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Tomaž Krnc s.p.
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Tel.: 07 81 41 651
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Prodaja strešnih kritin
že od 5,40 € / m2

pomladanska akcija
izbranih modelov
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Iz grajske skrinje

Precej smo že zakorakali v pomlad, ki pomlaja, oživlja,
spodbuja, prebuja, ogreje ude in požene kri po žilah.
Začelo se je pomladansko delo na poljih, travnikih,
vinogradih, vrtovih. Vse je oživelo. Ljudje in narava.
Slednji je treba nameniti še posebno pozornost, saj z
onesnaževanjem ne škodujemo le njej, ampak tudi sebi
in našim zanamcem. Vsak dan in ne le ob svetovnem
dnevu zemlje bi se morali zavedati, da je narava naš
edini vir, iz katerega zajemamo energijo in moč za
opravljanje vsakodnevnih obveznosti, predvsem v tem
hitrem ritmu življenja. Večkrat oziroma vsaj konec tedna
bi se morali odpraviti na kratek sprehod v naravo in
občudovati njene lepote. Poleg tega pa bi morali krajše poti opravljati peš, in
ne z avtomobili, s čimer še dodatno obremenjujemo naše okolje. V tem mesecu
praznujemo svetovni dan knjige. Vzemite si čas in preberite kakšno dobro knjigo,
ki jih v naši knjižnici ne manjka.
Ob bližnjem praznovanju velike noči vam želim prijetno praznovanje v krogu
svojih najdražjih in da bi skupaj preživeli čim več lepih trenutkov.
Marjeta Lamovšek

2. april
2. april
7. april
7. april
8. april
12. april
15. april
17. april
22. april
22. april
23. april
23. april
26. april
28. april
29. april

Svetovni dan etnologije
Svetovni dan mladinske književnosti
Svetovni dan zdravja
Dan spomina na žrtve genocida v Ruandi
Svetovni dan Romov
Svetovni dan lionizma
Svetovni dan mladih prostovoljcev
Svetovni dan hemoﬁlije
Svetovni dan zemlje
Svetovni dan brez avtomobila
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
Svetovni dan veterinarjev
Svetovni dan intelektualne lastnine
Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu
Svetovni dan plesa

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

KOLEDAR SVETOVNIH DNI ZA MESEC APRIL:

PODATKI O GLASILU:
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Glasilo delno
ﬁnancira Občina Sevnica.
Naklada 6250 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.
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 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla maja 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 9.4.2009. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotograﬁji.
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.
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20. SEJA ODBORA ZA HE
NA SPODNJI SAVI

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Tokratna gostiteljica 20. seje Odbora za hidroelektrarne na
spodnji Savi je bila občina Brežice. Investitorji infrastrukturnega
in energetskega dela gradnje so v uvodu predstavili aktivnosti v
teku za hidroelektrarni Blanca in Krško. Tako so na hidroelektrarni
Blanca končana skoraj vsa gradbena dela, potrebna je še gradnja
ribje steze, poteka zaščita železniške proge, urejujejo se vodotoki,
ki niso tangirani z zajezno gladino, nadvišuje se Loško polje. V
sklepni fazi je montaža agregata 2 in 3, medtem ko se je poskusni
zagon agregata 1 opravil že novembra lani. Za hidroelektrarno
Krško potekajo aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja za
akumulacijski bazen in zavarovanje železniškega omrežja, v
pripravi je dokumentacija za ureditev na območju gradu Thurn
v Brestanici, končana so arheološka izkopavanja na vplivnem
območju desnega brega akomulacijskega bazena, medtem ko na
levem bregu aktivnosti še potekajo. Za načrtovani hidroelektrarni
Brežice in Mokrice je Odbor ugotovil, da se terminski plan sprejema
uredbe o državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarni Brežice
in Mokrice čedalje bolj odmika. V ta namen je Odbor sprejel sklep,
v katerem predlaga ministrstvu za gospodarstvo ustanovitev
koordinacijske komisije, ki naj bi vsak mesec spremljala potek in
realizacijo aktivnosti, da bo mogoče sprejetje uredb državnega
prostorskega načrta za hidroelektrarni Brežice in Mokrice do
konca junija 2010.

Občinski svet občine Sevnica se je sestal na 19. redni seji, na
kateri je obravnaval 21 točk dnevnega reda. Svetniki so se
seznanili s poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2008 ter s
programom dela odbora za leto 2009, svoj poslovni načrt za letos
pa je predstavilo tudi javno podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica. V
nadaljevanju so svetniki v drugi obravnavi potrdili predlog odloka o
ustanovitvi Sveta regije Posavje in prav tako tudi predlog odloka o
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje. Občinski
svet je sprejel Občinski program varnosti ter odredbo o določitvi
območja umirjenega prometa na Vrhu pri Boštanju, seznanil pa se je
tudi s ponovnim imenovanjem podžupanje občine Sevnica. Sledila
je seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo, turizem, šport
in mladinske dejavnosti Sevnica, kjer so svetniki po dolgotrajni
razpravi sprejeli odstop, ki ga je ponudila dosedanja direktorica
zavoda Petra Pozderec, za vršilko dolžnosti direktorja pa do
imenovanja novega direktorja zavoda potrdili mag. Vlasto Marn.
Občinski svet je v nadaljevanju za predstavnika lokalne skupnosti
v Svetu javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev Občina Sevnica je skupaj z Upravno enoto Sevnica podpisala
in oskrbovancev Impoljca imenoval Jožeta Udovča ter sprejel med sporazum o sodelovanju s fakulteto za upravo iz Ljubljane. Fakulteta
drugim še poročilo o izdanih Listinah občine Sevnica v letu 2008. in občina si bosta skladno s svojimi pristojnostmi in v sklopu
poslanstva prizadevali za dolgoročno sodelovanje na področju
razvoja javne uprave za doseganje skupne koristi za uporabnike
svojih storitev. Sodelovanje bo vključevalo prenos znanja iz teorije
v prakso ob podpori izkušenih javnih uslužbencev, domače in
mednarodne raziskovalne in svetovalne projekte, izobraževanje
in usposabljanje javnih uslužbencev ter razvoj partnerskih mrež
z drugimi naložbami v Sloveniji in tujini. Sporazum so podpisali
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s strokovnim sodelavcem občinske dekan fakultete za upravo prof. dr. Srečko Devjak, načelnica
uprave za naravne nesreče Joškom Žvarom sestal s predsednikom Upravne enote Sevnica mag. Darja Drnovšek in župan občine
Krajevne skupnosti Zabukovje, Janezom Podlesnikom. Pogovarjala Sevnica Srečko Ocvirk.
sta se o sanaciji in odpravi posledic škode na cestni infrastrukturi
v krajevni skupnosti Zabukovje, ki je bila poškodovana v
avgustovskem neurju še iz leta 2005.
Občina Sevnica je letos pridobila državna sredstva za odpravo
posledic škode in je na koncu postopkov javnega naročila oddaje
gradbenih del najugodnejšim ponudnikom. Tako se bodo iz
teh sredstev na območju Krajevne skupnosti Zabukovje izvajala
sanacijska dela na lokalni cesti Mrzla Planina–Zalog v dolžini 760
m, sanacijska dela na lokalni cesti Metni Vrh–Padež, od lovske
koče do odcepa Meniški Vrh v dolžini 625 m, sanacijska dela na
javni poti odcep Pusti graben v dolžini 670m, sanacijska dela na
javni poti Stržiški potok–Baš–Miklavc v dolžini 260 m in sanacija
zemeljskega plazu na javni poti Odcep Kobal. Skupna vrednost
vseh gradbenih del je predvidena v vrednosti 286.274,00 EUR.

SODELOVANJE
OBČINE
SEVNICA,
UPRAVNE
ENOTE
SEVNICA
IN
FAKULTETE ZA UPRAVO

SANACIJA IN ODPRAVA POSLEDIC
ŠKODE NA CESTNI INFRASTRUKTURI
PO NEURJU 2005
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ZAPOSLITVENI SEJEM 2009
Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in vodja oddelka za
gospodarske dejavnosti Vlasta Kuzmički sta se sestala z Zavodom
Regio, ki bo tudi letos skupaj z zavodom za zaposlovanje
organiziral zaposlitveni sejem. Po dveh predhodnih sejmih, ki sta
bila v prejšnjih letih v Brežicah in Krškem, bo sejem 9. aprila v
Sevnici. Na sejmu se bodo predstavila podjetja osnovnošolcem,
dijakom, študentom in brezposelnim, pa tudi zaposlenim, ki želijo
spremljati gibanje trga dela v posavski regiji. V tem času recesije
je treba iskati tudi druge poti zaposlitve in pokazati delavcem
možnosti za prehod iz enega v drugi poklic.

POLOŽAJ PROJEKTOV IN PREDVIDENE
AKTIVNOSTI NA OBMOČJU
FLORJANSKE ULICE
Na pobudo krajanov Florjanske ulice so se v Gasilskem domu v
Sevnici zbrali odgovorni za potek infrastrukturnih ureditev na
Hidroelektrarni Blanca in Centralne čistilne naprave Sevnica.
Prebivalcem Florjanske ulice so predstavili položaj projektov
in predvidene aktivnosti za čimprejšnje dokončanje del na tem
območju. Po predstavitvi projektov je krajane najbolj zanimal
datum dokončanja vseh del na Florjanski ulici. Vodja projekta
gradnje Hidroelektrarne Blanca Anton Vetrih jim je zatrdil, da bodo
15. marca začeli pripravo na asfaltiranje, to pomeni, položitve
robnikov, dvigovanje jaškov, utrditev terena in drugo. V prvi fazi
bodo začeli priprave na asfaltacijo od glavne državne ceste proti
Savi, v drugi fazi pa od glavne državne ceste proti odseku za Pečje.
Prav tako je vodja projekta Centralne čistilne naprave Sevnica
Uroš Sanda zagotovil, da bo javna razsvetljava v Florjanski ulici
do odcepa za Pečje končana do konca marca. Na koncu sestanka
je Zvone Košmerl, predsednik posebne komisije za spremljanje
gradnje Hidroelektrarne Blanca, zagotovil, da se bodo spet srečali
konec aprila.

OBISK VELEPOSLANIC
SKANDINAVSKIH DRŽAV
Na pobudo dr. Janeza Gabrijelčiča iz društva Rastoča knjiga Slovenije
so Sevnico obiskale štiri veleposlanice skandinavskih držav, in sicer
Finske, Danske, Švedske in Norveške. Namen njihovega obiska je
bil ogled zbirke Rastoče knjige Sevnica. Veleposlanice so svoj obisk
začele v Knjižnici Sevnica, kjer so si ogledale najprej knjižnico, nato
pa še domoznanski oddelek z zbirko Rastoče knjige. Na sevniškem
gradu jih je sprejel župan Srečko Ocvirk, potem so si v spremstvu
podžupanje Brede Drenek Sotošek in direktorja občinske uprave
Zvoneta Košmerla s sodelavci ogledali grad, grajsko kaščo, baročni
salon, zbirko Rastoče knjige iz obdobja do leta 2006 in nekaj
preostalih stalnih zbirk. V nadaljevanju jim je župan s sodelavci
predstavil nekaj splošnih značilnosti občine, največje projekte in
gospodarstvo občine. Na koncu so si veleposlanice ogledale še
razstavo domačih dobrot, ki so jih pripravile članice Aktiva kmečkih
žena Sevnica ter ob prijetnem klepetu končale obisk Sevnice.

ŠPORTNI DOSEŽKI V LETU 2008
Na sevniškem gradu je bila slovesna podelitev priznanj za najboljše
športne dosežke v letu 2008. Ob nagovoru župana Srečka Ocvirka
in Roberta Perca, predsednika Športne zveze Sevnica, ter nastopu
mladih glasbenikov sevniške glasbene šole so najvišja priznanja
prejeli: športna osebnost leta je Silvo Koželj, ustanovni član ju-jitsu
zveze in Društva borilnih veščin Ippon, dolgoletni trener, prej pa
uspešen tekmovalec. Športna ekipa leta so kadetinje Mojca Kolman,
Saša Rešeta in Anuša Kovačič, članice Športnega društva Marok, ki
so postavile državni rekord v streljanju z zračno puško in dosegle
še več visokih uvrstitev. Športnica leta je strelka Mojca Kolman, ki
je osvojila več kolajn v svoji kategoriji in dvakrat dosegla državni
kadetski rekord v streljanju z zračno pištolo. Športnik leta je Andrej
Flajs, član blejske odbojkarske ekipe, večkratni državni prvak v
dvoranski in odbojki na mivki, dolgoletni državni reprezentant. Po
razglasitvi je župan Srečko Ocvirk športnike povabil na družabno
srečanje.

SESTANEK S SEKCIJO GOSTINCEV
Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je v četrtek, 26. februarja,
skupaj z vodjo oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasto Kuzmički
udeležil sestanka s člani upravnega odbora sekcije gostincev pri
Območno obrtno-podjetniški zbornici Sevnica. Pogovarjali so se
o sodelovanju v projektu Poroka, ki poteka na sevniškem gradu,
o oblikovanju turistične ponudbe in strategiji razvoja turizma v
občini. Vsi so se strinjali, da se morajo najprej promovirati domači
ponudniki.

UVEDBA LINIJSKIH AVTOBUSNIH
PREVOZOV V POSAVJU

ZAMENJAVA AZBESTNIH CEVI V OBČINI
SEVNICA

V sredo, 25. februarja, se je vodja oddelka za gospodarske
dejavnosti na občini Sevnica udeležila sestanka na Regionalni
razvojni agenciji, kjer so se pogovarjali o možnostih priprave
skupnega projekta uvedbe linijskih avtobusnih prevozov v Posavju.
Sestanka so se udeležili tudi avtobusni prevozniki iz tega območja,
predstavnica Aktiva ravnateljev srednjih in višje šole v Posavju,
Alenka Žuraj, in drugi predstavniki občin razvojne regije Posavje.
Dogovorili so se, da bodo skupaj v prvi fazi najprej pripravili nabor
pričakovanja ter analizo razmer o prometni povezanosti Posavja,
potem pa se odločili o nadaljnjih aktivnostih.

Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj, mimo pekarne Kruhek,
do Taborniške ulice, potekajo dela na sanaciji azbestnih cevi
vodovoda. Od 4750 m trase vodovoda, je izvedeno 2500 m
vodovoda dimenzije 150 mm in 2250 m vodovoda dimenzije 63
mm, ki je namenjen za vodooskrbo uporabnikov ob trasi vodovoda
in višeležečih uporabnikov Orešja. Dela na sanaciji vodovoda
potekajo intenzivno, do konca sanacije, izločitve azbestnih cevi
cevovoda iz uporabe, je treba položiti še 1200 m duktilnega
vodovoda. Ob zagotovljenih normalnih razmerah gradnje bodo
dela v celoti končana maja.
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA KMETIC SEVNICA
Na rednem letnem občnem zboru so se sestale
članice Društva kmetic Sevnica, ki združuje več
kot 300 članic v 11 aktivih. V sklopu društva
delujeta tudi skupina ljudskih pevk Solzice
ter plesna skupina Mlade žurerke. Lani so
prizadevne članice poleg številnih pogostitev, s
katerimi obogatijo razna srečanja in sprejeme,
pripravile tudi srečanje vseh posavskih društev.
Redno sodelujejo na različnih tekmovanjih ter
ocenjevanjih domačih dobrot in na njih dosegajo lepe uspehe. Več bi želele vlagati tudi
v izobraževanja članic, za kar pa jim ob številnih drugih aktivnostih navadno zmanjka
sredstev. Pri njihovem delu jih ﬁnančno podpirajo občina Sevnica, pa tudi krajevne skupnosti
in Kmečka zadruga Sevnica. Občnega zbora, ki ga je s kratkim kulturnim programom
popestril Klobasekov Pepi, se je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk s sodelavci.

Občinske strani

SESTANEK NA
MINISTRSTVU ZA PROMET
Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda
Drenek Sotošek sta se sestala z ministrom
za promet dr. Patrickom Vlačičem. Osrednji
poudarek pogovora je bil usmerjen k
uresničevanju projekta 3. razvojna os,
umeščanju mostu na Logu v prostor ter
sanaciji, gradnji in rekonstrukciji cest na
območju občine.

SODELOVANJE
GEODETSKE UPRAVE
SEVNICA IN
PREDSTAVITEV INFRASTRUKTURNIH UREDITEV OB OBČINE SEVNICA
GRADNJI HE BLANCA
V prostorih občine Sevnica sta se sestala
Potekala je predstavitev infrastrukturnih ureditev ob gradnji hidroelektrarne Blanca za
območji Krajevne skupnosti Sevnica in Krajevne skupnosti Blanca. Vodja projekta gradnje
hidroelektrarne Blanca Anton Vetrih je na podlagi projektne dokumentacije predstavil
dela, ki so predvidena za izvedbo v tem letu. Predstavniki Krajevne skupnosti Blanca
in Sevnica so posredovali pobude, s katerimi bi izboljšali infrastrukturno ureditev in
podobo kraja. Predsednik posebne komisije za gradnjo hidroelektrarne Blanca Zvone
Košmerl je zagotovil, da bodo vse pobude posredovane na javno podjetje Infra, ki je kot
investitor gradnje infrastrukturnih ureditev odgovorno za vse ureditve. Predstavnikom
krajevne skupnosti Sevnica – Drožanjska ulica je bil hkrati predstavljen tudi projekt
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica. Predstavnik izvajalca del je predstavil
potek del v Drožanjski ulici. Povedal je, da obsega projekt gradnjo primarnega kanala, na
katerega se bodo priključili le hišni priključki, ki potekajo neposredno ob trasi del, vse
preostale navezava na grajeno primarno kanalizacijo bodo predmet prihodnjih projektov
sekundarnih kanalizacij.

DELOVNA SKUPINA ZA OBSTOJ
SREDNJEGA ŠOLSTVA V OBČINI SEVNICA
Lani je bila ustanovljena delovna skupina za obstoj srednjega šolstva v naši občini. Delovna
skupina deluje v sklopu Šolskega centra Krško – Sevnica, v njej pa sodelujejo predstavniki
osnovnih šol, predstavnik Zavoda za zaposlovanje Sevnica, predstavniki sevniških podjetij,
predstavnica občinske uprave ter predstavniki šolskega centra Krško–Sevnica. Svet zavoda
je za vodenje in koordinacijo dela delovne skupine pooblastil ravnateljico Srednje šole
Sevnica mag. Alenko Žuraj Balog. Delovna skupina je oblikovala strategijo za dosego
ciljev, med katerimi je najpomembnejši ohraniti srednjo šolo v občini Sevnica. Zato bo
v prihodnjih dveh mesecih izvedenih nekaj ukrepov, med katerimi sta najpomembnejša
dva, in sicer gospodarstvo v naši občini potrebuje določeno speciﬁčno znanje, zato bo v
prihodnjih dneh opravljena anketa pri sevniških podjetnikih, da bi pridobili podatke za
nadaljnje delo skupine, aprila pa bo javna okrogla miza skupaj s predstavniki gospodarstva
in drugih poglavitnih institucij v naši občini. Na njej se bo javnost seznanila s poglavitnimi
težavami in zamislimi za reševanje srednje šole v Sevnici.

RAZSTAVA DEL STANOVALCEV DOMA UPOKOJENCEV
IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA V KNJIŽNICI SEVNICA
V Knjižnici Sevnica je bilo odprtje razstave
del stanovalcev Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca. Z razstavo Pisani
zakladi, ki jo je pripravila služba socialne
oskrbe doma pod vodstvom Gorazda
Pavčka, se nadaljuje sodelovanje med
sevniško knjižnico in DUO Impoljca. S
kulturnim programom, ki so ga skupaj
pripravili in izvedli stanovalci doma
ter njihov mentor, Marjan Podlogar,
so potrdili, kar lahko začuti vsak
obiskovalec razstave: da se v njih, kot v
vsakem človeku, skriva dragocen zaklad
- ustvarjalnost, ki jo izražajo z glasbo,
besedo, likovnim izražanjem. Del tega zaklada stanovalcev doma z Impoljce si lahko
ogledate v Knjižnici Sevnica do konca marca. Prepričani smo, da boste razstavo z veseljem
obiskali in spoznali ter začutili notranje bogastvo ustvarjalcev. Naj vas k ogledu razstave
pritegnejo tudi besede stanovalcev doma: Za vsem, kar je tu vidno in kar ni, se prepletajo
odkrivanje, krik in tolažba, žar v očeh, vzpon in padec ter svoboda srca in duše.
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župan Srečko Ocvirk in vodja območne
geodetske uprave Sevnica Roman Novšak
in ocenila dosedanje sodelovanje kot
uspešno. Župan Srečko Ocvirk je poudaril
predvsem problem urejanja neodmerjenih
občinskih cest, kar je zelo dolgotrajen in
drag proces. Občina Sevnica se zaveda
odgovornosti za ureditev katastrskega in
lastniškega stanja občinskih cest, vendar
gre za zelo kompleksno problematiko.
Po zakonodaji tovrstne storitve opravljajo
zasebni izvajalci – geodetska podjetja na
podlagi posameznih naročil, kar pomeni
počasno in parcialno urejanje. Geodetska
uprava je skladno s svojimi pristojnostmi
ponudila pomoč in predlagala določene
mogoče načine urejanja katastrskega
stanja na občinskih cestah. Župan in vodja
Območne geodetske uprave Sevnica sta
se na koncu zavzela za sodelovanje tudi
pri drugih projektih, predvsem pri izdelavi
katastra gospodarske javne infrastrukture.

DELOVANJE
PODJETJA
INDE, D. O. O.
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z
direktorico podjetja INDE, d. o. o., Martino
Bobnič, ki v program socialna vključenost
za invalide vključuje invalidne osebe.
Tudi delovanje tega podjetja, ki je zelo
pomembno za blažitev socialne stiske pri
teže zaposljivih, je podvrženo vplivom trga
in recesiji. Program socialne vključenosti
pretežno soﬁnancira ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, delno pa se tudi
z realizacijo proizvodnih storitev.

18. SEJA SVETA REGIJE
POSAVJE
V prostorih Regionalne razvojne agencije
Posavje je potekala 18. seja sveta Regije
Posavje, ki se je je kot član udeležil tudi
sevniški župan Srečko Ocvirk. Članom
je bilo podano poročilo o že prijavljenih
projektih v sklopu programa Razvoj regij ter
predstavljene informacije o petem javnem
razpisu, ki naj bi bil predvidoma objavljen
jeseni. Seznanili so se tudi z razmerami
in položajem Splošne bolnišnice Brežice
ter obravnavali predlog projekta Urgentni
center Splošne bolnišnice Brežice.

Občinske strani

GRADNJA ATLETSKIH
OBJEKTOV V SEVNICI
V zvezi z gradnjo atletskih objektov v
Sevnici se je na sestanku pri županu
Srečku Ocvirku mudil član upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije Marjan
Hudej. Občini je ob tej priložnosti ponudil
strokovno podporo zveze ter predlagal
ogled objektov, ki so funkcionalni in
primerni za Sevnico. Za področje teka je
postal v Atletski zvezi Slovenije odgovoren
Rafko Povhe, za kar mu čestitamo.

VEČNAMENSKI DOM V
ZABUKOVJU
Župan občine Sevnice Srečko Ocvirk in vodja
oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasta
Kuzmički sta si ogledala potek gradnje
Večnamenskega doma Zabukovje, ki je
zgrajen na mestu porušene stare šole. Da
gradnja poteka tekoče in brez zapletov, skrbi
predsednik Krajevne skupnosti Zabukovje
Janez Podlesnik. Notranja dela na objektu so
v sklepni fazi, v tem in prihodnjem letu pa
bodo na objektu naredili še fasado in uredili
okolico. Objekt bo namenjen krajanom za
kulturne, družabne in športne prireditve. V
glavnem delu so predvideni večnamenska
dvorana, avla, čajna kuhinja, skladišče ter
pomožni prostori, dom pa bodo dobili
tudi društva s tega območja in Krajevna
skupnost Zabukovje.

SESTANEK NA MOP-u
Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka
projekta gradnje centralne čistilne naprave
Sevnica se je župan Srečko Ocvirk sestal
z direktorico direktorata za okolje pri
ministrstvu za okolje in prostor mag.
Bernardo Podlipnik. Predstavil je potek
gradnje centralne čistilne naprave s
kanalizacijskim sistemom ter omenil
predvsem potek ﬁnanciranja projekta
iz kohezijskega sklada ter sredstev,
pridobljenih iz državnega proračuna.

SESTANEK S PREDSEDNIKI
ZVEZ DRUŠTEV
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z vršilko
dolžnosti direktorice KŠTM Sevnica mag.
Vlasto Marn in predsedniki vseh zvez
društev v občini. Zveze društev povezujejo in
združujejo sorodna društva, ki posamezno
ali po zvezah sodelujejo z občino Sevnica
in tudi KŠTM Sevnica. Predsedniki zvez so
bili seznanjeni z aktualnimi zadevami v
zvezi s KŠTM Sevnica, razpravljali pa so še o
nadaljnjem sodelovanju in ﬁnančni pomoči
zvezam in društvom. Dogovorili so se o
nadaljnjih skupnih aktivnostih pri pripravi
in koordinaciji prireditev v letu 2009,
kjer KŠTM Sevnica omogoča strokovno
in tehnično pomoč organizatorjem. Ker
potekajo razpisi s področij kulture, športa,
turizma in mladinskih dejavnosti, so
predstavniki zvez županu prenesli pobudo
društev, da se letos korigirajo pravilniki za
dodelitev proračunskih sredstev društvom
s posameznih področij.

PODELITEV PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE
V
Lamutovem
likovnem
salonu Galerije Božidar Jakac v
Kostanjevici na Krki so podelili
priznanja civilne zaščite za
Posavje v letu 2008. Ob dnevu
civilne zaščite so državno
proslavo pripravili na Brdu
pri Kranju, ko so podelili 45
priznanj in kipec civilne zaščite.
Civilna zaščita za Posavje je
na prireditvi v Kostanjevici podelila 13 znakov. Bronasti znak civilne zaščite je prejel
Borut Simončič, strokovni sodelavec na področju zaščite in reševanja v občini Sevnica in
namestnik poveljnika civilne zaščite občine Sevnica. Ob nesreči na Blanci, julija 2008, si
njegova stalna navzočnost, koordinacija in zagotavljanje potrebnih dodatnih logističnih
sredstev zelo pripomogli k učinkovitemu delu reševalcev. Za uspešno sodelovanje in
potek aktivnosti ob vaji NEK 2008 je bronasti znak civilne zaščite prejel tudi Božidar
Kranjc, direktor inženiringa v Nuklearni elektrarni Krško. Robert Perc, vodja operativno
komunikacijskega centra Policijske uprave Krško, je bronasti znak civilne zaščite prejel
za požrtvovalno delo in nesebično pomoč, precejšnjo strpnost ter dobro usklajeno
koordinacijo med različnimi strukturami, ki so sodelovale med reševanjem na Blanci. Za
strokovno in prizadevno delo pri izdelavi načrtov dejavnosti Policijske uprave Krško v
primeru naravnih in drugih nesreč je srebrni znak civilne zaščite prejel Miran Gubenšek.
Kot član štaba CZ za Posavje je odgovoren za policijske in varnostne zadeve, odlikuje ga
predvsem zelo uspešno koordiniranje aktivnosti s pripadniki policije, kar se je pokazalo ob
tragični nesreči na Blanci. Na področju regije Posavje je prejela zlati znak Gasilska zveza
Krško. Na državni proslavi na Brdu pri Kranju sta bronasti znak prejela še Zdravstveni
dom Sevnica in Mira Šraj. Alojz Fon je prejel zlati znak CZ. Ob 130. obletnici delovanja
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica bo avgusta podeljena za uspešno delo tudi
plaketa CZ.

PREDLOG USTANOVITVE NOVEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA V SEVNICI
Župan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavnikoma Zavoda za raziskave Radna Sevnica
Jožetom Peternelom in Bredo Drenek Sotošek, ki sta županu predstavila predlog
programa in namena samostojnega visokošolskega zavoda. Zavod bi želeli v Sevnici
ustanoviti v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Omenila sta
možnost vključevanja občine Sevnica v ta projekt, predvsem na področju ﬁnanciranja
in zagotavljanja prostorov za delovanje. Župan je pri tem izrazil zanimanje in podporo
občine pri ohranjanju in razvijanju srednjega in visokega šolstva v Sevnici v sklopu danih
možnosti in potreb, vendar je pri tem opozoril tudi na problem iz preteklih desetletij, ko
občina ni dovolj aktivno pridobivala prostorov za javno uporabo, v katerih bi bilo mogoče
zagotoviti potek teh dejavnosti.

ODPRTJE NOVEGA ODDELKA VRTCA PRI OŠ BLANCA
Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je skupaj z vodjo oddelka za družbene dejavnosti
Mojco Sešlar udeležil sestanka z ravnateljico OŠ Blanca. Že v jesenskem času lani, ko
se je povečal vpis otrok v vrtec, je bila sprejeta odločitev, da se v OŠ Blanca začnejo vse
aktivnosti za odprtje oddelka vrtca pri šoli. Oddelek naj bi bil sprva namenjen otrokom
od tretjega do šestega leta starosti. Na sestanku je ravnateljica predstavila dejavnosti,
ki jih v sklopu šole že ponujajo najmlajšim. Dogovorjeno je bilo, da občina skupaj z OŠ
Blanca posreduje javnosti povabilo k predvpisu otrok v vrtec. Ta bo potekal na OŠ Blanca
do 6. aprila. Šola bo pripravila vse potrebne postopke od priprave Letnega delovnega
načrta do oblikovanja komisije in meril za sprejem otrok v vrtec, ki jih bo posredovala
občinskemu svetu v sprejetje. Poleti bo občina skupaj z OŠ opremila vrtec po predpisani
zakonodaji. Vse informacije v zvezi z odprtjem oddelka vrtca pri OŠ Blanca lahko dobite
pri ravnateljici Osnovne šole Blanca Ani Mešiček in na Oddelku za družbene dejavnosti
na občini Sevnica.

27. SEJA UPRAVNEGA ODBORA
RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE

REGIONALNE

V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je potekala tudi 27. redna seja upravnega
odbora RRA Posavje, na kateri je bil tudi župan občine Sevnice Srečko Ocvirk. Na seji je
bilo podano soglasje k podpisu pogodbe z Zavodom Regio za promocijske aktivnosti pri
projektu Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi, obravnavali in sprejeli so zaključno
poročilo o delovanju Garancijske sheme Posavja v letu 2008 ter sprejeli zaključno poročilo
o delu Regionalne razvojne agencije v letu 2008.
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48. SALAMIJADA V SEVNICI
Društvo
salamarjev
Sevnica je priredilo
tradicionalno, tokrat
že 48. salamijado,
kjer so okušali in
ocenjevali
salame
domačih proizvajalcev,
ocenjevanja
pa
se iz leta v leto
udeležuje tudi čedalje
več
proizvajalcev
onstran meja občine
Sevnica.
Prireditve
se poleg tekmovalcev udeležuje tudi veliko gostov, saj je
postala sevniška salamijada tudi odmeven medijski dogodek.
Letos so skupno ocenili 96 salam. Prvo mesto si je prislužil
Škocjančan Milan Janežič, drugo je osvojil Peter Selak iz Vinice
pri Šmarjeti, tretje pa Stanko Felicijan ml. iz Šmarčne. Zaradi
udeležbe na salamijadi so Sevnico obiskali tudi predstavniki
mesta Nove Zamky iz Slovaške z županom Gejzo Pischingerjem
ter predstavniki madžarskega društva salamarjev iz mesta
Beckescsaba, kjer tudi prirejajo podobna tekmovanja. Goste
je na sevniškem gradu sprejel župan Srečko Ocvirk ter jim
predstavil občino, delovanje občinske uprave, največje projekte
ter gospodarstvo v občini Sevnica.

PREDSTAVITEV ŠTUDIJE POPLAVNE
VARNOSTI REKE SAVE
Na gradu Sevnica je potekala predstavitev študije poplavne
varnosti reke Save v sklopu gradnje hidroelektrarne Blanca.
Celotna študija poplavne varnosti zajema področje celotne verige
hidroelektrarn na spodnji Savi, od hidroelektrarne Vrhovo do še
ne zgrajene hidroelektrarne Mokrice. Na tokratni predstavitvi so
predstavniki naročnikov študije z ministrstva za gospodarstvo
skupaj s projektanti hidroelektrarne Blanca predstavnikom
občine Sevnica, Krajevne skupnosti Sevnica, Komunale Sevnica
in predstavnici Regijskega centra za zaščito in reševanja Brežice
predstavili poplavno varnost na območju hidroelektrarne Blanca
in mesta Sevnica. Projektanti so zagotovili, da sta zaprta proﬁla
Drožanjskega in Florjanskega potoka projektirana tako, da
omogočata pretok stoletnih voda in strojno čiščenje kanalov.
Poudarili so tudi, da so retenzijska območja ob energetskem
nasipu, ki služijo za zbiranje in prečrpavanje meteornih in
zalednih voda, dovolj velika, da zmorejo prečrpavanje zbrane
vode čez nasip v Savo. Na koncu je Franc Zupan z ministrstva za
gospodarstvo povedal, da je narava tako nepredvidljiva in težko
obvladljiva, da vnaprej ni mogoče predvideti vseh dejavnikov,
ki lahko vplivajo na poplavno varnost. Hkrati je poudaril, da je
treba na področju preventive narediti vse, kar pomeni redno
vzdrževanje in čiščenje vodotokov, prodnih pregrad in brežin,
da ne bi bilo poplav.

SREČANJE DUHOVNIKOV TREBANJSKE
DEKANIJE Z ŽUPANI OBČIN
Župan Srečko Ocvirk se je v Mokronogu udeležil srečanja
duhovnikov trebanjske dekanije z župani občin, v katere seže ta
dekanija. Območje občine Sevnica je v tem pogledu razdeljeno
na 11 župnij, te pa spadajo v štiri različne dekanije, v dve škoﬁji
ter dve nadškoﬁji. Vendar ta delitev ne omejuje potrebnega
sodelovanja, ki mora biti med občino in župnijami. V trebanjsko
dekanijo spadajo župnije Šentjanž, Tržišče in Boštanj.

UREDITEV OKOLICE
ŽUPNIJSKE CERKVE V SEVNICI
Na prostoru pred župnijsko cerkvijo v Sevnici je potekala
predstavitev ureditve okolice župnijske cerkve v Sevnici, ki jo na
podlagi projekta namerava izpeljati župnija Sevnica. Vzporedno
s to ureditvijo bi potekala tudi ureditev trga pred cerkvijo.
Stanovalcem s tega območja je bila predstavljena tudi idejna
skica ureditve zemljišča pri objektu Cesta na grad 23. Po ogledu
so se dogovorili, da bodo krajani podali pripombe k predlaganim
rešitvam. Pripombe zbirajo v župniji Sevnica, na občini Sevnica
in na sedežu KS Sevnica. Na podlagi prejetih pripomb bo spet
sklican sestanek, kjer jih bodo strokovno proučili. Pri rešitvah
ureditve se upošteva tudi morebitna sprememba prometne
ureditve, saj je promet na tem delu dokaj neurejen. Pri predlogu
ureditve bodo upoštevali tudi zemljišče pod Glasbeno šolo
Sevnica.

UREDITEV ODSEKA LOKALNE CESTE
PRI KOPITARNI
Nadaljuje se urejanje vozišča, pločnikov, javne razsvetljave
in spremljajoče komunalne infrastrukture na odseku lokalne
ceste pri Kopitarni. Gradijo oporne zidove, dela se bodo kmalu
nadaljevala z rekonstrukcijo kanala Mlinščice. Ker spada v isti
naložbeni sklop tudi gradnja pločnikov na odseku NHM-Grič,
do križišča na Hrastih, bo izvajalec začel dela tudi na tem
odseku. Problematično je zlasti, da je ta cesta obvozna zaradi
zaprtega Drožanjskega grabna, vendar zaradi zapletov, ki se
pojavljajo tam, ni mogoče pričakovati odprtja kmalu, zato bo
treba ureditev na Grič delati pod prometom. To pomeni, da
bodo delne in začasne zapore prometa tudi na tej cesti, verjetno
z uporabo gradbiščnega semaforja. Vse udeležence v prometu
prosijo za strpnost.

Vir: Občina Sevnica
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Prispevki in reportaže
VIOLINA IN KONTRABAS, POJOČI
UMETNIŠKI DELI DAMJANA KOSA
Začelo se je iz ljubezni do narodno-zabavne glasbe in
fantovskega petja. Pred dvema letoma je Damjan Kos postal
član lokalnega narodno-zabavnega tria. Na začetku glasbene
poti omenjene skupine so poleg harmonike in kitare pogrešali
še kontrabas. Pri iskanju in pregledovanju oglasov so ugotovili,
da so cene dobrih inštrumentov iz lesa, ki edini zmore naraven
zvok, zelo visoke. Mladi umetnik je iskal rešitev in se odločil,
da bo bas izdelal kar sam. Pri priznanem mojstru gosli Vilimu
Demšarju iz Ljubljane je prejel literaturo, v kateri so opisani
materiali in postopki izdelave zahtevnih godal. Potrpežljivost,
talent, spretnost, neizmerna želja ter odločnost so obrodili sad.
Počasi, korak za korakom, je nastal pravi kontrabas, iz domačega
lesa in naravnih materialov, z naravnim lesenim, tistim pravim
toplim zvokom. Uspeh je mladega umetnik navdušil in delo ga
je tako prevzelo, da je kmalu izdelal še svojo prvo violino. Sam
pravi, da glasbili nista pravi mojstrski deli, vendar tisti, ki so
glasbili videli, zatrjujejo, da sta kontrabas in violina krasna. Kot
drugje tudi pri tovrstnem ustvarjanju postajaš mojster z vajo
in ponavljanjem, saj postopki izdelave nikakor niso preprosti.
Izdelovanje akustičnih glasbil je po besedah mladega umetnika
zelo lep poklic in skupaj z njim upamo, da ga bo lahko dobro
spoznal. Želimo mu uspešno in uglašeno nadaljnje delo, ki bo
morda kmalu preraslo v izjemen in povsem poseben življenjski
poklic.
Roman Hadjiali

KAKO SMO PRAZNOVALI PUSTA V
TRUBARJEVEM DOMU UPOKOJENCEV
Pust je bil vedno dan veselja. Tudi zdaj, ko smo že vsi bolj ali
manj betežni, smo se razveselili obvestila, na katerem je pisalo,
da bo v naši dvorani že v ponedeljek, t. j. dan pred pustom, velika
pustna zabava. In res je bila! Zbrali smo se kmalu po kosilu, že
v predprostoru dvorane pa so nas pričakale naše gospe Irena,
Mojca in Darja ter še njihove mlade pomočnice. Nadele so
masko vsakomur, ki jo je želel. Tako so spretno preoblekle in
namaskirale marsikoga od stanovalcev tako, da sem šele čez
čas koga spoznala. In da ne pozabim na muzikante! Imenitne,
tudi stare pesmi so igrali, smešnic pa ni zmanjkalo, skratka,
pričarali so vsem obilo pustnega razpoloženja. Tudi pete so
marsikoga zasrbele, da je zaplesal, čeprav drugače težko
hodi. In nazadnje tudi ocvrtih mišk, vina in soka na mizah ni
manjkalo. Zaradi prijetnega razpoloženja se je zabava zavlekla
do večera. Zabava in pol, bi lahko rekli! Ker se vsi stanovalci ne
morejo premikati, se je naše vodstvo spomnilo tudi njih. Zato
so se vsi lepo namaskirali in jih obiskali po sobah. Tudi njim so
želeli pričarati delček te pustne zabave. Kako lepo! Hvala vsem.
Še zdaj obujamo spomine na ta veseli pustni praznik.
Marija Kozmus, stanovalka TDU Loka

SLOVESNOST
OB
PRAZNIKU NA BLANCI

KULTURNEM

Tudi na Blanci smo ob 160. obletnici smrti Franceta Prešerna
pripravili kulturno slovesnost. Naše kulturno društvo, KUD
Franceta Prešerna, ima po njem svoje ime. V čast našemu
rodoljubu in največjemu slovenskemu pesniku smo ob tem
dogodku priredili koncert. Nastopili so Blanški vinogradniki,
Ljudski pevci, recitatorska skupina in osnovna šola Blanca. Ob
tej priložnosti je bilo tudi odprtje novega prostora za delovanje
našega društva. Predsednik KS, Jože Županc, je ob priložnosti v
imenu krajevne skupnosti Blanca našemu kulturnemu društvu
podaril sliko Franceta Prešerna. Župnik oziroma dekan iz
Brestanice Jože Špes nam je podaril sliko našega svetnika
Martina Slomška. Predsednica kulturnega društva A. M. se je
obema iskreno zahvalila za izkazano pozornost in povedala, da
sta Prešeren in Slomšek naša velika vzornika, po katerima smo
se in se bomo tudi v prihodnje na Blanci z veseljem in ponosom
zgledovali.
KUD Franceta Prešerna Blanca

ZIMOVANJE V BOHINJSKI BISTRICI
Tudi letos smo od 14. do 19. februarja za otroke in mladino
organizirali Zimovanje 2009 v Bohinjski Bistrici. V nedeljo, 15.
februarja, smo se po zajtrku odpeljali mimo Bohinjskega jezera
do smučišča Vogel. Tam smo smučali v prelepem sončnem
vremenu. Čeprav je bilo hladno, nas to ni nič motilo. Po poznem
kosilu in nedeljski maši je bilo na vrsti še večerno tekmovanje
v poznavanju Bohinjske Bistrice. Tudi ponedeljkovo jutro nas je
razveselilo s sončnim in mrzlim vremenom. Po pospravljanju
smo se spet zapodili na bele strmine, zvečer pa smo imeli še
dovolj energije za drsanje na drsališču v Bohinjski Bistrici. V torek
smo se odločili, da bo dan za uživanje. Odpravili smo se v Vodni
park Bohinj. Tam si je vsakdo izbral, kar mu je najbolj ustrezalo
- plavanje, plezanje po plezalni steni nad vodo, tobogan ali kaj
drugega. Po poznem kosilu je bilo na vrsti še drsanje, pika na i
po celotnem dnevu je bil veseli večer. Sreda je bil spet smučarski
dan. Tudi tokrat smo ga končali z drsanjem, ogledom ﬁlma in
kuharsko delavnico. Zadnji dan smo se razdelili v dve skupini;
nekateri smo šli uživat na smučanje, drugi pa so se šli »namakat«
v Vodni park Bohinj. Po tem smo še pospravili in se vrnili domov.
Bilo je zanimivo in lepo. Verjamem, da je marsikomu žal, da se
nam ni pridružil.
Mateja Traven in Boštjan Jamnik
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KŠTM Sevnica
SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2009
Aktualna obvestila in vabilo k sodelovanju pri izpeljavi programa
Sevniško grajsko poletje 2009
Poteka že nova sezona prireditev in preostalih aktivnosti, ki
bogatijo družbeno dogajanje v našem okolju. Z zavedanjem, da
mora izpeljava dejavnosti temeljiti na povezovanju, usklajevanju,
upoštevanju potreb in želja naše skupnosti, si v KŠTM Sevnica
prizadevamo za še tesnejše in boljše sodelovanje z društvi in
drugimi organizacijami v naši občini.

ZBIRANJE
STARIH
ZGODOVINSKIH
PREDMETOV NA GRADU SEVNICA
Spoštovani občanke in občani Sevnice!
Grad Sevnica je s svojo 700 let staro zgodovino prebrodil precej
stoletij in različnih obdobij. Na gradu, ki je bil od svoje postavitve
pa vse do leta 1803 pod oblastjo Salzburških nadškofov, se
je zamenjalo veliko lastnikov in vsakdo od njih je pustil svoj
pečat. Zadnja je na gradu živela z družino groﬁca Matilda Arco
Zinneberg, ki je grad kupila leta 1910 in v njem živela vse do
začetka 2. svetovne vojne. Številni starejši Sevničani se je še dobro
spominjajo. Po 2. svetovni vojni je naš grad prišel pod ljudsko
premoženje in v tistem času se je v njem naselilo 25 družin in tam
zaradi težkih socialnih razmerah živelo vse do osemdesetih let.
V tem obdobju je bil grad uničen in izropan. Dragoceno pohištvo,
umetniške slike, preproge, veliki lestenci, samostoječe ure, staro
orožje in še bi lahko naštevali, so bili odpeljani z gradu in marsikje
prodani ali pa so predmeti ostali v zasebnih zbirkah. Marsikdaj,
ko nas obišče kakšen obiskovalec, ki je kot otrok živel na gradu,
nam pove, da je videl kakšen kos opreme z gradu, največkrat v
kakšnem tujem muzeju.
Zdaj je grad Sevnica med lepše urejenimi gradovi v Sloveniji. V
njem si lahko ogledate kratek ﬁlm o njegovi zgodovini. V atriju
imamo grajsko kaščo z zeliščnimi čaji in preostalimi dobrotami,
ogledate si lahko baročni salon s starim stilnim pohištvom, ki vas
kar popelje nazaj v zgodovino. Na ogled so slavnostni prostori s
sprejemnico, konferenčno in poročno dvorano in stolp s poslikavo
štirih letnih časov, šolski muzej, gasilski muzej, prelepa grajska
kapela z zlatim oltarjem ter razstavni prostor, kjer prirejamo
slikarske, kiparske, fotografske razstave.
Na gradu imamo tudi stalno razstavo krasilne umetnosti Ivana
Razborška. Na koncu pa vas popeljemo na ogled kamnitih
spomenikov, ki pričajo o življenju v naših krajih v rimskem obdobju,
in v Lutrovo klet, kjer so prelepe in edinstvene protestantske
freske, stare skoraj 500 let. V grajskem parku si lahko oddahnete
pod starimi drevesi, ali pa se usedete na klopi, ki so postavljene
na izmerjenih energijskih točkah.
Načrtujemo tudi ureditev grajske kleti, v kateri bodo shranjena
vina tudi iz grajskega vinograda, zasajenega leta 2007 s 500
trtami modre frankinje in cepičem najstarejše trte z Lenta.
V gradu želimo urediti tudi meščansko sobo, kjer bi bili razstavljeni
predmeti iz obdobja med letom 1800 in 1950. V meščanski sobi
bi bili razstavljeni stari predmeti, kot so svečniki, nakit, stara
posoda, babičine obleke, slike in preostali pripomočki, ki so jih
uporabljali za različne namene (skrinje, kovčki ...).
Zelo bomo veseli, če nam boste zaupali kakšno zgodbo in nam
kakor koli svetovali.
Vse prinesene ali podarjene predmete bo sprejelo osebje gradu,
skupaj jih bomo popisali, ocenili in po možnosti restavrirali.
Ostali bodo vaša last, urejeni in na ogled pa bodo v meščanski
sobi na našem gradu. Za večje kose pa se bomo skupaj dogovorili
o prevozu.
KŠTM Sevnica s sodelavci smo mlada ekipa, ki gledamo v
prihodnost z odprtimi očmi in želimo, da vsak turist začuti, da
tukaj živimo prijazni in dobri ljudje z bogato ohranjeno kulturno
dediščino, h kateri, upamo, da boste tudi vi prispevali kakšen
zanimiv predmet.
Ciril Dolinšek – Cili, lokalni turistični vodnik z licenco
Stik: 051 680 289/grad.sevnica@kstm.si (Rok Petančič, skrbnik)
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Med dosedanjim delovanjem KŠTM Sevnica smo bili priča
številnim mnenjem, da organizirane dejavnosti KŠTM Sevnica
prevzemajo ali se podvajajo z aktivnostmi društev. V povezavi s
tem vas želimo obvestiti, da bo odslej KŠTM Sevnica organiziral
predvsem protokolarne in dogodke večjega obsega (npr.
kulturni praznik, dan državnosti), ki mu jih bo v organizacijo
zaupala Občina Sevnica, društvom in preostalim (predvsem
prostovoljnim) organizacijam pa želimo ponuditi strokovno
svetovalno, tehnično, promocijsko in administrativno podporo
pri organiziranju in izpeljavi prireditev. Pri organizaciji prireditev
bo KŠTM Sevnica spodbujal vključevanje društev v programske
aktivnosti, z namenom promocije občine Sevnica in spodbujanja
družbenih dejavnosti v občini z društvenimi dejavnostmi. Tako
smo se dogovorili tudi na usklajevalnem sestanku s predsedniki
zvez društev, ki je bil 11. marca pri županu občine Sevnica, Srečku
Ocvirku.
Prepričani smo, da mora sodelovanje temeljiti na vzajemnem
spoštovanju in spodbujanju prostovoljstva z (ljubiteljsko in
društveno) kulturo kot temeljnega gibala razvoja družbenih
dejavnosti v občini Sevnica, katerega temelj je redna izmenjava
informacij. Z redno izmenjavo informacij želimo poleg večje
promocije dogodkov zagotoviti tudi koordinacijo prireditev na
območju celotne občine Sevnica, s ciljem, da se organizirani
dogodki ne bi časovno in tudi vsebinsko podvajali, obenem
pa želimo kot javni zavod pripomoči k pestrosti prireditev ter
povezovanju in animiranju različnih vsebin ter ljudi za celovitejšo
ponudbo občanom. To poteka s pomočjo t. i. rezervacijskega
koledarja, ki si ga lahko ogledate na spletni strani www.kstm.
si v rubriki Aktualne prireditve. S tem pospešujemo večjo
obiskanost prireditev in vzajemno zadovoljstvo organizatorjev
in tudi obiskovalcev prireditev. Prosimo vas, da nas po možnosti
čim prej obvestite o vseh dogodkih, ki jih boste organizirali letos
(ime dogodka, kraj, datum) skupaj s kontaktnimi podatki vašega
društva, vključno z elektronsko pošto.
Vabimo vas, da KŠTM Sevnica redno obveščate o svojih
organiziranih dogodkih na e-pošto info@kstm.si, saj poleg tega
pripravljamo tudi redni tedenski e-informator prireditev, ki ga
bomo kmalu spet vzpostavili in vsak četrtek brezplačno pošiljali
že več kot 2000 prejemnikom iz občine Sevnica. Z rednim
informiranjem bo vsaka vaša prireditev še bolj promovirana in
obiskana, njeni učinki pa bodo tudi večji, kar je naš skupen cilj.
Prosimo, obveščajte nas.
Obenem vas vabimo k sodelovanju pri izpeljavi prireditev v sklopu
festivala Sevniško grajsko poletje 2009, ki bo tudi letos med 15.
majem in 15. septembrom v prelepem kulturno-zgodovinskem
ambientu gradu Sevnica. Vabimo vas, da se s svojimi aktivnostmi
aktivno vključite v programske dejavnosti. Ponujamo vam prostor
(atrij gradu, AF-dvorana, grajski park, Lutrovska klet), tehnično
podporo (ozvočenje, oder), promocijo (objava v zloženki, TV,
radio) in pomoč pri izpeljavi dejavnosti. Prosimo, da nas, če vas
zanima sodelovanje, obvestite do vključno 10. aprila 2009 na
e-pošto: rok.petancic@kstm.si ali na telefonsko številko 07 81
61 075 oz. mobitel 051 680 289.
Z upanjem o pozitivnem sodelovanju vam želimo veliko uspešnega
dela še naprej!

Vir: KŠTM Sevnica

Legende iz naših krajev, oglasi
SPET DOMOV

Pa smo jo dočakali, pomlad, pravo pomlad. Ne le zeleno in polno
cvetja. Tisto pravo pomlad, ki se ji reče svoboda. Srce mi bo
razgnalo od sreče in pričakovanja, da popravijo progo, in se bomo
lahko odpeljali domov. Domov!

zaropota in že ga ni več. Vlak se ustavi. Izstopimo. Pa ni železniške
postaje, ni hotela, ni restavracije – same razvaline. Bežno gre ta
podoba mimo nas. Mi hitimo, skoraj tečemo proti domu. Domov,
domov prihajamo. Pa tudi našega doma ni več. Kup zrušene opeke,
na njej tramovje strehe in nekaj strešne opeke na njem. Ena stena
je naslonjena na staro jablano, po kateri sem splezala na streho
očetove delavnice in na čebelnjak. Samo kamnite stopnice, ki so
vodile v naš dom, so še ostale. To je zdaj naš dom.
Ni čebelnjaka, ni čebel. Čebele je odpeljal Sevničan, ki ga je moj oče
učil čebelariti. Bomba je orehu odnesla vrh, tudi moje gugalnice ni
več. Trta je zbrstela, a je brajda polomljena. Ob prostoru, kjer
je bil čebelnjak, so zbrstele vrtnice. Ves čas jih ni nihče obrezal.
Ozelenel je španski bezeg in snežene kepe, ki so delale senco
čebelnjaku. Pod njimi je ostal le kup sprhnelega lesa. Le Sava še
teče ob vznožju njive. Tudi stare vrbe se še vedno sklanjajo nadnjo.
Kolikokrat sem splezala nanje in opazovala deročo Savo pod seboj.
Zdaj jih le nemo opazujem in jim zavidam, da so preživele.

Ta-ta, ta-ta, ta-ta, pojejo kolesa vagonov. Ne občutim narave,
ki beži mimo mene. Ne zazna moja duša zelenih bukev, med
temnimi smrekami, ne zelenih travnikov. Moje misli so povsem
drugje. Peljemo se domov. Misli pa se mi vračajo na čas, ko so nas
sredi noči odpeljali neznano kam.
Je preživela moja pisana muca, se je kam zatekla, jo je kdo od
sosedov kdaj nahranil? Kako je s čebelami? Je kdo skrbel zanje?
So še tam? Ali je še moja gugalnica na orehu? Hiša je izropana,
mi pa bomo vanje prinesli novo življenje, vse bomo spet uredili in
začeli znova.
Ta-ta, ta-ta, ta-ta, pojejo kolesa pod nogami. Vlak že pelje ob reki
Mirni. Že spoznavam kraje. Zajčev mlin, jez, kamor smo se hodili
kopat poleti. Voda mirno zaplava čez jez in se ob vznožju zapeni
v polno drobnih kapljic. Potem pa se spet umiri in spokojno teče
proti Savi. Tu spodaj pod jezom se spomladi drstijo ribe. Joj, koliko
jih je bilo vsako let! Že se peljemo čez Savo. Kovinski most divje

Moj dom, naše čebele, moja muca niso. Spomini so usahnili,
pregazila sta jih groza in trpka sedanjost.
Pretresljiv mamin jok, ob njej pa trije otroci.
Kam? Od koder ste prišli, so dejali občinski možje. »Nimamo
stanovanja za vas.«
Pa je bilo nekaj praznih hiš, od koder so pobegnili Nemci in njihovi
pajdaši. Drugi so se srečni vračali domov, mi pa ... KAM?
Spet gremo prosit starega ata, ali nas sprejme nazaj.
Mama je izjokala vse solze.
Nemo sedimo spet na vlaku. BREZDOMCI.
Kolesa pod nami zdaj jočejo: brez doma, brez doma, brez doma,
brez doma, brez doma …
Anica Perme

METELKO Branko s.p.
Planinska c. 8, 8290 Sevnica

07/81 62 260

VULKANIZERSTVO ? PRODAJA GUM ? SERVIS VOZIL ? TRGOVINA

AKCIJSKA PRODAJA

B.H.S.
HITRI SERVIS

Servisirajte svoje
vozilo ceneje

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
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Koledar prireditev
Vrsta

12

Datum in ura

Prireditev

Kje?

sreda, 1. 4.,
ob 16h

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica
Sevnica, Info.: Knjižnica Sevnica,
07/81-40-304
Oddelek za cicibane

sredo, 1. 4.,
ob 19h

PREDSTAVITEV KNJIGE: KRUH LJUBEZNI, BITI Knjižnica Sevnica
DOBER KOT KRUH, MARINA LENČEK

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

petek, 3. 4.,,
ob 16h

OBČNI ZBOR
SEVNICA

07/81-44-151 (ob pon. in sredah)

petek, 3. 4.,
ob 19.30

TEMATSKI GLASBENI VEČER

sobota, 4. 4.,
od 9h do 14h

PROMETNA DELAVNICA VOŽNJA Z MOTO- Prostori
Avtošole Info.: Avtošola Prah Sevnica,
031/643-338
SIMULATORJEM RIDING TRAINER RT1...
Prah Sevnica

sobota, 4. 4.,
od 10h do 12h

USTVARJALNA DELAVNICA: IZDELOVANJE SMC Sevnica
BUTARIC

sobota, 4. 4.,
ob 10h

KULTURNA PRIREDITEV OB 170-LETNICI telovadnica OŠ Milana Info.: OŠ Milana Majcna Šentjanž,
Marija Brce, 07/91-95-060
ŠOLE V ŠENTJANŽU. RAZSTAVA »ŠOLA Majcna Šentjanž
NEKOČ«, »ŠOLA DANES« IN LIKOVNIH
IZDELKOV NAŠIH UČENCEV; ŠENTJANŠKA
DRUŠTVA IN ADI SMOLAR.

sobota, 4.4.,
ob 13h

MOTORETOVI DNEVI NA LISCI. POHODI PO Lisca
VSEH MARKIRANIH POTEH NA LISCO

Info.: PD Lisca Sevnica, Jože,
041/657-560

sobota, 4. 4.

ROKOMETNA TEKMA: RK PTUJ – RK SEVNICA. Ptuj
ORGANIZIRAN BREZPLAČNI PREVOZ.

Info.: RK Sevnica,
www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 5.4.,
od 9h do 14h

PROMETNA DELAVNICA VOŽNJA Z MOTO- Prostori
Avtošole Info.: Avtošola
031/643-338
SIMULATORJEM RIDING TRAINER RT1...
Prah Sevnica

nedelja, 5. 4.,
ob 13h

ŠKOFJELOŠKI PASIJON

nedelja, 5.4.,
ob 14h

TRADICIONALNO
SREČANJE
STAREJŠIH Studenec
KRAJANOV. GOST: ŽPZ AZALEA IZ BOŠTANJA.

Info.: Rdeči križ Studenec,
Ivačič Slavica, 031/291-673

od ponedeljka,
6. - 30.4.

Z OSNOVNO ŠOLO ANE GALE. RAZSTAVA Knjižnica Sevnica
IZDELKOV UČENCEV OŠ ANE GALE.

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

ponedeljek, 6. 4.,
ob 17h

ODPRTOŠAHOVSKOPRVENSTVOVETERANOV Športni dom Sevnica Info.: Šahovski klub Milan Majcen
Sevnica,Ludvik, 031/615-672
ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA IN ODPRTO (pri bazenu)
PRVENSTVO UPOKOJENCEV ZA APRIL 2009

torek, 7. 4.,
ob 9h

RAZGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE SEVNICA, Kulturna
GOSPODOM SREČKOM OCVIRKOM
Sevnica

torek, 7. 4.,
ob 10h

OBČINSKO TEKMOVANJE EKIP OŠ IZ PRVE Kulturna
dvorana Info.: OŠ Blanca in OZ Rdečega
Križa Sevnica, 81-65-070,
POMOČI
PGD Blanca

sreda, 8. 4.,
ob 17h

ODPRTO
POSAMEZNO
ŠAHOVSKO Športni dom Sevnica
PRVENSTVO V POSPEŠENEM ŠAHU ŠK MILAN (pri bazenu)
MAJCEN SEVNICA ZA APRIL 2009

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

sreda, 8. 4.,
ob 19h

DOMAČI KINO – KRISTUSOV PASIJON

Org.:
SMC
Sevnica,
Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sreda, 8. 4.,
ob 17h

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH Kulturna dvorana
ZBOROV – POJ Z MENOJ
Sevnica

Info.: ZKD in JSKD OI Sevnica, Katja,
07/81-60-970, 041/328-166

četrtek, 9. 4.,
ob 19h

POTOPISNO PREDAVANJE 15.537 KM … ČILE, Knjižnica Sevnica,
BOLIVIJA, ARGENTINA, MATEJ KOŠIR.
soba za prireditve.

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

Četrtek, 9. 4.,
ob 19h

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: ENERGIJA, Mladinski center
ODLIČNO POČUTJE IN ŽELENA TELESNA TEŽA? Sevnica

Info.: Mladinski
07/81-61-070

ponedeljek, 13. 4.,
ob 12.30

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD PGD Gasilski dom na
BLANCA
Blanci

Info.:
PGD
031/325-841

torek, 14. 4.,
ob 17h

ODPRTI REDNI MESEČNI HITROPOTEZNI Športni dom Sevnica
ŠAHOVSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV ( pri bazenu )
SEVNICA ZA APRIL 2009

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

sreda, 15. 4.,
ob 16h.

PRAVLJIČNA URICA

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

četrtek, 16. 4.,
ob 17h

PRAVLJIČNA
KRMELJ

četrtek, 16. 4.,
ob 19h

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL AKADEMSKE Galerija Grad Sevnica
SLIKARKE IVANE ANDRIĆ TODIĆ IN
OBLIKOVALCA GLINE PROF. ROKA KOMELA
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DRUŠTVA

Organizator - informacije

UPOKOJENCEV Jedilnica
Ajdovec

hotela Info.: Društvo upokojencev Sevnica,

SMC Sevnica

odhod
župnišča

Info.:
SMC
Sevnica,
Simon,
051/475-936, info@smc-sevnica.si

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

Prah

Sevnica,

izpred Info.: SMC in župnija Sevnica,
Boštjan, 031/486-554,
info@smc-sevnica.si

dvorana Info.: Društvo Univerza za tretje
življenjsko
obdobje,
041/798-099

Vojko,

041/319-556, sevnica.ozrk@rks.si

URICA

Izobraževanja, predavanja, seminarji

SMC Sevnica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane.
V

IZPOSOJEVALIŠČU Krmelj (enota
Knjižnice Sevnica)

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

center

Blanca,

Sevnica,
Herman,

Info.: Knjižnica Sevnica,
07/81-40-304
Info.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-075

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 17. 4.,
ob 19h

SREČANJE OKTETOV IN MALIH PEVSKIH
SKUPIN

Kulturna dvorana
Sevnica

Info.: ZKD in JSKD OI Sevnica, Katja,
07/81-60-970, 041/328-166

sobota, 18. 4.,
ob 9h

ULIČNA KOŠARKA ZA MINISTRANTE

Želimlje

Info.: Primož, 041/691-070

sobota, 18. 4.

ŠKOFIJA FEST – FESTIVAL MLADIH

Vojnik

info.: Škoﬁja Celje, Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 18. 4.,
ob 10h

SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU
PADLIM ŽRTVAM NA MALKOVCU

Malkovec nad
Tržiščem

info.: OO ZB NOB Sevnica, Občina
Sevnica, KOZZB Tržišče in
KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sobota, 18. 4.,
ob 19.30

ROKOMETNA TEKMA: RK SEVNICA – RK
ZLATOROG CELJE. BREZPLAČNI PREVOZ

Športna dvorana
Sevnica

Info.: RK Sevnica,
www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja , 19. 4.,
ob 7h

POHOD PO OKOLICI VELIKE PRESKE

Odhod: Avtobusna
postaja Sevnica

Info.: PD Lisca, Toni, 031/765-886

nedelja , 19. 4.,
ob 9h

ODPRTO
POSAMEZNO
HITROPOTEZNO Športni dom Sevnica
ŠAHOVSKO PRVENSTVO ŠK MILAN MAJCEN ( pri bazenu )
SEVNICA ZA APRIL 2009

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

ponedeljek, 20. 4., LITERARNI VEČER: SIJ SEVNIŠKIH POEZIJ. MLADI Knjižnica Sevnica.
ob 19h
SEVNIŠKI POETI SE KONČNO PREDSTAVIJO.

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

torek, 21.4.,
od 6.40 dalje

IZLET:SLOVENSKAISTRA;ODHODI:LOKA6.40, Loka, Sevnica,
SEVNICA 7H, BOŠTANJ 7.05, STUDENEC 7.20 Boštanj, Studenec

Info.: Društvo upokojencev Sevnica,
07/81-44-151 (ob pon. in sredah)

torek, 21. 4.,
ob 18h

POZDRAV POMLADI - UČENCI OŠ SAVA Kulturna dvorana
KLADNIKA SEVNICA.
Sevnica

Info.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Mirjana Jelančič

četrtek, 23. 4.,
ob 9h

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

Info.: ZKD in JSKD OI Sevnica, Katja,
07/81-60-970, 041/328-166

četrtek, 23. 4.,
ob 18h

OSREDNJA PROSLAVA V SPOMIN ANI Kulturna dvorana
GALE: 100 LET ROJSTVA, 70 LET ZAČETKA Sevnica
DELOVANJA V SEVNICI, 65 LET SMRTI

Info.: Osnovna šola Ane
Sevnica, Občina Sevnica,
KŠTM Sevnica, 031/653-324

četrtek, 23. 4.,
vse do jutranjih ur

TRADICIONALNO
JURIJEVE PESMI

Info.: Kulturno športno društvo
Log, "Sekcija Jurijevanje", Knez
Branko

sobota, 25. 4.,
ob 9.30

DON BOSKO FEST - VSESLOVENSKO SREČANJE Ljubljana
ANIMATORJEV

Info.: Boštjan, 031-486-554

sobota, 25. 4.,
ob 17h

DON BOSKOV TURNIR – ROČNI NOGOMET, SMC Sevnica
PIKADO IN NAMIZNI TENIS

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

sobota, 25. 4.,
ob 19.30

TURNIR V NAMIZNEM HOKEJU ZA VELIKO SMC Sevnica
NAGRADO SMC

Org.: SMC Sevnica, Matjaž
031/377-789,
info@smc-sevnica.si

sobota, 25. 4.

ROKOMETNA TEKMA: RK DOL TKI HRASTNIK Dol pri Hrastniku
– RK SEVNICA. BREZPLAČNI PREVOZ

Info.: RK Sevnica,
www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 26. 4.,
ob 16h

KOMEDIJA:
OBLAST
AVTOR:
VINKO Dom krajanov na
MODERNDORFER,KOMEDIJA
V
IZVEDBI Razborju
DRAMSKE SKUPINE IZ VITOMARCEV

Info.: KŠTD "Blaž Jurko" Razbor,
Matej, 041/254-217,
blazjurko@volja.net

nedelja, 26. 4.,
19h

OB 500 – LETNICI ŽUPNIJE BOŠTANJ: LJUDSKI Župnijska cerkev v
PEVCI Z GOSTI IN PRAZNOVANJE OB GODU Boštanju
SVETEGA JURIJA

Info.: Župnija Boštanj, Alfons Žibert,
031/665-483

PREPEVANJE

Kulturna dvorana
Sevnica

LOŠKE Log, od hiše do hiše

Gale

ponedeljek, 27. 4., SPRETNOSTNA VOŽNJA Z MOTORNIM Parkirišče Sava avto Info: Moto klub Posavje, Iztok Bence,
041/619-248
od 11h dalje
KOLESOM ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 2009
d.o.o., v Boštanju
ponedeljek,
27. – 29. 4.

ROMANJE V MARIAZELL IN NA DUNAJ MINISTRANTI

torek, 28.4.,
od 7h do 13h

KRVODAJALSKA AKCIJA
NIKAR NE OKLEVAJTE IN PRIDITE!

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

Info.: Območno združenje Rdečega
Križa Sevnica, 81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@rks.si

sreda, 29.4.,
od 7h do 13h

KRVODAJALSKA AKCIJA
NIKAR NE OKLEVAJTE IN PRIDITE!

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

Info.: Območno združenje Rdečega
Križa Sevnica, 81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@rks.si

sreda, 29. 4.,
ob 16h

ODHOD V GOZD IN PRIPRAVA MLAJA

Izpred Gasilskega
doma Blanca

Info.: PGD Blanca, Herman,
031/325-841

četrtek, 30. 4.,
ob 16h

TRADICIONALNO
MLAJA

četrtek, 30. 4.,
ob 18h

KRESOVANJE, ANSAMBEL JERNEJA KOLARJA. Dolenji Boštanj
BOGAT SPREMLJEVALNO-ZABAVNI PROGRAM

Info.: ŠKD mladi Boštanj, Tomaž,
041/568-893

petek, 1. 5. 2009

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE Lisca
NA LISCI

Info.: PD Lisca, Jože, 041/657-560

Srečanja in projekti
na temo zdravja

Turizem

ROČNO

Info.: Boštjan, 031/486-554

POSTAVLJANJE Pred Gasilskim
domom Blanca

Zabava, koncerti,
veselice, srečanja

Info.: PGD Blanca, Herman,
031/325-841
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Turistična zveza občine Sevnica
OREHOVA POTICA

DAN ZEMLJE, 22. APRILA
Na dan zemlje poteka veliko različnih aktivnosti, tudi zasaditve
dreves, čistilne akcije, v katere so vključeni šole, vrtci, društva in
drugi. Cilj je za vse enak, da varujemo okolje. Kaj pa je varstvo
okolja?
Pri TZOS se dobro zavedamo vseh teh vrednot in aktivno
sodelujemo pri projektih, ki se prepletajo vse leto in so rdeča
nit varovanja okolja pred onesnaženjem, pa tudi urejanju
primarnega življenjskega okolja. Veliko strokovnih predavanj o
tem smo že organizirali in jih načrtujemo tudi letos. Že nekaj
let praznujemo dan zemlje s slovesno zasaditvijo občinske lipe.
Letošnja bo krasila okolico Slančjega vrha v KS Tržišče.

Na ta dogodek vas že zdaj prijazno vabimo 24. aprila z začetkom
ob 17. uri. Za kulturni program bodo poskrbeli učenci OŠ Tržišče.
Po slovesnosti bo še predavanje na kmetiji Celestina.
Cvetka Jazbec

Testo: 1 kg moke, 5 dag kvasa, ½ l mleka, 8 rumenjakov, 2
vanilij sladkorja, limonina lupinica, 20 dag sladkorja, 0,03 l ruma
ali dobrega žganja
Nadev: 1 kg orehovih jedrc, 25 dag surovega masla, 12,5 dag
smetane, 8 beljakov, 0,10 l ruma, 1 limona
Priprava: moko presejemo že zvečer in jo pustimo na toplem.
Zjutraj postavimo kvasec.
Medtem ko kvas vzhaja, zmešamo v moki 8 rumenjakov, vanilij
sladkor, naribamo limono, malo ruma, sladkor in toplo mleko.
Začnemo gnesti in malo pozneje dodamo še vzhajani kvasec in
gnetemo naprej toliko časa, da se testo lepo loči od posode.
Posujemo z moko in pokrijemo s prtičem, da testo vzhaja.
Pripravimo nadev. Zavremo maslo in smetano, dodamo zmlete
orehe, sneg iz beljakov, rum, limonin sok. Vse skupaj dobro
premešamo in ohladimo.
Ko je testo dovolj zraslo, ga razvaljamo za prst na debelo, prvi
rob testa naj bo tanjši od zadnjega, namažemo z nadevom
po vsem testu in s tanjšim delom tesno zvijamo v potico in
položimo v pekač. Potica naj na toplem vzhaja vsaj še četrt ure.
Namažemo z mlekom, prepikamo in damo v ogreto pečico. Po
nekaj minutah temperaturo zmanjšamo in pečemo približno eno
uro.
Pred koncem pečenja jo še enkrat premažemo z mlekom. Ko je
dovolj pečena, pečico ugasnemo, potico pustimo v priprti pečici
še 10 minut.
Zelo pomembno je, kako se potica ohlaja. Zvrnemo jo iz modela
in jo hladimo na leseni rešetki, ali pa ji podstavimo kuhalnico,
da zrak lahko kroži.
Vedno moramo paziti, da imamo za potico svoj pekač, da se ne
voha kakšna žarkost.
Še nasvet za drugačno pripravo potice. Sodobne gospodinje jo
pripravljajo takole:
Postopek za testo je enak.
Razvaljamo testo na tanko, ga prepikamo, pokapamo z
maščobo.
Tri rumenjake in eno celo jajce stepemo in pomažemo po testu,
posujemo s prepraženimi in ohlajenimi orehi.
V smetano umešamo trd sneg treh beljakov in s to maso
pokapamo po orehih.
Posujemo s kristalnim sladkorjem in pokapamo z rumom.
Po vrhu posujemo še z orehi in lepo tesno zavijemo v potico in
damo v pekač.
Taka potica je zelo rahla in skorja ne odstopa.
Za v velikonočni jerbas mora biti potica okrogla.
Veliko sreče in užitka pri pripravi velikonočnih dobrot!

15-MESEČNA NEŽA RADA PREBIRA
GRAJSKE NOVICE
Moja 15-mesečna hčerka Neža takoj po prihodu poštarja vzame
v roke Grajske novice in jih z veseljem prelista.

Mojca Vozelj
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Cvetka Jazbec

Šolski zvonec
KALIGRAFSKA DELAVNICA
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo na naši šoli veliko
razmišljali o poeziji in kulturi nasploh. V četrtek, 5. februarja,
smo se učenci od 5. do 9. razreda po skupinah preizkusili tudi
v kaligrafski delavnici. Spoznali smo umetnost lepega pisanja s
črkami različnih pisav, kot sta gotica in rustika. Gospa Jolanda
Ljubljanska, ki se z lepopisjem ukvarja že več kot desetletje, je
v srednjeveški obleki predstavila različne pisave, napisane na
različne načine in različen papir. Vsi ti lepopisi so bili videti zelo
zapleteni, a v vsaki črki se vidi umetniška roka in veliko vloženega
truda. Kasneje smo se tudi sami preizkusili v umetniškem pisanju.
Dobili smo svoje mape, v katerih smo imeli napisane različne
abecede, za vsako črko pa je bila narisano tudi zaporedje potez,
kako se črko napiše. Ko smo s peresi, narejenimi iz bambusa in
perja, preslikavali črke na papir, smo bili zelo navdušeni. Kmalu
pa smo ugotovili, da bi za šolski spis v takih črkah potrebovali
neskončno veliko časa, zato smo še bolj občudovali tiste mojstre,
ki veliko pišejo s kaligrafsko pisavo, saj vanjo vlagajo veliko truda
in potrpljenja.

VALENTINOVO NA OŠ ANE GALE
Na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica so učenci za valentinovo pekli
in ustvarjali srčke, s katerimi so razveselili tudi starše. Imeli so
tudi valentinov ples. Na šoli je kot vsako leto »poštar »razdelil
valentinovo pošto, ki so jo napisali učenci.

Učenci in učiteljice posebnega programa

EKO BRALNA ZNAČKA NA OŠ KRMELJ
V letošnjem šolskem letu 2008/09 smo se v sklopu Eko šole
odločili, da bomo sodelovali v projektu Eko bralna značka.
V projektu sodelujejo učenci od 1. do 6. razreda. Eko bralno
značko izvajamo v dveh skupinah podaljšanega bivanja. Prvo
skupino sestavljajo učenci 1. in 2. razreda, drugo pa učenci od
3. do 6. razreda. V prvi skupini podaljšanega bivanja učiteljica

Meni je bila ta delavnica zelo všeč, saj prej še nikoli od blizu nisem
videla tega ustvarjanja, kaj šele, da bi se ga lotila. Za spomin pa
nam je gospa Jolanda ob suhem žigu, ki smo ga vtisnili, vsakemu
napisala na kartonček svoje ime, da ga bomo lahko uporabili kot
knjižno kazalko. Mislim, da bi morali večkrat sodelovati v takšnih
delavnicah, saj nas učijo spoštovati tuje delo.
Urška Ribič, 9.r, OŠ Blanca

ME POZNAŠ?
V Ljubljani vsi me poznajo,
fantje me najraje imajo,
dekleta mi zavidajo,
ker fantje za mano gledajo.
Iščem si moškega za ples,
vendar mi nobeden ni všeč, prav zares,
vsakega fanta lahko z lažjo omrežim,
nato pa okrog prsta ga zavrtim.
Na Starem trgu godba igra,
jaz pa si izbiram fanta zalega.

z učenci predela obravnavano knjigo in izvede vse načrtovane
dejavnosti. Drugo skupino pa sestavljajo učenci, ki so že starejši
in s tem tudi bolj samostojni, zato knjige berejo sami. Po prebrani
knjigi napišejo vsebino zgodbe (obnovo) ter naredijo ustvarjalni
izdelek (narišejo odlomek iz zgodbe, plakat, likovni izdelek).
Večina učencev je že uspešno zaključila Eko bralno značko in
tudi na ta način razširila svoje znanje na področju ekologije. Z
izdelki, ki so nastali po prebranih knjigah, smo okrasili naš Eko
kotiček.Z veseljem bomo brali še naprej in se trudili, da si ob
zaključku šolskega leta pridobimo že tako dolgo pričakovano
Eko zastavo.
Vodji: Mateja Ručman in Renata Mlinarič

Pri rumeni mizi zagledam mladeniča,
ki predme stopi in roko mi poda.
On me vpraša: «Bi se z mano zavrtela?«
»Seveda,« odgovorim mu vsa vesela
in že sva se zavrtela.
Godba naenkrat utihne,
mladenič pa vzdihne:
»Igraj, igraj, godba naša,
saj Urški zali lepota ugaša.«
Nebo je počrnelo,
iz oblakov je zagrmelo,
potoki so zašumeli
in naju so valovi vzeli.
Valerija Zaplatar, 8.a, OŠ Boštanj
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Šolski zvonec
SMUČARSKI TEČAJ

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

Prišle so težko pričakovane počitnice. Preživela sem jih na
smučarskem tečaju v Kranjski Gori. V ponedeljek zjutraj smo se
zbrali pred OŠ Boštanj, kjer nas je čakal avtobus in nas popeljal
do Kranjske Gore. Nastanili smo se v Porentovem domu, kjer
nas je že čakalo kosilo, mi pa smo stekli proti mizam, saj smo
bili že pošteno lačni. Po končanem kosilu in potem, ko smo se
naselili v sobe, smo se preoblekli in odšli proti smučišču, kjer so
nas preizkusili, da so nas lahko razvrstili v skupine. Tako smo
po začetni že znani proceduri končno začeli s smučanjem. V
torek zjutraj se je po zajtrku začelo zares. Smučali smo praktično
ves dan, le za kosilo smo si vzeli čas. Super je bilo. Nismo pa le
smučali, ampak tudi drsali in bili v labirintu. Izvedli smo tudi kviz.
Ker pa so bili z nami tudi drugi otroci iz drugih šol, je bilo prijetno
spoznavati nove prijatelje.
V petek je bil zadnji dan veselja in uživanja na snegu. Škoda!
Čeprav sem bila letos že s starši na smučanju, mi je teh pet dni,
ko sem bila s prijatelji, prehitro minilo. Počitnice so bile »noro
dobre«, ker se je veš čas nekaj dogajalo. Smučarski tečaj pa je
»zakon«.
Alja Lisec, 5.r, OŠ Boštanj

V torek, 10. februarja, smo za vse učence naše šole organizirali
zimski športni dan. Učenci so se predhodno odločili za eno izmed
ponujenih zimskih dejavnosti: smučanje, sankanje ali drsanje.
Največ se jih je odločilo za drsanje, saj je to dejavnost, ki si jo
naši učenci privoščijo le redko, zato je toliko bolj vabljiva. Kljub
temu, da smo bili nekoliko v dvomih zaradi morebitnih negotovih
vremenskih razmer, so učenci preživeli prijeten zimski dan.

MEDNARODNI PROJEKT COMENIUS
V MADRIDU
Urška: Šola Gabriela Garcia Marqueza je zelo velika in čisto
drugačna od naših vsakdanjih šol, saj je poslikana z različnimi
poslikavami. Med mnogimi pa na eni od največjih piše »Me gusta
mi colegio!«, kar pomeni »Moja šola mi je všeč!«

Zbrali smo nekaj njihovih razmišljanj in občutkov.
Na drsanju mi je bilo lepo. Čeprav nisem drsal v prvi skupini, ker
ni bilo dovolj drsalk, sem toliko bolj užival pozneje. Obul sem
drsalke in začel drsati. Na začetku sem večkrat padel, kmalu pa
sem z drsalkami dirkal po drsališču. Še kdaj bom šel drsat.
Vid Camloh
Bilo mi je super. Prvič je šlo počasi, potem pa vedno bolje. Po
drsanju sem bil zelo zadovoljen.
Matic Poljanec
Z avtobusom smo se odpeljali na Celjsko kočo. Tam smo se
sankali s sanmi in lopatkami. S sošolkami smo tekmovale, katera
bo prej pripeljala do konca. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo. Ko
pa je začelo rahlo deževati, smo se odpeljali proti šoli.
Klavdija Mesojedec

Kristina: Prvi dan smo z učiteljicami večerjale v restavraciji Jamon,
kjer nihče ni razumel angleško. Najprej smo imeli težave z
razumevanjem menija, saj niso imeli angleške izvedbe jedilnika,
nato z naročanjem purana. Puran, ki je v angleščini turkey, je
ostal nerazumljen, a so učiteljice še vedno poskušale. Poskusile
so tudi z big chicken, a zaman.
Tajda: Gostitelji so nas peljali ogledat nogometni stadion v mestu
Getafe. Čeprav nisem velika ljubiteljica nogometa, mi je bil zelo
všeč. Ogledali smo si garderobe nogometašev, bili v njihovi veliki
telovadnici in se sprehajali po travnatem igrišču.
Žana: Z novimi prijatelji iz drugih držav smo si ogledale ogromen
čudovit samostan. Vodič in španska učiteljica sta bila tako hitra,
da smo kmalu izgubile vodstvo. Zabavno je bilo, ko smo brez
vodstva tekale naokrog in si ogledovale lepe slike.
Urška, Kristina, Tajda, Žana, OŠ Sava Kladnika Sevnica

NAŠ KULTURNI DAN
V sredo, 25. februarja, smo se sedmošolci z dvema učiteljicama
odpeljali v Sevnico. Najprej smo zavili v sevniško knjižnico. Tam
smo preživeli dve šolski uri, nekaj časa med knjigami, nato pa na
računalnikih. Bilo je zelo zanimivo. Vsi smo dobili tudi knjižno
darilo, pesniško zbirko. Sredi dopoldneva smo se z avtobusom
odpeljali na grad. Zunaj, na toplem soncu, smo malicali, kmalu
zatem pa smo si ogledali kratek ﬁlm o zgodovini gradu. Vodič
nas je ob prijetnem razlaganju popeljal po grajskih sobah, zavili
pa smo tudi v poročno dvorano. Ure so minevale in kaj kmalu nas
je v staro Sevnico prišel iskat avtobus in nas odpeljal v Šentjanž.
Bilo je lepo, vredno obiska.
Katarina Slapšak, 7. razred, OŠ Šentjanž
16 April 09

V torek zjutraj smo se odpeljali proti Čatežu. Zvrstili smo se pri
okencu za drsalke, vendar jih nismo dobili vsi v prvi skupini. Zato
smo nekateri odšli na sprehod. Videli smo kip škrata Čateža. V
drugi skupini smo tudi mi dobili drsalke. Všeč mi je bilo, ker je z
nami drsala tudi učiteljica.
Ksenja Zelič
Na smučanju je bilo zelo dobro. Z nami so bili štirje učitelji. Smučali
smo v skupini. Bilo mi je všeč, ker je bilo tudi vreme kar lepo.
Patricija Knez
Bili smo na majhnem sankališču. Vseeno mi je bilo zelo lepo.
Vesela sem bila, ker sem zmagala v tekmovanju.
Katja Vidmar
Z avtobusom smo se odpeljali proti Čatežu. Ker je bila na drsališču
velika gneča, smo nekateri odšli najprej na sprehod. Nato smo
se zamenjali. Na začetku sem drsala zelo počasi, nato pa je šlo
čedalje hitreje. Bilo mi je zelo lepo.
Andreja Turk

Učenci 4.r OŠ Tržišče, zbrala in uredila: Zvonka Mrgole

Šport in rekreacija
DRŽAVNO PRVENSTVO V KROSU – DOMŽALE
V soboto, 14. marca, je v Domžalah potekalo državno
prvenstvo Slovenije v krosu v vseh kategorijah.
Tekmovanja so se v lepem sončnem vremenu udeležili
tudi atleti in atletinje Atletskega kluba Sevnica in Osnovne
šole Blanca ter se domov vrnili z vrsto uvrstitev med prvih
tri. V kategoriji starejših pionirjev U16 sta ekipno bila
najboljša Jan Samide in Matija Zorčič, v kategoriji pionirke
U14 sta prav tako osvojile prvo mesto Sara Karlovšek in
Katarina Gorenc, medtem ko sta pri članih Borut Veber
in Robert Lendaro osvojila drugo mesto. Posamezno
sta vice državnega prvaka osvojila Sara Karlovšek in Jan
Samide, bronasto medaljo je osvojil Matija Zorčič in prav
tako bronasta je bila tudi Alenka Radej med članicami.
Velik uspeh pa so atleti in atletinje AK Sevnica dosegli v
vseekipni razvrstitvi, kajti ženske so bile v skupni uvrstitvi
druge, medtem ko so bili moški peti.
Rafko Povhe

.
.
.

REDNI PROGRAM SMC SEVNICA
torek/sobota – tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
petek ob 17h – otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
sobota ob 13h – košarka fantje (Goran 031 786 797)
sobota ob 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)

Treningi ŽRK Sevnica potekajo
v sledečih terminih:
Ponedeljek – 15h – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Torek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Četrtek - 15h – 16.30 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek – 15.30 – 17h~ Športna dvorana (pri OŠ)
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SLUŠATELJI U-3 SE PREDSTAVIJO
V sklopu programa Univerze za tretje življenjsko obdobje v Sevnici je vsako leto prvo
predavanje marca namenjeno predstavitvi slušateljev U-3. Tokrat se nam je predstavil
znani Vinko Šeško. Z njim se je pogovarjala Marjana Dvojmoč, in sicer ob spremljavi
njegovih izbranih posnetkov iz narave, gora
in popotovanj. Razkril nam je marsikatero
vedro iz svojega bogatega življenja kot
gozdarja, planinca in fotografa. Pogovor
so popestrili tudi folklorni ansambel iz
Razborja, ansambel Vesela jesen, pevski
zborček Utrinek in recitatorka. Za konec
smo mu vsi z aplavzom zaželeli še veliko
takšnih popotovanj in dogodivščin z željo,
da bi jih lahko delil tudi z nami.
Rihard Černigoj

Prispevki in reportaže

KAKO IZBOLJŠATI
DOSTOP K SPOMENIKU V
ŠENTJANŽU

Kako izboljšati dostop k spomeniku
junakoma Milanu Majcnu in Jančiju Mevžlju
v Šentjanžu.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU
V našem mestu se število starejših občanov
povečuje. Med njimi je veliko bolnih, onemoglih,
nemočnih in samih. Torej starostnikov, ki
potrebujejo pomoč. Čeprav imamo v sevniški
občini domove za ostarele, je njihova zmogljivost
premajhna za vse, ki potrebujejo pomoč, nego
in oskrbo. Je pa še drugi vidik, in sicer želja »biti
doma«. Ta je zelo močna. Večina občanov se je v
življenju zelo žrtvovala za to vrednoto in naredili bi
vse, da bi le lahko še živeli doma.
A starost prej ali slej povzroči določene omejitve
in spremembe, ki jih je treba sprejeti in se jim
prilagoditi. Človek se sicer navadno poskuša iz
stiske izkopati sam, nato priskočijo na pomoč
najbližji: partner, otroci, prijatelji, sosedi. Vendar
današnji način življenja pogosto onemogoča
odraslim otrokom, da bi lahko dovolj dobro in
celostno poskrbeli za stare in bolne starše.
Zato pa lahko različne oblike pomoči na domu pomembno pripomorejo k oskrbi starega
človeka na njegovem domu, ko ta v celoti ne more več poskrbeti zase.
Storitev pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge razmere za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa takšne oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanje nimajo možnosti. Opažamo, da je treba včasih kar nekaj časa, da
onemogli in bolni občani sprejmejo, da tudi oni potrebujejo pomoč in jim je na začetku
kar nekako težko, da bo nekdo »tuji« prihajal v hišo.
Takšni začetki so sicer še vedno sestavni del naše službe Pomoč družini na domu, vendar
ugotavljamo, da nas ljudje po toliko letih navzočnosti na terenu čedalje hitreje sprejmejo
kot pomoč, ki jim omogoča, da še naprej živijo v svojem okolju.
Večinoma ni več tiste velike nezaupljivost, kot smo jo zaznavali pred leti, ko smo šele
uvajali in širili to socialnovarstveno dejavnost. Postopoma so se namreč pogledi na
pomoč oskrbovalk spreminjali.
Zdaj, po vseh teh letih omogočanja storitve pomoči na domu, moram reči, da so občani
res veseli te pomoči. Pogosto poslušam pohvale socialnih oskrbovalk.
Storitev se plača na uro, in sicer stane ura 5,57 evra, dovoz kosila pa je 1,39 evra. Razliko
do polne cene pokrije občina Sevnica. Storitev se opravlja
neposredno pri posameznem uporabniku do štiri ure na
dan oziroma 20 ur na teden.
Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč
pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
Različni ljudje potrebujejo različno vrsto pomoči in
število ur pomoči, zato se na pogovoru s posameznikom
o tem dogovorimo. Lani je bilo na mesec povprečno 50
uporabnikov različnih oblik pomoči na domu. Največkrat
so se uporabniki odločili za dovoz kosila. Večina
uporabnikov je bila iz Sevnice oziroma bližnje okolice.
Lani je bilo sklenjenih 42 dogovorov o pomoči na domu z novimi uporabniki. Zdaj jih
imamo 55 in zaposlenih šest oskrbovalk. Delo oskrbovalke je zelo zahtevno ﬁzično in
psihično, je pa tudi častno, saj pomagajo tistim, ki to obliko pomoči potrebujejo.
Storitev je morda še vedno premalo prepoznavna, zato bomo v prihodnje poskrbeli tudi
za večjo informiranost. Pozorni bodite na avto pomoči na domu, s katerim oskrbovanka
že hiti na pomoč starostniku, ki jo potrebuje. Nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali našo
pomoč.
Vesna Povše
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Foto: Šušteršič Janez
Kot občan občine Sevnica že nekaj let
razmišljam o tem prevelikem in popolnoma
zgrešenem nefunkcionalnem prostoru
okrog lepega spomenika slovenskima
junakoma v Šentjanžu.
Spomenik bi z normalnim pristopom brez
kamnitih škarp veliko pridobil. Tudi promet
bi se v njegovi bližini laže odvijal in tudi
ljudje bi k njemu laže pristopili. Osebno
spoštujem vse spomenike, saj izražajo
določen čas, zgodovino, zgodovinski
dogodek. Ta spomenik stoji v spomin na
heroja, ki sta v letu 1941 junaško izkrvavela
v neenakopravnem boju proti precej
močnejšemu okupatorju in želela preprečiti
vsa grozodejstva vojne, ki so v tistih vojnih
časih pestila slovensko prebivalstvo. Živo
se spominjam pokanja leta 1941 iz strani
Murnc, čeprav sem bil star sedem let in
seveda takrat nismo takoj vedeli, kaj se tam
dogaja. Kmalu pa sem bil z mamo Marijo,
očetom Jožetom, najstarejšim osemletnim
bratom Stanislavom, štiriletnim Jožetom
in najmlajšim enoletnim bratom Rudolfom
prisilno izgnan preko največjega zbirnega
taborišča Rajhenburga v nemška izgnanska
taborišča. Prav to izgnanstvo sta želela
pogumna Milan Majcen in Janči Mevželj
poleg splošnega upora proti okupatorju
preprečiti. Žal jima to ni uspelo in sta oba
darovala svoji mladi življenji.
Janez Janko Blas

OBVESTILO ZA JAVNOST:
DUO IMPOLJCA
V Domu upokojencev Sevnica bomo na
podlagi izdelanega načrta, Rekonstrukcija,
nadzidava in dozidava obstoječega objekta
in pridobitvi gradbenega dovoljenja,
pristopili k izvedbi del na samem objektu.
Dela so se pričela 16. marca in bodo trajala
tri mesece.
Obveščamo vas, da bo objekt zavarovan po
predpisih, ki jih narekuje zakon.
Vas pa prosimo, da obvestite svoje
uporabnike prometne ceste - šolske poti,
ki pelje mimo doma, da se priporoča večja
previdnost in poskrbi za večjo varnost.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje,
sodelovanje in lepo pozdravljeni!
Vodja enote DU Sevnica, Franja Svažič

Oglasi

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

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

Material lahko prevzamete v peskokopu ali
vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.
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Policija, promet
POLICIJA SVETUJE:
Najprej vsem bralcem časopisa lep spomladanski pozdrav. Toplo sonce in lepo vreme nas
kar vabita na plano, kjer se tako ali drugače polnimo z energijo. Ob tej priložnosti pa nekaj
nasvetov vsem motoristom, mopedistom in kolesarjem, ki jih je na cestah vsako leto več – žal
pa jih je iz leta v leto več udeleženih tudi v prometnih nesrečah.
Tudi motoristi morajo na začetku sezone preveriti brezhibnost vozila in odpraviti morebitne
napake. Pri zaščitni opremi ne sklepajmo kompromisov in preverimo, da je ustrezna in udobna.
Prvi kilometri vsake sezone naj bodo posebno previdni, da si spet iz nezavednega prikličemo
znanje in sposobnosti za obvladovanje motorja. Treningi varne vožnje so dober način učenja
in utrjevanja znanja o obvladovanju motorja in sebe.
Spomladanska vožnja zahteva več previdnost, ker je na cesti po zimi več peska in udarnih jam,
asfalt pa je še hladen, zato je tudi oprijem pnevmatik slabši.
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je prevelika ali neprimerna hitrost, nato pa nepravilnosti drugih voznikov. Ker ima lahko
morebitni padec ali trk z motorjem hude posledice, vozite vedno svojim sposobnostim in razmeram na cesti primerno, spoštujte
prometne predpise in vedno predvidevajte, da ne boste nepripravljeni!
Nekaj besed še o kolesarjih. Tudi za vas se sezona šele začenja, zato najprej preverite brezhibnost kolesa, kolesarska čelada naj
postane priporočljiv in vsakodnevni del opreme kolesarja. Če opravljate daljše izlete, naj vas opozorim, da mora biti na kolesu v mraku
ali ponoči na sprednji strani prižgana bela luč, na zadnji pa rdeča (le odsevniki v teh barvah niso zadostni). Oblačila naj bodo udobna,
a svetlejša, še najbolje z odsevnimi trakovi. Bolj ko ste vidni, prej vas bodo drugi udeleženci opazili – s tem pa bomo vsi varnejši. Če
gre na pot več kolesarjev skupaj, se vozijo v koloni drug za drugim.
Na koncu še o rolerjih in skirojih. Omenjena sredstva spadajo v kategorijo posebnih prevoznih sredstev, zanje pa veljajo posebna
pravila oziroma enaka pravila kot za pešce. Torej se lahko vozijo le po pločnikih, še varneje pa je, če za vožnjo uporabljate igrišče,
kjer je manjša verjetnost, da bi se zgodila nesreča. Da pa ob morebitnih padcih ne bi bilo prehudih posledic, priporočam uporabo
ščitnikov, pa tudi čelada ne bi bila odveč.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

MOTORISTI IN OSTALI UDELEŽENCI V PROMETU
Ponovno se bo pričela motoristična sezona in enosledna vozila so
že vsakdanji udeleženci v cestnem prometu.
Pred pričetkom sezone bi želeli motoriste in ostale voznike
motornih vozil dodatno pripraviti na varno udeležbo v cestnem
prometu.
V soboto in nedeljo, 4. in 5. aprila, od 9.-14. ure, bo v prostorih
Avtošole Prah Sevnica mogoča brezplačna uporaba motosimulatorja Riding Trainer RT1 ob strokovnem osebju. Simulator
je primeren za usposabljanje motoristov z različnimi vozniškimi
izkušnjami – od popolnih začetnikov do profesionalnih
motoristov. Glavni namen simulatorja je čim pogosteje postaviti
voznika v tiste nevarne situacije, ki so največkrat vzrok prometnih
nesreč motoristov. Na ta način je voznik prisiljen k predvidevanju
nevarnosti in prav predvidljivost je tista, ki vozniku na nevsiljiv
in učinkovit način spremeni razmišljanje in s tem tudi obnašanje
v prometu. Uporaba takega simulatorja omogoča vozniku, da v

realni vožnji z motociklom prepozna in upošteva vse mogoče
elemente, ki vplivajo na njegovo vožnjo.
Ob tem vabimo tudi voznike ostalih motornih vozil, da se tudi oni
preizkusijo v vožnji na simulatorji in se na tak način pogledajo
skozi oči motoristov, kateri se mnogokrat prikažejo za vozilom
- od nikjer.
Ob vožnji si boste lahko ogledali poučni ﬁlm o krožnih križiščih,
ki je bil posnet v Sevnici in Boštanju in zelo nazorno prikazuje
varno in pravilno vožnjo skozi krožna križišča. Na razpolago
bodo tudi testne pole iz znanja cestno prometnih predpisov.
Ker nam ni vseeno za vašo varno udeležbo v cestnem prometu
vaša Avtošola Prah Sevnica, Policija Sevnica in Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
Petra Biderman, SPV Občine Sevnica

MENJAVA LETNIH PNEVMATIK
Osnovna navodila za zamenjavo letnih pnevmatik
Od 15. marca je čas, da na svoja vozila spet namestimo letne
pnevmatike, ki so z ustrezno mešanico gume in posebnim
proﬁlom prilagojene vremenskim pogojem v toplejših letnih
časih.
Zakonsko predpisana globina kanala na letnih pnevmatikah je
1,5 mm, priporočljivo pa je, da jih zamenjamo z novimi, ko se
globina zmanjša pod 2,5 mm. Izrabljene pnevmatike namreč
ne zmorejo več dobro odvajati vode, zato je njihov oprijem s
cestiščem slabši in nevaren za vožnjo.
Montažo pnevmatik je najbolje prepustiti strokovnjaku, ki bo
poskrbel tudi za ustrezno optično nastavitev in centriranje. Z
optično nastavitvijo zagotovimo, da bo krmiljenje vozila natančno
in da bo kolesje teklo naravnost ter točno, centriranje pa prepreči
pojav vibracij, ki so vzrok za prezgodnjo obrabo pnevmatik.
Oznake na pnevmatikah
Za marsikoga so številne oznake na pnevmatikah nejasne, zato
pojasnjujemo njihov pomen.
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Primer je pnevmatika z oznako 195/65 R15 95T:
•
195 - širina preseka pnevmatike v milimetrih
•
65 - razmerje med višino in širino preseka pnevmatike
v odstotkih
•
R - pnevmatika z radialno karkaso (nosilno plastjo)
•
15 - premer platišča v palcih
•
95 - indeks nosilnosti, največja dovoljena obremenitev
pnevmatike pri ustreznem tlaku polnilnega zraka in pri
največji dopustni hitrosti vožnje s to pnevmatiko
•
T - indeks hitrosti, ki določa največjo dovoljeno hitrost
vožnje s to pnevmatiko
Zakaj je torej priporočljivo zamenjati zimske pnevmatike z
letnimi?
Ker je s tem:
do 5 % manjša poraba goriva
do 20 % krajša zavorna pot
do 20 % manjša obraba
do 8 % manjši stroški na km
Sava avto, d. o. o., Sevnica

Pesmi
ZAJEMAJ ŽIVLJENJE

ROJEVANJE NOVE OBLASTI

Moč da človeku zaupanje vase,
vera v življenje pa sreče ti da,
ne misli, da vse bilo je zaman,
v zarji večerni odseva tvoj dan.

Ko k nam kraljica je prišla,
oblast je stara še bila.
Kdo k njej večerjat bo odšel,
se hud prepir je bil unel.

Gnezdo ljudem je spleteno z usod,
srečnih, veselih in mnogih zablod;
ko misliš, da več poti ni nazaj,
verjemi, da tam nekje je še raj.

V Ljubljani frakov zmanjkal je,
elita vsa pripelje se,
vsak si želi ji roko dat
in dobro jesti še enkrat.

Življenje je dano različnih poti,
izpiše roman ti mnogih strani;
ko knjiga prebrana pade na tla,
list obrniti nazaj se ne da.

Potem smo na volitev šli,
na boljšo vlado upali.
Od Janše smo se poslovil,
smo lep'ga Pahorja dobil.

Naj tvoja se čaša ne izprazni do dna,
dokler ne okusiš vsebine vsega;
na poti, ki vodi onkraj neba,
ne rabiš ničesar s tega sveta.

Z ekrana Borut se smehlja,
saj žezlo v rokah zdaj ima,
ponosno ga podpirata
Golobič in Kresalova.

Daj človek, zapoj si in radosten bodi,
po srečnih poteh naj korak tvoj te vodi,
zajemaj življenje v svoji dlani,
srečo razdajaj na mnoge strani!

Je trojček ta en krasen cvet,
baje od Kučana spočet.
Se v policiji bo kresal,
Golobič v znanosti pristal.

Vlasta Bon

KOMU ŠE VERJETI SMEM?
Kako naj vem,
komu v tem krutem svetu še verjeti smem?
Kako naj vem,
če mir bo vladal kdaj planetu,
vsak dan znova v grozote strašne zrem.
A vendar nekaj zagotovo vem.
Da ne zaupam več ljudem,
katerim, pa povedati najbrž ne smem.
Pa naj se v gneči skriva človek al' žival,
vsak ju brž lahko bo prepoznal,
saj še lisica, ki dovolj je zvita,
iz kurnika se splazi, če je sita.
A človek,
ki naj bil bi ves čuteč, razumen in human,
pa noče in noče stran,
od prepolnega korita.
Zdravka Brečko

VNUČEK

Ves mesec trajal hud je boj,
minister bit je tud' opoj.
Erjavec bitko je zgubil,
od vojske se je poslovil.
Zdaj vojsko ženska ima v rokah,
vojaki vsi so na nogah,
ker vsak zdaj Ljubico ima,
res dobra ta ministrica.
Kdo zdaj je glavni na oblast,
pokazal Pahor je naglas.
Za svojega zaupnika
izbral kosmat'ga Ruplna.
Dimitrij sladko se smeji,
med svoje prišel je ljudi.
Ko veter pihnil bo drugam,
gotovo spet bo Rupel tam.
Se kregajo zdaj vsi počez,
še kriza prišla zdaj je vmes,
je Rupel bil poslan v Rim,
ubogi Pahor čist je hin.
Napadajo ga z vseh strani,
tud' Turku všeč Dimitrij ni,
da ego v njih je res močan,
to čutimo prav vsaki dan.
Ubogo rajo pa skrbi,
kak krizo preživela bi!
Ji bo oblast pomagala,
al' bo odvisna od Boga.

Svet vrti se in obrača
kot bi zemljo kmet oral,
tvoje delo se ti vrača,
žel boš kar si posejal.
Za otroke se razdajaš,
vse najboljše njim želiš,
ko pa vnučka že razvajaš,
z njim na novo zaživiš.

Anica Gačnik

ZAHVALA

Vnuk je malo toplo sonce,
ki obsveti vsak nov dan
nam z radostjo na vse konce,
je kot angelček poslan.

Ob neprièakovani smrti naše drage Mirjane Beršnak se
vsem, ki so nam pomagali in nam v teh težkih trenutkih stali
ob strani iskreno zahvaljujemo.

Z njim življenja se zavemo,
da prehaja že v jesen,
v drobne očke se zazremo,
ki že sanjajo svoj sen.

Posebna zahvala družini Vidrih in družini Es ter Dr. Dušanu
Senici z ekipo za vložen trud in strokovnost.

Babici se dedek smeje,
saj iz njunih korenin
vnuk pognal je mlade veje
njima v srečo in spomin.

Marinka Glavač

Beršnak Anton z družino
April 09
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1. nagrada: ribja plošča za dve osebi, ki jo podarja
Izletniški turizem, Ivan Zupan s.p, Malo Podgorje
41a, 8292 Zabukovje
2. nagrada: knjiga V čas zapisana sevniška partitura, ki
jo podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: knjiga V čas zapisana sevniška partitura, ki
jo podarja KŠTM Sevnica












SREDA, 29.4., ob 17.00

POVEST O DESPEREAUXU
SINHRONIZIRANO
animirana družinska pustolovšèina, 93 min

Režija: Ven Jemeršiè ; Glasovi: Gašper Jarni
Despereaux, Polona Juh Naratorka, Sebastijan
Cavazza Roscuro, Nataša Tic-Ralijan Minka, Nina
Klun Princesa Fina, Brane Završan Andre, Jure Sešek
Boldo, Pavle Ravnohrib Boticelli, Aljoša Koltak
Gregor, Aleksander Golja Mario, Janez Starina Župan

Oglasi

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP

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

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

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

G.M.P.

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

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, (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

AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

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

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

GSM - PREVOZI:
041 637 443

e-pošta: mirko.nov@siol.net

GSM - TURIZEM:
051 389 330

www.chemcolor.si
April 09
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ZIDARSTVO

gsm: 041/653 878

GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV
STORITVE Z DVIGALOM
GRADNJE, ADAPTACIJE STANOVANJ
PRENOVA KOPALNIC

slašèièarna

Dodali smo pekarno z bogato ponudbo izdelkov,
ki bodo izdelani po odličnih receptih, tradicionalnem
načinu zamesa in pečeni v pravi krušni peči, zato bo
kruh prav tako okusen kot bi ga pripravile naše babice.
Za vas bodo naši peki pripravljali izdelke
v dopoldanskem času, zato jim ne bodo dodajali
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.

vropa

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051
Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
Ob upoštevanju najvišjih higienskih standardov
bomo kruh pripravljali in pekli kar pred vami
in ga boste lahko še toplega postregli doma.
ko pa si boste lahko privoščili
nekaj popolnoma domačega.

Pridite in poskusite!

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

