je nastopilo 9 moških in 6 ženskih ekip iz Slovenije in Hrvaške. Ekipe so se
pomerile v predtekmovalnih skupinah. Zmagovalci posameznih skupin so se pomerili
med seboj in tako smo dobili zmagovalca turnirja. Pri moških so to letos postali igralci
Radeških gamsov, ki so premagali vse ekipe, drugi so bili Dolani in tretji igralci Trebnjega.
Odlično so igrale tudi oldPUNCE in v svoji skupini osvojile 2. mesto, tako da so se na
koncu igrale za 3.mesto. V napeti tekmi so izgubile proti ekipi Izole in tako zasedle
končno 4.mesto. Zmagala je ekipa Akcija iz Ljubljane, ki je v ﬁnalu premagala Dupljanske
žabice. V času turnirja je bila za otroke vseh starosti organizirana vožnja z balonom, ki
ga je v ta namen posodila Dana iz Mirne. Turnir se je zaključil v prijetnem ambientu na
sevniškem bazenu, kjer so najboljši igralci in igralke prejeli nagrade.
Rezultati:

ŽENSKE
1.
2.
3.
4.

Akcija Ljubljana
Duplje
Izola
oldPUNCE

MOŠKI

1. Radeški gamsi
2. Dol pri Hrastniku
3. Trebnje

Najbolše igralke - sedmerka 7. veteranskega turnirja
Vratarka: Tina Zorec (Duplje)
Levo krilo: Nada Pohleven (Akcija Ljubljana)
Desno krilo: Slavica Kovljevič (Izola)
Srednja zunanja: Maja Valant (Duplje)
Leva zunanja: Nadiža Pleško (Akcija Ljubljana)
Desna zunanja: Romana Jeruc (Duplje)
Krožna napadalka: Zinka Kosec (Akcija Ljubljana)
Naj borka: Andreja Sinkovič (Sevnica)
Miss turnirja: Mira Dragičevič (Kočevje)

Šport in rekreacija
Radioklub Amater
tekmoval v Postojni
Amatersko
RadioGoniometriranje,
popularno imenovano ''lov na lisico'', je
radioamaterska športno tehnična disciplina,
kjer sodelujejo radioamaterji obeh spolov
in vseh starostnih skupin, ki so razporejeni
v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov
(lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji
od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec
je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije
določeno število oddajnikov, odvisno od
kategorije.
V Postojni je 9. maja potekalo odprto
prvenstvo Zveze radioamaterjev Slovenije v
amaterski radiogoniometriji. Od Posavskih
radioklubov
je
sodeloval
Radioklub
''Amater'' iz Sevnice.
Dosegli so naslednje rezultate:

Najbolši igralci - sedmerka 7. veteranskega turnirja
Vratar: Franci Šantej (Dol pri Hrastniku)
Levo krilo: Boštjan Udovič (Trebnje)
Levi zunanji: Jure Rizmal (Radeče)
Srednji zunanji: Damjan Kolander (Radeče)
Desni zunanji: Jernej Rantah (Radeče)
Največji borec: Ljubo Mikič (Novo mesto)
Mister simpatikus: Dari Tomčič (Darika) (Osijek)

Sevničanom devet kolajn v Šmarjeških Toplicah
V nedeljo, 10. maja, je v Šmarjeških Toplicah potekal 15. Šmarješki tek. Na 8 km je teklo
248 tekačev, na 2 km pa 109 tekačev. V absolutni razvrstitvi so se najbolje odrezali Borut
Veber, ki je bil drugi, Robert Lendaro je bil
tretji, Sara Karlovšek pa druga pri ženskah.
Na 2 km je bil od Sevničanov najboljši Klemen
Lendaro z absolutnim petim mestom, pri
ženskah sta bili Urška Pungerčar absolutno
prva in Katarina Gorenc tretja. Po kategorijah
so dosegli naslednje uvrstitve:
8 km:
1. mesto: Robert Lendaro, Jan Samide,
Sara Karlovšek
2. mesto: Borut Veber
3. mesto: Matej Samide, Brigita Karlovšek
6. mesto: Sebastijan Drobne
7. mesto: Vanja Lendaro
9. mesto: Maja Medved, Bojan Sinkovič
17. mesto: Pavle Drobne
2 km:
1. mesto: Urška Pungerčar
2. mesto: Klemen Lendaro,
Katarina Gorenc

Prireditev je potekala v lepem vremenu,
proga pa je bila odlično pripravljena. Skupaj
z otroškimi kategorijami se je Šmarješkega
teka udeležilo 423 tekačev.
Vanja Lendaro

PIONIRJI :
1. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
9. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
13. mesto
15. mesto

Luka Stegne
Maja Koštrun
Jure Zelič
Nik Mastnak
Jan Tržan
Tadej Tihole
Jan Možič
Blaž Vintar
Jurij Radi
Žiga Kantužar

ŽENSKE :
4. mesto

Nina Radi

JUNIORJI :
7. mesto
8. mesto

Leon Kosem
Tomaž Žnidaršič

SENIORJI :
2. mesto
5. mesto
9. mesto

Danilo Kunšek
Davor Možič
Grega Ceglar
Jani Kuselj

www.kstm.si
www.dozivljaj.si
www.cistilnasevnica.si
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11. Triglav Hypo pokal Marja Zidarič bronasta na državnem prvenstvu
v glasbenih formah
2009 v Krškem
Karate klub HYPO iz Sevnice in Karate
klub Triglav Krško sta v soboto, 23. maja,
organizirala 11. mednarodni karate turnir

za TRIGLAV HYPO POKAL 2009. Turnir je
potekal v športni dvorani Šolskega centra
v Krškem, tekmovalci in tekmovalke pa so
se pomerili med seboj v prikazu borbenih
tehnik in v katah posamezno. Razvrščeni so
bili v starostne skupine in po nivojih znanja.
Organizatorja sta v dvorano privabila kar
147 tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije in
Avstrije. Turnir je bil zares vzorno izpeljan,
nastopi posameznikov so potekali na štirih
boriščih, tekmovanje pa je bilo zaključeno
v rekordnem času 1 ure in 38 minut, kar
je edinstveni rekord tovrstnih tekmovanj v
Sloveniji. Nastopajoče je s tribun spodbujalo
tudi številno občinstvo, ki se je navduševalo
nad prikazano spretnostjo in atraktivnostjo
svojih nadebudnežev.

Turnir je bil tradicionalne narave, saj ga že
enajsto leto zapovrstjo uspešno organizira
domači Karate Klub HYPO iz Sevnice, tokrat
v sodelovanju s Karate klubom Triglav iz
Krškega.
Prireditev sta omogočila oba generalna
pokrovitelja klubov, HYPO Leasing, d.o.o.
iz Ljubljane in Zavarovalnica Triglav, d.d.
OE Krško. Najboljši posamezniki so od
organizatorja prejeli pokal in medaljo,
najboljšemu klubu pa je pripadal 11. Triglav
Hypo pokal 2009.
Med klubi je prvo mesto osvojil Karate klub

V soboto, 16. maja, je Klub borilnih veščin Ptuj v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije
organiziral ﬁnalni turnir državnega prvenstva v kickboksu v glasbenih formah za ženske,
ki se ga je udeležila tudi edina predstavnica posavskega Kluba borilnih veščin Sevnica,
Marja Zidarič. S svojim glasbenim programom je nastopila v t.i. hard style – trdem stilu
prikaza kate z glasbeno spremljavo. Svoje delo, nastopila je namreč prvič, je opravila več
kot z odliko. Na koncu je osvojila odlično 3. mesto, zlata medalja pa je pripadla večkratni
državni prvakinji Tini Koder iz Zagorja. Marja Zidarič je tudi prva tekmovalka nežnejšega
spola, ki ji je uspelo osvojiti medaljo na državnem prvenstvu za Klub borilnih veščin
Sevnica.
Rezultati - članice:
1. Tina Koder, Pon-do kwan Zagorje
2. Tjaša Krajnik, Pon-do kwan Zagorje
3. Marja Zidarič, KBV Sevnica

Melanija Kožar

Robert Lendaro odlično v sezoni 2009
Lendaro Robert, lanskoletni občinski
atlet leta, je odlično začel tudi letošnjo
tekaško sezono. Že na prvi tekmi DP v
krosu (Turnše pri Domžalah) je zasedel
6. mesto. 11. aprila je v Novem mestu
na DP v dolgih tekih na 10.000 m osvojil
odlično 4. mesto, že teden dni kasneje
pa na DP v gorskem teku štafet (Veber,
Povšič, Lendaro) 3. mesto. 16. maja je
potekalo DP v gorskem teku za veterane
(tek na Osolnik), kjer je v hudi konkurenci
gorskih tekačev dosegel absolutno 7.
mesto, in v svoji kategoriji bronasto
medaljo, kar je za atleta, ki ne trenira
gorskega teka, lep uspeh. 21. maja je v
Tržiču potekalo DP veteranov v cestnem
teku na 10.000 m, kjer je osvojil 2.
mesto, in tudi v absolutni konkurenci na
cilj pritekel drugi. Kranj pa je 6. junija
gostil DP veteranov v teku na 10.000 m.
Robert je suvereno vodil od začetka do
konca ter močno premagal vse atlete in
si pritekel naslov državnega prvaka.

Vanja Lendaro

Državno prvenstvo UKV Zveze radioamaterjev
Slovenije v amaterski radiogoniometriji
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin, ki so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo
več skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno število oddajnikov,
odvisno od kategorije.
Radioklub ''AMATER'' iz Sevnice je kot edini od posavskih radioklubov sodeloval na
državnem UKV prvenstvu Zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski radiogoniometriji,
ki je 16. maja potekalo v Komendi.
Člani kluba so dosegli vidne rezultate.
PIONIRJI:

Triglav Krško, ki je zbral 96 točk, drugo
mesto je osvojil Karate klub Trbovlje s 70
točkami, tretje mesto pa Karate klub HYPO
iz Sevnice, ki je osvojil 68 točk.
Najboljša posameznika turnirja pa sta
postala Amadej Ivnik, član KK Hypo Sevnica,
in Gričar Vintar Peter, član KK Triglav Krško,
ki sta osvojila po 2 zlati medalji.
Jurij Orač, trener I. razreda

1. mesto Luka Stegne,
3. mesto Matic Kuselj,

10. mesto Maja Koštrun
SENIORJI :
4. mesto Tomaž Kunšek,
6. mesto Danilo Kunšek

Jani Kuselj
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Šport in rekreacija, društvo se predstavi
Klepet s predsednikom SD Marok Sevnica,
Mirkom Ognjenovičem
Kdaj ste se začeli ukvarjati s športnim
strelstvom?
Začel sem sredi sedemdesetih let. Kot trener pa
od leta 1985. Najprej sem treniral na športnih
puškah za nacionalni program. Po letu 1992
in po intenzivnejšem prizadevanju Republike
Slovenije za vstop v Evropske integracije je
Strelska zveza Slovenije od klubov zahtevala
prehod na športne discipline mednarodnega
programa. Tako sem od leta 1992 začel
trenirati discipline športnih pušk za mednarodni
program. Malo sem treniral tudi samostrel.
Kaj trenirate zdaj?
Mlade strelce za discipline športnih pištol,
in sicer za mednarodni program. Seveda
opravljam tudi druga dela v klubu.
Ali sta glede uporabe orožja vaš vojaški poklic
in strelstvo, v katerem prav tako uporabljate
orožje, povezana?
Povezava obstaja, vendar ne takšna, ki bi
pomembno vplivala na ukvarjanje s športnim
strelstvom. Skupne točke med vojaškim in
trenerskim poklicem so predvsem delo s posamezniki in skupinami ter oblikovanje skupin
v interesne time. Skupna sta načrtovanje aktivnosti za daljši čas in izdelava programov
za doseganje kratkoročnih ciljev. V strelstvu in vojaškem poklicu sta pomembna iskanje
motivacije za delo in razvoj sposobnosti za racionalno oziroma športno prenašanje
vzponov in padcev. Orožje, po mojem mnenju, ni pomembna povezava med strelstvom
in vojsko. Strelci se nimamo za oborožene osebe. Naše puške in pištole ne glede na vrsto
in kaliber niso orožje. To so športni pripomoček, kot so teniški lopar, žoga ali kajak, in
je namenjen le streljanju v tarčo na strelišču. Tudi zunanji videz naših pušk in pištol je
drugačen od orožja, ki ga ima vojska ali policija. V vojski se učijo bojno streljanje. Strelci
treniramo športno streljanje, ki ima popolnoma drug namen.
Kje trenirate?
V sevniški občini imamo dve strelišči za treninge z zračnimi puškami in pištolami ter eno
za trening s puškami in pištolami malega in velikega kalibra. Največ se uporablja strelišče
na Kvedrovi cesti v Sevnici poleg avtobusne postaje. Strelišče v Boštanju je idealno za
neposredne priprave na tekmovanja, ker omogoča ekipi, ki se pripravlja, oblikovanje
podobnih okoliščin, kot bodo na tekmovanju. Hkrati ekipa s pripravami, ki so nekoliko
drugačne od vsakdanjih treningov, ne moti drugih tekmovalcev. Strelišče nad nekdanjo
Jutranjko uporabljamo le za trening disciplin velikega in malega kalibra, za katere, zaradi
visokih stroškov streliva, žal, zanimanje upada.
Kako pridobivate strelce in kako se ﬁnancirate?
V strelsko društvo prihajajo predvsem mladi od četrtega do osmega razreda osnovne
šole in se vključujejo v različne skupine, kar je odvisno od njihovih zmožnosti in želja ter
trenerskih in ﬁnančnih zmogljivosti društva. V klubu se mladi strelci športno razvijajo
po starostnih kategorijah in strelskih disciplinah. Društvo se delno ﬁnancira s sredstvi
javnega razpisa po občini Sevnica, največ pa iz članarine. Manjši del sredstev dobimo od
sponzorjev, ki le občasno prispevajo za nakup kakšnega kosa opreme.
Kakšne lastnosti naj bi imeli strelci oziroma katere lastnosti si pridobijo s treningom?
Za včlanitev v klub veljajo splošna pravila iz zakona o društvih. Pri nas je še pomembno,
da oseba ni bila pravnomočno obsojena. Od lastnosti, ki jih otrok prinese v društvo,
so po mojih izkušnjah najpomembnejši delavnost, sposobnost poslušati in biti vodljiv.
Vse drugo dobi v klubu. Strelski talent brez dela ne pomeni veliko. Brez velikega
talenta, vendar z veliko dela in treninga, je mogoče posegati po zelo visokih uvrstitvah.
S treningom se pridobijo ﬁzična kondicija, veščina koncentracije in samonadzora,
veščina uporabe puške in pištole, taktika nastopa na tekmovanju, delovanje in vedenje
v skupini ter kako se vesti po zmagi in po porazu. S strelstvom je mogoče s pomočjo
tekmovanj spoznati Slovenijo in nekoliko držav Evrope. Pridobi se sposobnost nastopa
na tekmovanjih. Nastopi so najzahtevnejši del strelskega treniranja, na katerih mora
tekmovalec uporabiti vse pridobljeno znanje, veščine in taktiko športnega streljanja.
Prestati mora pritisk pričakovanja do sebe in članov ekipe, za katero tekmuje.
Koliko trenirate in kako se pripravljate za nastope?
Treningi za začetnike so dvakrat na teden, potem se stopnjujejo do petkrat na teden. Med
neposrednimi pripravami za nastope treniramo tudi do trikrat na dan. Trenerji za vsakega
posameznika izdelajo program treningov, ki zajame čas ene sezone oziroma enega
leta. Program vsebuje ﬁzične in specialistične priprave, deli pa se na predtekmovalno in
tekmovalno obdobje.
Kateri so vaši največji uspehi in kakšni so nadaljnji načrti?
Menim, da je veliki uspeh že to, da društvo sploh deluje v družbenih razmerah, ko štejeta
le proﬁt in dobičkonosnost. Večji športni uspehi v zadnjem obdobju so drugo mesto na
evropskem prvenstvu v samostrelu, skoraj redno doseganje norm za uvrstitev v državno
reprezentanco ter nastopi na mednarodnih tekmah. Za pomemben uspeh štejem redno
osvajanje najvišjih mest na državnih prvenstvih Slovenije v različnih kategorijah.
Petra Biderman
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Tekma za
odprto prvenstvo
ARG Slovenije v Sevnici

V Sevnici je 23. maja potekala tekma za
odprto prvenstvo Slovenije v amaterskem
RadioGoniometriranju,
popularno
imenovanem ''lov na lisico''. To 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
sodeloval radioklub Amater iz Sevnice.

Rezultati:

PIONIRJI : 1. mesto - Matic Kuselj,
3. mesto - Tadej Tihole,
9. - mesto Jan Tržan,
10. – mesto Maja Koštrun,
11. mesto - Jure Zelič,
14. mesto – Blaž Vintar
ŽENSKE :

2. mesto - Nina Radi

SENIORJI : 4. mesto- Danilo Kunšek
Jani Kuselj

Prvenstvo v krosu
V soboto, 16. maja, je v Železnikih potekalo
državno prvenstvo Slovenije za osnovne in
srednje šole v krosu. Tega teka so se udeležili
tudi atleti AK Sevnica, ki so zastopali svoje
šole in dosegli zelo lepe uvrstitve. Dvojno
zmago so slavili v kategoriji fantov letnika
1994, tako da je državni prvak postav Jan
Samide, srebrno medaljo pa si je pritekel
Matija Zorčič. Pri starejših dijakih je zmago
slavil Miha Povšič, enak uspeh je slavila tudi
Klara Zakšek v kategorij učenk letnik 2000,
ki pa ni še štel za državno prvenstvo. Sara
Karlovšek pa je osvojila bronasto medaljo
v kategoriji deklic letnik 1996. Iz sevniške
občine so tekmovali še učenci iz OŠ Sevnica,

Blanca, Tržišče in Boštanj.
Na isti dan pa se je v Radencih odvijal že 29.
maraton treh src, ki je štel tudi za državno
prvenstvo Slovenije na 21 km (polmaraton).
Tega teka se je udeležila tudi članica AK
Sevnica Alenka Radej in osvojila absolutno
5. mesto med 266 uvrščenimi tekmovalkami
s časom 1:33:52, v kategoriji do 30 let pa je
osvojila 3. mesto.
Rafko Povhe

Prispevki in reportaže
Obvestilo občanom prašičja gripa

Obvestilo občanom občine Sevnica ob sumu
na pojav okužbe z novim virusom inﬂuence
A H1N1 pri ljudeh!

Na prašičjo gripo pri ljudeh posumimo pri
bolniku z akutno okužbo dihal in vročino,
ki je sedem dni pred pojavom bolezenskih
znakov potoval oziroma bival na območjih,
kjer se je pojavila prašičja gripa pri ljudeh
(Mehika, ZDA), ali je bil v stiku z bolnikom,
pri katerem je bila potrjena okužba z
virusom prašičje gripe A H1N1.
Gripa se prenaša kapljično – ob smrkanju,
kihanju, kašljanju, navadno na razdalji do
enega metra in po onesnaženih površinah.
Preventivni nasveti in ukrepi:
- poostrena higiena rok (milo in voda,
pazi kljuke javnih ustanov, razkužila za
roke);
- poostrena higiena kašlja (kihanje,
kašljanje, smrkanje, »smejanje«):
- nikoli ne kašljajte v drugo osebo
(aerosoli – kapljice do enega metra),
- pokrijte si usta in nos s papirnatim
robčkom - kašljajte v papirnati robec,
- umijte (voda in milo!) in razkužite roke,
ko so roke onesnažene z izločki dihal
(kupite v lekarni ali trgovinah s
sanitetnim materialom – Sanolabor),
- ne delite si jedilnega pribora, kozarcev z
drugimi osebami oziroma česar koli, kar
je onesnaženo s slino ali drugimi izločki,
- nošenje kirurške maske – zmanjša se
možnost prenosa z bolnika na druge
osebe, ki so z bolnikom v tesnejšem
stiku (kupite v lekarni ali trgovinah s
sanitetnim materialom – Sanolabor),
- omejite potovanja na ogrožena območja
(Mehika, ZDA).
Ob sumu na okužbo na virus inf. A H1N1
telefonirajte svojemu izbranemu zdravniku
oz. dežurni službi ZD Sevnica.
Vladimira Tomšič,
direktorica ZD Sevnica

Predavanje o prvi pomoči na Studencu
V krajevni organizaciji Rdečega križa
Studenec smo se odločili, da krajane
Studenca povabimo na predavanje o
nudenju prve pomoči v različnih življenjskih
okoliščinah. Medse smo povabili Mojco
Simončič, diplomirano medicinsko sestro
in predavateljico strokovnih predmetov na
srednji zdravstveni šoli v Novem mestu.
Veliko let je že minilo, odkar smo delali
vozniški izpit, in takrat pridobljeno znanje
smo skoraj že pozabili. Vsi vemo, da nesreča
nikoli ne počiva, in v vsakem trenutku se
lahko znajdemo v položaju, ko bi lahko
nekomu rešili življenje.
Na začetku predavanja nas je pretresel posnetek skrite kamere z ljubljanskih ulic, ko
mlademu fantu, ki je igral epileptični napad, prav nihče ni pomagal. Ljudje so mirno hodili
mimo. Enake izkušnje imajo reševalci pri ljudeh, ki so na ulici doživeli srčni napad.
V zanimivem in poučnem predavanju, ki je kar prehitro minilo, smo se naučili, kako bi sebi
ali drugim pomagali ob različnih vrstah
poškodb in nesreč. Predavateljica nam
je veliko pokazala tudi praktično na
lutki. Posebno pozornosti je namenila
temeljnim postopkom oživljanja z
uporabo avtomatskega deﬁbrilatorja.
Pokazala nam je njegovo preprosto
uporabo. Navodila so v slovenskem
jeziku. Ker je teh aparatov v naši občini
že kar nekaj, je dobro, da jih znamo
uporabiti in da nas ni strah.
Na koncu smo bili zelo zadovoljni s predavanjem in predstavitvami. Strinjali smo se,
da je tega znanja med ljudmi veliko premalo in da so takšne akcije zelo dobrodošle in
potrebne.
Slavica Ivačič

Koronarci po Srčkovi poti
Devetega maja, v prelepem majskem dnevu,
smo se člani Koronarnega kluba Sevnica
podali na že
tradicionalen
pohod
po
Srčkovi poti.
Z avtobusom
smo
se
popeljali
do Sel pod
Lisco,
od
tam pa smo pot nadaljevali peš skozi gozdove, mimo
polj in travnikov, ki so nam pohodnikom dajali prelep
pogled, saj so se odeli s čudovitimi barvami spominčic,
regratovih cvetov in drugimi spomladanskimi cvetlicami.
Vsi pohodniki smo pot z lahkoto premagovali, saj so našo
dobro voljo še dopolnjevali toplo vreme, ptičje žvrgolenje, tam v daljavi se je oglašala
celo kukavica. Prispeli smo na cilj našega pohoda, Lovrenc, tu smo si ogledali rastišče
encijana. Pohod smo končali na turistični kmetiji in se polni lepega doživetja vrnili v
domači kraj v vedenju, da se bomo 21. maja spet srečali na izletu po Primorski.
Rezi Zakšek

Srečanje zakoncev jubilantov v župniji Sevnica
Na predvečer nedelje dobrega pastirja smo tako kot že vrsto let pripravili srečanje
za letošnje zakonce jubilante. Okrog 40 parov je med sveto mašo nagovoril Ivan
Turk. Po obnovitvi obljube zvestobe in ljubezni je voditelj bogoslužja nad vsakim
parom zmolil posebno molitev in mu izročil spominsko knjižico. Slavje se je po sv.
maši nadaljevalo v zgornjih učilnicah. Za dobro razpoloženje so poskrbeli dobro
pripravljen agape, rujna kapljica in seveda harmonika. To srečanje je priložnost,
ko se poveselimo z vsemi, ki so na poti zakonskega življenja vztrajali pet, deset
ali celo 60 let. Seveda pa je takšno praznovanje spodbuda vsem mladim, da bi se
odločili za ta korak v življenju.
Boštjan Jamnik
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Policija, promet, oglas
Policija svetuje
Vsem bralcem lep poletni pozdrav. Naj v tem članku povem nekaj o samozaščitnem ravnanju
obiskovalcev letnih bazenov in kopališč. Ob obisku kopališča prinesite s seboj najnujnejše za
prijetno preživetja dneva in pustite doma stvari, ki bi lahko bile vaba za priložnostne tatove.

Pri obisku kopališča se poskušajte ravnati po naslednjih priporočilih:
•
S seboj imejte manjšo vsoto denarja, in ne vsega, ki ga imate ponavadi pri sebi. V denarnici
ne hranite bančnih kartic in osebnih dokumentov.
•
S seboj ne prinašajte tehničnih predmetov (razni predvajalniki glasbe, kamera).
•
Vrednejše predmete, ki jih imate kljub vsemu s seboj (nakit, ure …), shranite v kopališki
omarici, kjer je prostor ustrezno varovan.
•
Prenosne telefone ne puščajte brez nadzora poleg brisače na travniku ob bazenu.
Telefon vsekakor ni varno skrit s tem, ko je pokrit z oblačili ali je pod brisačo!
•
Priporočljivo je, da se s »sosedi« na kopališču dogovorite, da popazijo na vaše stvari
(oblačila, brisače), ko ste v bazenu.

Če boste kljub vsemu žrtev tatov ali drugi obliki »nasilja« nad vami, o tem takoj obvestite redarja oziroma reševalca iz vode, ki bo po
potrebi obvestil policijo o neljubem dogodku.
Na koncu še nasvet in opozorilo vsem voznikom vozil. Zaradi vročine potrebuje naše telo več tekočine za normalno delovanje – a
naj bodo to voda, nesladkane brezalkoholne pijače in podobno, in ne alkohol. Z njim telesu ne bomo dali, kar potrebuje v vročini, še
najmanj, če smo hkrati tudi udeleženci v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki). S takšnim neodgovornim ravnanjem ogrožamo
sebe in druge.
Zato opozarjam vse, da alkohol in promet ne gresta skupaj.
Policijska postaja Sevnica

VARNO pripeljejo samo TREZNI.

Kolesarja iz OŠ Krmelj odlično zastopala občino Sevnica
V soboto, 30. maja, je v Leskovcu pri Krškem potekalo 18. državno tekmovanje Kaj veš o
prometu za učence osnovnih in srednjih šol. Tekmovanja se je udeležilo 65 tekmovalcev s
kolesom iz cele Slovenije.
Zaradi izenačenega rezultata na občinskem tekmovanju sta na državnem tekmovanju zastopala
občino Sevnica dva kolesarja iz Osnovne šole Krmelj: David Erman in Grega Pavlin. Pod učnimi
metodami mentorja Boštjana Repovža in strokovno pomočjo Avtošole Prah Toni iz Sevnice sta
fanta pokazala svoje znanje v teoretičnem delu cestno prometnih predpisov ter praktičnem
delu: poligon spretnostne vožnje in mestni vožnji.
Mlajši Grega je s testnimi polami opravil kot eden najboljših, vendar je s tremo na poligonu
pridobil nekaj kazenskih točk in popolna mestna vožnja ga je popeljala na odlično 8. mesto.
Devetošolec David pa je po odličnem teoretičnem delu prikazal popolno praktično vožnjo in
tako premagal vso konkurenco ter si tako pridobil naziv državnega prvaka 2009.
S tema rezultatoma je občina Sevnica ponovila lanskoletni naslov državnega prvaka ter ga
nadgradila še z 8. mestom.
Obema tekmovalcema in mentorju čestitamo ob uspehu!
Petra Biderman, članica SPV občine Sevnica

Kadilci želijo prenehati kaditi
Tema letošnjega svetovnega dneva brez tobaka, 31. maja, so bila zdravstvena opozorila na
tobačnih izdelkih. Najpomembnejše sporočilo dneva je, da učinkovita opozorila na tobačni
embalaži (od zdaj slikovna) motivirajo kadilce, da prenehajo kaditi in ostanejo nekadilci.
V zadnjih letih je znanstvenikom uspelo popolnoma pojasniti in razumeti povezavo med
kajenjem in določenimi boleznimi ter zvečano smrtnostjo. Zato se je povečal pritisk na
kadilce, da prenehajo kaditi, česar si čedalje bolj želijo tudi sami.
• Od 50 do 70 odstotkov kadilk in kadilcev bi nehalo kaditi, če bi lahko.
• Več kot teden dni zdrži brez cigarete le manj kot četrtina kadilcev.
• Veliko nekdanjih kadilcev poroča o stalni želji po cigareti.
Nekateri kadilci, ki poskušajo prenehati kaditi, ugotovijo, da je to zelo preprosto. Za
druge je zelo težko in ugotovijo, da so zasvojeni z nikotinom, podobno kot drugi ljudje z
alkoholom, narkotiki ali pomirjevali. Tako enim uspe v prvem poskusu, drugi pa morajo
poskušati večkrat. Nekateri imajo resne odtegnitvene simptome, drugi jih sploh nimajo.
Tudi posamezni kadilec ima lahko izrazito različne izkušnje v vsakem od več poskusov, s
katerimi je poskusil prenehati kaditi.
Kam po pomoč?
V Zdravstveno-vzgojnem centru (ZVC) poteka INDIVIDUALNO SVETOVANJE. Opravlja ga
Vladimira Tomšič, dipl. med. ses., ob četrtkih od 8. do 12. ure oziroma po dogovoru za termin
na telefonskih številkah 07/816-15-00, 07/816-15- 14 ali na e–pošti ZVC@zd-sevnica.si.
ZD Sevnica
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Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. julija 2009 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Nagrade za mesec JULIJ:

1. nagrada: 1 x pareo za na plažo, ki ga podarja
Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica
2. nagrada: 1 x pareo za na plažo, ki ga podarja
Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica
3. nagrada: 2 celodnevni vstopnici za bazen Sevnica,
ki ju podarja KŠTM Sevnica
4. nagrada: dve kapi, ki ju podarja KŠTM Sevnica

Oglasi

Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

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.

G.M.P.

Vrtni center DALIA, (sadike vrtnin, okrasnega cvetja,

tel.: 07 81 63 638

semena, zemlja, gnojila,
darilni program...)

Kmetijska trgovina KOC LENART,

tel.: 07 81 63 630

(škropiva, gnojila,
rezervni deli, stroji,orodja,
krmila, hrana za živali.)

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,
dostave s hiapom na dovozna mesta...)

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

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72
Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA
IN PESKA
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AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

Mirko NOVAK
Tel.: 07/81-62-960
Fax: 07/81-62-961
GSM - PREVOZI:
041 637 443

GSM - TURIZEM:
e-pošta: mirko.nov@siol.net
051 389 330

