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Oglasi

TERRAPLANT d.o.o.

Na družinski vrtnariji Terraplant d.o.o. 
smo to pomlad za vas pripravili izredno 
bogato ponudbo okrasnih rastlin. Da 
bosta  vaš dom in okolica še lepša smo se 
izredno potrudili za:

KAKOVOST -  lepe cvetoèe in zdrave 
balkonske rastline utrjene za takojšnje 
presajanje v  korita,
ZANESLJIVOST - z našimi preizkušenimi 
rastlinami in ustreznim negovanjem, boste 
zagotovo imeli lep balkon skozi celo poletje,
IZVIRNOST – z našim nasvetom boste lahko 
uporabno posadili preko 40 razliènih novosti, 
da bo vaš balkon posebno lep.

KUPON
10% POPUST

TERRAPLANT d.o.o.
O r e š j e  2 3
8 2 9 0  S e v n i c a  
 
terra.plant@siol.net

Delovni èas:
od ponedeljka do sobote
od 8.00 – 19.00 ure
Telefon: 07 / 81 40 000
Mobitel: 051 366 003, 041 603 869

Trajnice skalnjak 
mix 6 trajnic

Coleus Kong

Impatiens „Fiesta“

Begonia Dragon Wing

Thuja Smaragad

Za vas smo  pripravili 
še številne ugodnosti:

Thuja Smaragad 
odlièna za žive meje višina 50 cm 4,50 EUR

Trajnice skalnjak mix 6 trajnic za samo 9 EUR

Ob priloženem kuponu dobite na vse rastline
10 % dodatnega popusta do 15.05. 2009.

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

Naklada 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 rek-
reacija, drugo Božislava Čož.

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

Fotografi ja na naslovnici: Vinko Šeško

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

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

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

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

Prihodnja številka bo izšla junija 2009, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 11.5.2009. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Maj – mesec ljubezni, kot ga tudi imenujemo. 
Vsak dan se moramo imeti radi in ne le v tem mesecu, 
saj nas ljubezen povezuje, združuje in razveseljuje. To 
se vidi predvsem pri ljubljenih otrocih, ki prejemajo 
veliko starševske ljubezni in jim jo tudi vračajo na 
vsakem koraku. Otroške razposajenosti se veselijo in 
se zanjo navdihujejo predvsem babice in dedki, saj po 
svojih vnukih podoživljajo svojo mladost. 
Imejte se radi in si v tem mesecu vzemite čas tudi zase. 
Ljubitelji kulture lahko obiščete naš prelepi in čudoviti 
grad, ljubitelji narave pa rastišče encijana na Lovrencu 
ali rastišče azaleje pontice, naše botanične redkosti, v 
Boštanju in na Vrhku pri Tržišču. Vabljeni. 

PODATKI O GLASILU:

Iz grajske skrinje

  3. maj  svetovni dan svobode tiska 
  4. maj  svetovni dan gasilcev 
  4. maj  svetovni dan astme 
  6. maj  svetovni dan medicinskih sester in babic 
  8. maj  svetovni dan rdečega križa 
  9. maj  svetovni dan Evrope 
10. maj  svetovni dan možganske kapi 
13. maj  svetovni dan pravične trgovine 
13. maj  svetovni dan hipertenzije 
15. maj  svetovni dan družine 
15. maj  svetovni dan podnebnih sprememb 
15. maj  svetovni dan oporečnikov 
17. maj  svetovni dan telekomunikacij 
18. maj  svetovni dan podjetnic 
18. maj  svetovni dan muzejev 
21. maj  svetovni dan kulturnega razvoja 
21. maj  svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
22. maj  svetovni dan biodiverzitete 
28. maj  svetovni dan sonca 
29. maj  svetovni dan pripadnikov mirovnih operacij ZN 
31. maj  svetovni dan športa 
31. maj  svetovni dan nekajenja 

KOLEDAR SVETOVNIH DNI ZA MESEC MAJ:
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Tiskovna konferenca občine Sevnica
Občinske strani

Župan Srečko Ocvirk je predstavnike medijev, ki poročajo o 
dogodkih iz sevniške občine, povabil na tiskovno konferenco, 
kjer je predstavil projekte, ki potekajo zdaj, se končujejo oziroma 
načrtujejo za v prihodnje. Med tistimi, ki v zadnjem času najbolj 
zaznamujejo prostorski razvoj občine, je gradnja hidroelektrarne 
Blanca. Ta se počasi bliža koncu, potrebnih pa je še nekaj del, 
povezanih z ureditvijo infrastrukture, nekaterih potokov v zaledju, 
dostopov do Save, pešpoti in kolesarske poti, pa tudi zasaditev 
avtohtonega drevja ob celotnem akumulacijskem bazenu. Župan 
je v nadaljevanju med drugim predstavil še aktivnosti Občine na 
področju predšolskega varstva in osnovnega šolstva, priprave 
občinskega prostorskega načrta, ureditev Savske ceste v Sevnici, 
ureditve na cestah skozi Hinjce, Gabrijele, Krmelj, Lončarjev Dol in na 
regionalni cesti skozi Sevnico, gradbena dela, ki obsegajo sanacijo 
posledic po neurju v letu 2005, naložbe na področju vodooskrbe, 
potek del ob gradnji čistilne naprave in kanalizacijskega sistema 
Sevnica, projekt lokalnih prevozov Posavja in druge, na koncu pa 
odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. 
 

Župan Srečko Ocvirk se je srečal s predstavnico Društva OZARA. 
Pogovarjala sta se o delovanju društva in pomenu te organizacije 
za lokalno okolje ter načinu nadaljnje podpore društvu. Društvo 
OZARA je humanitarna organizacija, ki ponuja oblike rehabilitacije 
in podporo ljudem s težavami v duševnem zdravju, posebno skrb pa 
namenja tudi podpornim programom ter programom samopomoči. 
Župan je izrazil pričakovanje, da bo društvo pridobilo več sredstev 
iz bolj sistemskih virov fi nanciranja in da bodo ob tem sredstva iz 
občinskega proračuna tako pridobljena sredstva le dopolnjevala. 

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri 
Ljubljani se je začel prvi od petih tečajev za vodje modulov, njihove 
namestnike in osebe za zveze, ki so jih države članice registrirale 
pri evropski komisiji. Tečaja se je udeležilo 25 strokovnjakov 
iz evropskih držav, v sklopu katerega je bila tudi čezmejna, 
dvodnevna štabna vaja, ki je potekala v Brežicah v Sloveniji in v 
Samoboru na Hrvaškem. 
URSZR so na javnem razpisu skupaj z Nemčijo (Služba za tehnično 
pomoč) in Hrvaško (Državna uprava za zaščito in reševanje) 
izbrali za izpeljavo petih izobraževalnih tečajev za module v 
sklopu Mehanizma skupnosti za civilno zaščito v letu 2009. 
Slovenija tokrat prvič sodeluje pri izpeljavi usposabljanj v sklopu 
Mehanizma CZ in je tudi edina od »novih« članic, ki jo je evropska 
komisija izbrala za to. Glede na to, da poteka štabna vaja v regiji 
Posavje, so se te udeležili tudi predstavniki Regijskega štaba CZ in 
predstavniki občinskih štabov, poleg njih pa še poveljniki gasilskih 
zvez v Posavju. 

Občina Sevnica je sredi intenzivnih gradbenih del, povezanih z 
gradnjo HE Blanca in osrednje čistilne naprave Sevnica. Ob tem 
potekajo še številni drugi projekti in dela na različnih območjih 
občine. Zaradi boljšega poznavanja opravljanja del je župan 
Srečko Ocvirk povabil svetnike občinskega sveta ter predsednike 
krajevnih skupnosti, da si skupaj s sodelavci občinske uprave na 
terenu ogledajo, katera dela potekajo in kje natančno jih opravljajo. 
Z avtobusom so prevozili celotno območje občine, obiskali so vse 
krajevne skupnosti, tudi nekatere njene odročnejše predele in 
se seznanili tudi z deli, ki so še predvidena ali pa so že uspešno 
končana. Tako so lahko ugotovili, kaj, kje in kako potekajo dela na 
področju preskrbe z vodo, čiščenja odpadne vode, rekonstrukcije 
cest in ureditev druge cestne infrastrukture, ureditev ob gradnji 
Hidroelektrarne Blanca, kako poteka urejanje posameznih krajevnih 
središč, naložbe na področju šolstva in druge.

Delovanje društva OZARA

Moduli EU na področju civilne zaščite

Terenski ogled naložb v občini Sevnica

Foto: URSZR – Izpostava Brežice

Župani in županje slovenskih občin so se srečali na tradicionalnem 
posvetu Dnevi občin na Ptuju in se seznanili s temami, ki izražajo 
specifi ko dela v slovenskih občinah. V program posveta so bile 
vključene zakonodajne in pravne novosti ter teme, povezane s 
posameznikovimi veščinami, ki so najpogosteje vzrok oziroma 
pogoj uspešnega poslovanja občine. Predstavili so aktualnosti 
glede fi nanciranja, prostorske zakonodaje, javno-zasebnega 
partnerstva, poslov z nepremičninami, pridobivanja evropskih 
sredstev, javnega nastopanja in razmišljanja o tem, kakšna naj 
bo občinska uprava prihodnosti. Novost srečanja je bila predvsem 
ta, da je bilo po vsebinskih sklopih precej časa namenjenega za 
razpravo med udeleženci in predavatelji. Posveta se je udeležil tudi 
župan Srečko Ocvirk.

Dnevi občin
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Na Inštitutu za hidravlične raziskave v Ljubljani poteka od junija 
lani raziskovalna naloga Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za 
območje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje 
HE Mokrice. Naloga bo končana februarja 2010, njeni glavni 
cilji pa so ugotoviti dejanske razmere odtočne ureditve Save, 
določiti projektne pretoke za protipoplavne ureditve, povezane z 
gradnjo HE na spodnji Savi, določiti ukrepe za ohranitev odtočne 
ureditve in hidravlična optimizacija posegov v prostor. Podjetje 
Hidroelektrarne na spodnji Savi je zato organiziralo strokovno 
ekskurzijo za predstavnike podjetij, ki so vključeni v projektiranje 
in gradnjo verige HE na Savi, predstavnike posavskih občin, 
ministrstev in drugih strokovnih služb, ki so povezane s to gradnjo, 
in za novinarje. Udeležence so predstavniki Inštituta za hidravlične 
raziskave seznanili s potekom projektne naloge, ogledali pa so 
si lahko tudi fi zične hidravlične 
modele za HE Krško in Brežice, ki 
merijo kar 110 metrov, medtem 
ko je model za HE Mokrice še 
v gradnji. Namen teh raziskav 
je na podlagi znanih podatkov, 
tudi iz poplav v letih 1990, 1998 
in 2007, ugotoviti dejanske 
razmere v naravi, tako da bodo 
projektanti lahko našli primerne 
protipoplavne rešitve, zgradili 
visokovodne razbremenjevalnike 
in zagotovili naravne pretoke 
Save na meji s Hrvaško. 

Celovito urejanje Tržišča
Občinske strani

Občina Sevnica bo skupaj s Krajevno skupnostjo Tržišče pristopila 
k celovitemu urejanju Tržišča. Na skupnem delovnem sestanku se 
je župan Srečko Ocvirk sestal s predstavniki krajevne skupnosti in 
podjetja Esplanada, d. o. o., da bi zagotovili pripravo kakovostne 
projektne naloge, ki bo upoštevala in združevala različne interese 
urejanja prostora v kraju. 

Gradnja hidroelektrarne Blanca se bliža h koncu. Potekajo tudi 
sklepna dela v spodnjem delu Drožanjske ceste in Florjanske ulice. 
Zaradi ozkosti terena in gradnje zaprtega odvodnika za Drožanjski 
in Florjanski potok, gradnje kanalizacijskega sistema in zamenjave 
vseh komunalnih vodov, sta bili ti ulici pri gradnji hidroelektrarne 
Blanca najbolj prizadeti. Kljub dvomom krajanov, da se dela ne 
bodo končala letos, so se prve asfaltacije ulic že začele. Asfaltirali 
so odsek Florjanske ulice od glavne državne ceste proti železnici. 
Aktivno potekajo tudi pripravljalna dela za asfaltacijo cestišča 
od glavne državne ceste do križišča za Pečje. Prav tako potekajo 
pripravljalna dela za asfaltacijo cestišča v Drožanjski ulici in sicer 
od glavne državne ceste proti železnici in od glavne državne ceste 
do mostu pri stari klavnici. Zgornja dela Florjanske in Drožanjske 
ulice so predvidena za dokončanje do konca avgusta 2009. Občina 
Sevnica se zaveda, da je zaradi vseh del na Drožanjski in Florjanski 
ulici moteno normalno življenje prebivalcev teh ulic. Zato prosimo 
vse prizadete krajane za strpnost in razumevanje do konca del.

Pred kratkim sta Upravna enota Sevnica in občina Sevnica 
s fakulteto za upravo podpisali sporazum o medsebojnem 
sodelovanju pri praktičnem usposabljanju študentov. Že tretje leto 
zapored je v Sevnico prišlo 130 študentov s fakultete za upravo na 
strokovno ekskurzijo. V prostorih upravne enote, občine Sevnica 
in geodetske uprave so spoznavali informacijske sisteme v javni 
upravi ter delo v praksi, ki je včasih tudi malo drugačno, kot si 
ga predstavljajo na podlagi teorije. Študente je v Sevnici pozdravil 
tudi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, dr. Branko 
Lobnikar, pa tudi načelnica upravne enote mag. Darja Drnovšek, 
dekan fakultete za upravo dr. Srečko Devjak, prof. dr. Mirko Vintar 
ter predstavniki ministrstva za notranje zadeve, občine Sevnica in 
Geodetske uprave RS, Izpostave Sevnica.

Sporazum o praktičnem usposabljanju 
študentov

Dela na Drožanjski cesti in Florjanski ulici

Veleposlanik Bosne in Hercegovine 
na obisku v Sevnici

Občina Sevnica je organizirala predstavitev na temo Varčevanje 
z energijo v javnih zgradbah. Tematiko je predstavilo podjetje 
Eco – Consulting iz Ljubljane, ki je leta 2005/2006 tudi izdelalo 
Energetsko zasnovo občine Sevnica. Na predstavitvi, ki so se je 
udeležili predstavniki osnovnih šol, vrtca in knjižnice Sevnica, 
so bili predstavljeni izvlečki energetske zasnove, projekti na 
področju učinkovite rabe energije, projekti izrabe lesne biomase, 
strokovne podlage za črpanje kohezijskih sredstev in upravičeni 
stroški za črpanje teh sredstev. Predstavniki šol so predstavili 
svojo problematiko na tem področju. Na koncu so bili podani 
sklepi, in sicer, da moramo vsi intenzivno pristopiti k ukrepom za 
učinkovitejšo rabo energije v javnih zgradbah, saj bomo le tako 
naredili korak naprej k znižanju stroškov energije. 

Varčevanje z energijo v javnih zgradbah

Na delovnem sestanku pri županu Srečku Ocvirku se je mudil 
veleposlanik Bosne in Hercegovine Zdravko Begović. Pogovarjala 
sta se o možnostih povezovanja in sodelovanja občine Sevnica s 
katero od občin iz Bosne in Hercegovine.

V prostorih Športnega doma Sevnice je v organizaciji Zavoda RS za 
zaposlovanje – območna služba Sevnica in Zavoda Regio potekal 
že tradicionalni Posavski zaposlitveni sejem. Udeležil se ga je tudi 
župan sevniške občine Srečko Ocvirk s sodelavci. Občina Sevnica 
je bila eden izmed glavnih pokroviteljev sejma, kjer so se poleg 
preostalih predstavljala sevniška podjetja Tanin Sevnica, d. d., 
Preis Sevnica, d. o. o., Inkos Krmelj, d. o. o., Siliko, d. o. o., in 
Stilles, d. d. V nadaljevanju je v sejni sobi športnega doma potekal 
pogovor z Ivanom Mirtom, direktorjem podjetja Tanin Sevnica, 
d. d., prejemnikom nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za 
gospodarske in podjetniške dosežke. Pogovor so nadaljevali z 
okroglo mizo Kako preseči defi citarnost poklicev, ki so se je ob 
drugih gostih udeležili tudi posavski župani. 

Posavski zaposlitveni sejem

Predstavitev hidravličnih modelov za 
HE Krško in Brežice
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Na podlagi Programa izobraževanja, informiranja 
in usposabljanja predšolske in šolske mladine 
s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je v šolskem letu 2008/2009 Izpostava 
URSZR Brežice razpisala regijski natečaj za 
literarna in likovna dela na temo Naravne in 
druge nesreče z osrednjo temo Klic v sili 112. 
Svoje izdelke so prispevali otroci iz treh vzgojno-
varstvenih zavodov in učenci iz 11 osnovnih šol. 
Skupaj je bilo na natečaju 299 izdelkov, od tega 
240 likovnih in 59 literarnih. Na sklepni prireditvi 
na Osnovni šoli Krmelj so nagrade prejeli Mitja 
Mlakar iz OŠ Ane Gale, Monika Jurečič, Urška 
Kozinc in Anja Drstvenšek iz OŠ Blanca, Vanja 
Miklavčič in Anamari Pelko iz OŠ Krmelj, Nika 

Imperl, Ana Strnad in Teja Cesar iz OŠ Sava Kladnika, Tomaž Kajtna in Jasmina Očko iz OŠ 
Sava Kladnika, podružnice Loka pri Zidanem Mostu ter Matic Poljanec, Kristijan Hočevar 
in Blanka Hribar iz OŠ Tržišče. Na natečaju je bil med vzgojno-varstvenimi zavodi izbran 
kot najaktivnejši vrtec pri Osnovni šoli Globoko, med osnovnimi šolami pa Osnovna šola 
Blanca. Najboljši izdelki iz Posavja so bili posredovani tudi na državno izbiranje, vendar 
imena nagrajencev še niso znana. Nagrade na državni prireditvi bodo nagrajenci prejeli v 
sredo, 13. maja, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
 

Foto: URSZR, Izpostava Brežice

V Šentjanžu so slovesno praznovali 170. 
obletnico šole, kar ima za kraj in tudi občino 
velik pomen. Šola je namreč pomembna 
vez med znanjem, kulturo v najširšem 
pomenu besede in življenjem kraja. Šola 
v Šentjanžu je v svoji 170-letni zgodovini 
uspešno premagovala številne ovire in 
težave, ki so bile med drugim povezane 
tudi s spremembami v organizaciji šolstva. 
Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru 
poudaril, da je pomen šole v podeželskem 
in razmeroma redko poseljenem prostoru še 
toliko večji, saj deluje šola kot pomemben 
povezovalni člen med krajani in društvi v 
kraju. Občina Sevnica si bo v sodelovanju 
s šolo in krajevno skupnostjo prizadevala 
za zagotavljanje vseh pogojev za nadaljnji 
razvoj izobraževanja, pa tudi predšolskega 
varstva v Šentjanžu. Slovesnosti se je 
udeležil tudi minister za šolstvo in šport, 
dr. Igor Lukšič. 

Košarkarsko šolo občine Sevnica, v kateri 
vadijo otroci iz osnovnih šol Sevnica, 
Boštanj, Krmelj, Šentjanž in Tržišče, je 
obiskal znani slovenski košarkar Marko 

Milič. Marko, 
ki je zaigral 
tudi v ameriški 
profesionalni 
ligi NBA, je 
velik prijatelj 
s e v n i š k e 
košarkarske 
šole, njihovo 
delo pa 
tudi redno 
spremlja. Za 

spodbudo je šoli podaril 40 košarkarskih 
žog, vsakemu članu pa čestital in zaželel 
uspešno vadbo in tekmovanje tudi v 
prihodnje.

Stosedemdeseta obletnica 
šole v Šentjanžu

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

Občinske strani
Regijski natečaj za literarna in likovna dela na temo 
Naravne in druge nesreče

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

Sestanek župana, podžupanje 
in ministra za šolstvo

Marko Milič na 
obisku v Sevnici

Na regionalni cesti skozi Sevnico potekajo ureditvena dela z gradnjo pločnikov in 
kolesarskih stez. Na pododseku do križišča pri železniški postaji manjkajo še končna 
preplastitev in ureditev dovozov ter končna dela; na pododseku do spomenika NOB 
potekata prometna preureditev in semaforizacija križišča pri Izidorju; na pododseku do 
Hotela Ajdovec prestavljajo in zavarujejo komunalne vode. Dogovorjeni datum dokončanja 
del je maj 2009. Skupna pogodbena vrednost ureditev je 1,0 mio EUR, delež občine pri 
tem pa 360.000 EUR. Občina bo vzporedno s tem urejala tudi območje parkirišča pri 
železniški postaji.

Ureditev ceste skozi Sevnico

Ureditev infrastrukture v Lončarjevem Dolu

V Krmelju bodo začeli graditi rondo in urejati cesto skozi Krmelj. Gre za naložbo Direkcije 
Republike Slovenije za ceste s sofi nanciranjem občine Sevnica. Sporazum o sofi nanciranju 
je podpisan, celotna vrednost naložbenega projekta pa je 925.000 EUR. Dokončana je 
že ureditev regionalne ceste, skupaj s pločniki na severnem odseku v Krmelju. Prevzem 
opravljenih del bo razpisan skupaj z zgornjim pododsekom (ovinek), ki ga še gradijo. 
Skupna naložbena vrednost ureditev, z dodatnimi deli vred, znaša 678.300 EUR, delež 
občine pri tem pa je 208.000 EUR.

Gradnja rondoja in ureditev dela ceste skozi Krmelj

Občina Sevnica, Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica, Skupnost borcev 1. 
dolenjskega partizanskega bataljona, Krajevna skupnost Tržišče in krajevna organizacija 
borcev za vrednote NOB Tržišče so organizirali tradicionalno proslavo ob dnevu upora 
slovenskega ljudstva in odhodu prve skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo 1. 
dolenjskega partizanskega bataljona. V programu so sodelovali Pihalna godba Sevnica, 
učenci osnovne šole iz Tržišča ter Ljudske pevke s Telč. Slavnostni govornik je bil župan 
Srečko Ocvirk, o bojni poti Duletove čete 1. dolenjskega partizanskega bataljona pa je 
spregovoril edini še živeči partizan iz malkovške skupine Lojze Lenič – Mile. Na prireditvi 
si je bilo mogoče ogledati tudi vojaška vozila Jeep iz druge svetovne vojne, ki so jih 
na prizorišče v partizanskih uniformah pripeljali ljubitelji starodobnih vozil, ki ohranjajo 
spomin na izročilo Duletove čete.

Proslava na Malkovcu

Foto: Pavel Perc

Vir: Občina Sevnica
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KŠTM Sevnica - fotoreportaža
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01:  Zgornja terasa grajskega vinograda
02:  Prihod častnega konzula hašemitske 
       kraljevine Jordanije mag. Samirja Amarina 
       in sprejem župana Srečka Ocvirka 
03:  Nagovor predsednika Društva 
       vinogradnikov Sevnica-Boštanj g. Milana 
       Simončiča
04:  Ogled trt in rez
05:  Rez trte častnega jordanskega konzula
06:  Za veselo vzdušje je poskrbel mlad 
       harmonikar David Dvoršak 
07:  Druženje ob pravi vinogradniški malici
08:  Malica v vinogradu
09:  Tudi pete so zasrbele ...
10:  Ogled trt in rez
11:  Skupinska fotografi ja 
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10 11 Vir: KŠTM Sevnica

Foto: Rok Petančič
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Spoštovani občanke, občani, ljubitelji gradov in kulture!

Vabljeni v nedeljo, 24. 
maja, na dan odprtih vrat 
na grad Sevnica. Brezplačni 
ogledi gradu z vodnikom 
bodo ob 13. uri, 14.30 in 
16. uri. O bogati vsebini in 
dogajanju na gradu Sevnica 
smo podrobneje pisali že v 
prejšnjih izvodih Grajskih 
novic.
Ko boste vstopili skozi 
velika vrata gradu, vas 
bo sprejel vodnik in vas 
popeljal po njem. Lahko 
si boste ogledali kratek 
fi lm o njegovi zgodovini in 
preteklih lastnikih.
Na gradu dela mlada 
ekipa ljudi, ki počasi, a 
vztrajno oblikuje njegovo 
še privlačnejšo podobo in 

vsebino v njem. Urejajo se zgodovinske, etnološke in kulturne 
zbirke, s katerimi bomo še bolje predstavili našo lepo deželo čim 
širši javnosti v Sloveniji in tujini. Lani smo uresničili pomembne 
cilje. Uredili in opremili smo baročni salon in sejno sobo, s 
pohištvom smo zapolnili hodnik v drugem nadstropju, odprli smo 
zbirki Kamni govorijo in Grajska kašča. Število obiskovalcev se je 
povečalo za več kot 60 odstotkov v primerjavi z letom 2007. 
V bližnji prihodnosti želimo urediti tudi meščansko sobo, kjer 
bodo razstavljeni predmeti, ki so se uporabljali v naših krajih 
med letoma 1800 in 1950. Načrtujemo pa še veliko zanimivih 
projektov. Podrobnosti boste izvedeli na dnevu odprtih vrat, 
pustite se očarati in morda tudi presenetiti.
Spoštovani občanke in občani Sevnice! Grad in vse v njem je 
naša dediščina. Oglejte si ga, naš ponos Sevnice, in povabite tudi 
svoje prijatelje. Pokažite jim, kje živimo in kako skrbimo za našo 
bogato zapuščino.

 Ciril Dolinšek

KŠTM Sevnica

Le malo je obiskovalcev gradu Sevnica, ki bi ob vstopu v njegov 
atrij prezrli tako imenovani grajski »vodnjak«, ki krasi osrednji 
del obokanega grajskega dvorišča. Pravilno poimenovanje zanj 
je pravzaprav cisterna, saj se napaja le iz kapnice in nima drugih 
dotokov vode. Raven vode v cisterni ponavadi sega skoraj do 

zgornjega roba, kar 
je povzročalo čedalje 
več ugibanja, koliko 
je cisterna globoka in 
kakšne dragocenosti 
se skrivajo v njenih 
globinah. Želeli smo 
odkriti njeno pravo 
vsebino, zato smo se 
jo odločili izprazniti 
in jo strokovno 
pregledati. Zaščitne 
arheološke raziskave 
cisterne smo opravili 
od 13. in 15. oktobra 
lani. Raziskave so 
potekale pod vodstvom 
arheologinje Tine 
Balant, ob pomoči dveh 
arheoloških tehnikov, 
zaposlenih na gradu, 
ter prostovoljcev. 
Cisterna je bila do treh 
četrtin napolnjena s 
kapnico, ki je bila prvi 
dan raziskav izčrpana. 
Črpanje okrog 60 
kubičnih metrov vode 
je prostovoljno opravil 
Matthias Jazbec iz 
podjetja Rohrblitz, 
za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo.

Drugi in tretji dan je potekalo praznjenje depozita na dnu cisterne. 
Bil je enovit, sestavljen iz mulja, odpadlega nagnitega listja, peska/
drobcev klesancev in najdb. V pričakovanju odkritja grajskega 
zaklada naše pričakovanje žal ni bilo uslišano. Najpogostejše 
skupine najdb so bile kovanci (dinarji SFRJ, tolarji in evri), granitne 
kocke, steklenice (večinoma od piva) in različna vedra z vrvicami, 
verigami ali deli vitlov. 
Med zanimivejše spadajo vedro iz časa prve svetovne vojne ali 
obdobja med vojnama, steklenička za kolonjsko vodico, vedra iz 
velikih Fructalovih sadnih konzerv, plastična lokomotiva (igrača), 
značka ene od (mladinskih) udarnih delovnih brigad, ogrlica iz 
umetnih biserov, izvijač in keramičen krožnik. 
Po izkopavanju in kratkem času obdelovanja gradiva je časovna 
opredelitev, ki smo jo dobili z najdbami, zelo ozka in precej 
presenetljiva. Zaradi domneve, da cisterne še nikoli niso 
spraznili, zgrajena pa je bila verjetno konec 16. stoletja, ko sta 
baron Inocenc Moscon in njegova žena Ana grad prezidala, smo 
pričakovali najdbe, ki bi zajemale celotno obdobje od prvotnega 
izkopa cisterne do njenega sedanjega arheološkega izkopa. Vse 
določljive najdbe (razen ene) spadajo v čas po drugi svetovni 
vojni. Edino vedro, ki je bolj značilno za čas prve svetovne vojne 
in obdobje med svetovnima vojnama, bi lahko v cisterno prišlo 
tudi pozneje. 
Pomen cisterne za grad in njegovo zgodovino se ne glede na 
nepričakovani rezultat v kulturnem ali umetnostnozgodovinskem 
pomenu ni zmanjšal. Zdaj poznamo njeno sestavo. S podrobnejšo 
analizo najdb bo mogoče v prihodnje natančneje opredeliti 
življenje v gradu po drugi svetovni vojni, ko so bila v njem 
stanovanja in drugi javni prostori.

Iz vsebine poročila Tine Balant, univ. dipl. arh.,
pripravil Rok Petančič, skrbnik gradu Sevnica. 

Praznjenje cisterne v atriju gradu 
Sevnica

Dan odprtih vrat na gradu Sevnica
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Prispevki in reportaže

Turistično društvo Šentjanž ob sodelovanju s športnim in 
mladinskim društvom letos že sedmič zapovrstjo tretjo soboto 
v maju organizira pohod po Krekovih stezicah. Vsako leto ga 
obišče več pohodnikov iz vse Slovenije. Tudi letos bo start ob 9. 
uri pred cerkvijo v Šentjanžu. Udeleženci bodo plačali simbolično 
startnino, ki bo vključevala napitek na startu, prigrizka med potjo, 
ki ju bodo pripravile domačinke, in na cilju topel obrok. Pohod je 
primeren za vsakogar in traja od tri do štiri ure. Trasa je speljana 
po gozdni poti do Rovinj, mimo stare »preše« na križišču in 
vinogradov do Murnc in naprej do najvišje točke Leskovec, ki ga je 
TZS leta 2005 razglasila za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji. Od 
tu se pot nadaljuje po gozdu do Brunka, po slemenu do Goreljc in 
Novega Grada. Mimo Nežnic pridemo do najnižje točke krajevne 
skupnosti, do Pekla, nato bo na vrsti vzpon do Homa. Nadaljevali 
bomo do Brinja in po travniških kolovoznih poteh do Šentjanža, 
kjer bo cilj našega pohoda. Torej, najlepše povabljeni 16. maja v 
pušel´c Dolenjske. Preživite nepozabno pomladno soboto!

Petra Majcen

Povabilo v Šentjanž na pohod po 
Krekovih stezicah

Na Razborju je bil v petek, 27. marca, redni letni občni zbor 
Turistične zveze občine Sevnica. Vse je pozdravila predsednica 
Cvetka Jazbec in se delegatom društev zahvalila za dobro 
sodelovanje v preteklem letu.
Vodstvo zveze je predstavilo poročilo o delu in fi nančno poročilo 
za leto 2008. Nadzorni odbor je podal poročilo o pregledu 
poslovanja zveze, ki je vsebovalo zelo pozitivno oceno dela 
organov zveze.

Zveza si prizadeva za sodelovanje pri vseh akcijah, ki so kakor 
koli usmerjene v razvoj in pospeševanje turizma prek društev. V 
ta namen organizira razna predavanja, tečaje in natečaje, svoje 
aktivnosti pa usmerja tudi v skrb za ohranjanje etnološke dediščine. 
Poseben poudarek namenja delu z mladimi in spodbujanju 
razvoja turistične misli v šolah. To uresničuje z vsakoletnim 
natečajem za osnovne šole z razpisom tem za raziskovalne 
naloge, kjer učenci spoznavajo svoje domače okolje. Zveza se 
zaveda tudi, da je eden temeljnih pogojev za razvoj turizma lepo 
in urejeno okolje, zato redno organizira ocenjevanje za najlepše 
urejene kraje, šole in vrtce v sklopu projekta Moja dežela – lepa 
in gostoljubna. V programu zveze je tudi sodelovanje z Zavodom 
za gozdove Slovenije, s planinci, obveščanje in informiranje v 
zvezi s turističnimi projekti ter povezovanje vseh dejavnikov, ki 
so potrebni za razvoj turizma.
Na občnem zboru so bila podeljena tudi priznanja za delovanje 
na turističnem področju. Azalejo so dobili:
-   Turistična kmetija Močivnik Vidko Okroglice,
-   Aktiv kmečkih žena Tržišče,
-   Osnovna šola Sevnica,
-   krajani Razborja,
-   Alenka Kozorog, sekretarka zveze.
Občnega zbora se je v imenu občine Sevnica udeležila podžupanja 
Breda Drenek Sotošek, v imenu Turistične zveze Slovenija pa 
Jesenko, ki sta pohvalila delo zveze v preteklem obdobju.
Po končanem uradnem delu so vse lepo pogostili krajani Razborja, 
za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Alenka Kozorog

Občni zbor  
Turistične zveze občine Sevnica

Srednja šola Sevnica je gostila državno tekmovanje za dijake 
gostinsko-turističnih srednjih šol, pripravila pa ga je v 
soorganizaciji z Nacionalnim turističnim združenjem. Letošnje 
tekmovanje je potekalo na temo Ukrepi za bolj trajnostni slovenski 
turizem. Mladi so se nanj skupaj s svojimi mentorji pripravljali 
več mesecev. Izdelali so raziskovalne naloge in pripravili končne 
predstavitve, ki jih je tako kot naloge ocenila strokovna komisija. 
Naloga dijakov je bila, da v svojem okolju poiščejo podjetje, ki 
se srečuje z izzivi, povezanimi z razvojem trajnostnega turizma. 
Na tekmovanju so sodelovale srednje šole iz Slovenj Gradca, 
Radovljice, Sevnice, Novega mesta, Radencev, Celja, Izole in 
Ljubljane. Srednja šola Sevnica je dosegla odlično drugo mesto in 
s tem srebrno priznanje. Na tekmovanju je sodelovala z nalogo 
Na kmetiji je lepo pod mentorstvom prof. Mateje Traven. Zmagal 
je Šolski center Slovenj Gradec z nalogo Popotnik, postoj!
 

Državno tekmovanje gostinsko-
turističnih srednjih šol v Sevnici

Foto: Srednja šola Sevnica

Zbrali smo se v soboto, 28. marca, ob 9. uri pred šolo. Na zbirno 
mesto je prišlo 29 odraslih krajanov in 5 otrok. Med prisotnimi so 
bili predstavniki društev PGD Šentjanž, PGD Veliki Cirnik, Društva 
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Društva upokojencev Šentjanž, 
Društva prijateljev mladine Šentjanž, Društva izgnancev Šentjanž, 
Lovske družine Šentjanž, Turističnega društva Šentjanž ter nekaj 
predstavnikov sveta KS Šentjanž. PGD Šentjanž je poskrbelo za 
odsevne jopiče, da smo bili ob prometnih cestah bolj opazni. Po 
uvodnem pozdravu in pojasnitvi podrobnosti smo se razdelili 
v skupine in začeli z zbiranjem odpadkov. Vaških jeder nismo 
čistili. Skupine so čistile obcestne brežine približno pet metrov na 
vsako stran ceste, na relacijah od koder so prišli prostovoljci.
Med smetmi je bilo največ pločevink, plastenk, tudi steklenic 
in cigaretnih škatlic. Nabrali smo 79 vreč smeti, kar je 11.850 
litrov smeti. Napolnjene vreče so se zavezane zlagale ob cesti. 
Po končani akciji smo jih zvozil na zbirno mesto. Po dogovoru s 
podjetjem Komunala Sevnica so le-te odpeljali na deponijo.

   Turistično društvo Šentjanž

Čistilna akcija v KS Šentjanž 2009
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Prispevki in reportaže

Pred cvetno nedeljo v SMC Sevnica in župniji Sevnica že nekaj let 
zapored pripravljamo velikonočno ustvarjalno delavnico. Več kot 
30 otrok in njihovih staršev se je v soboto, 4. aprila, preizkusilo 
v izdelovanju butarice, pa tudi v izvirnih velikonočnih voščilnic. 
Tako je nastalo nekaj lepih, pa tudi manj lepih, večjih, manjših, 
pisanih butaric ter seveda kup voščilnic. Butarice smo naslednji 
dan pri mašah blagoslovili ter jih odnesli domov. Za voščilnice 
upamo, da so že našle pravega naslovnika

Boštjan Jamnik 

VELIKONOČNA USTVARJALNA 
DELAVNICA V SMC SEVNICA

Letos je bil 10. marca, v TVD Partizan v Boštanju, organiziran 
prvi turnir za dan mučenikov (dan klenih moških) v namiznem 
tenisu. Zmagovalec je dobil 48-centimetrsko kakovostno suho 
salamo.
Uvrstitve pa so bile naslednje:
    1. Brane Busar
    2. Sinjo Jezernik
    3. Tone Zgonec

Brane Busar

PRVI TURNIR V NAMIZNEM TENISU NA 
DAN MUČENIKOV

V sklopu programa izobraževanja odraslih Ljudske univerze 
Krško je tudi v Sevnici potekal študijski krožek, kot ene od 
oblik neformalnega izobraževanja odraslih. Člani, Ana, Goran, 
Snježka, Pavli, Vlasta, Darja, Meta, Mateja, Vesna, Stanka in 
Sonja, smo se dvakrat na mesec srečevali v prostorih vrtca 
Ciciban Sevnica, ki se mu zahvaljujemo za gostoljubnost. Med 
čedalje večjo gospodarsko krizo nam je veliko pomenilo, da 
smo lahko tako spodbudno okolje, ki ga vsako dopoldne polni 
otroška energija, uporabljali brezplačno. V desetih srečanjih smo 
se starši lotili izmenjave izkušenj desetih različnih tem. Osem je 
bilo naravnanih na povezavo izkušenj in teorije o vzgoji, dve pa 
v obliki kreativnih delavnic. 
Vsebinsko smo obravnavali več tem: od tega, kaj nam pomeni 
starševstvo, kakšni so problemi ali kako se spoprijeti s temi 
težavami kot z izzivi, ki se jih trudimo premagovati. Decembra 
smo razpravljali o temi obdarovanja, nadaljevali smo s 
prepoznavanjem in ustreznim odzivanjem na razne razvade, 
spregovorili o odnosih med sorojenci v družini, kako v družini 
komunicirati, da si pokažemo spoštovanje, in ali sploh in kako 
kaznovati otroka, ko stori nekaj, kar za nas ni sprejemljivo. V 
sklopu praznikov smo izdelovali voščilnice, marca pa ročne lutke 
in se seznanili s temelji animacije. Pri zadnjih dveh delavnicah 
so se nekaterim pridružili tudi otroci. Končali bomo s skupnim 
izletom na Lisco, na katerega bomo povabili svoje družine in 
prijatelje. K sodelovanju smo povabili tudi mentorja ŠK Jožeta 
Praha, ki nas bo popeljal po poti, na kateri se bomo naučili 
marsikaj zanimivega o gozdu in spoštljivem ravnanju z naravo. 
Tako bomo našemu ŠK dodali še ekološki vidik. Zanimiva 
skupina se bo tako poslovila in svojim družinam in prijateljem 
pokazala delček tega, kar smo se naučili na našem skupnem 
druženju. 

Sonja Bobek Simončič

ŠTUDIJSKI KROŽEK 
IZZIVI STARŠEVSTVA SE KONČUJE

Materino naročje je nežnost sama, 
najslajši sen objame otroka, ki v njem leži.

Zabukovje je pridobilo nekaj novega, kulturni dom. V njem je 
bila pod okriljem gasilskega društva Zabukovje v soboto, 21. 
marca, prireditev ob materinskem dnevu. Namenjena je bila 
prav vsem krajankam in krajanom in tudi tistim, ki radi zaidejo 
v prelepo Zabukovje. 
Program se je začel v večernih urah in je bil začinjen z mladostno 
energijo. Tokrat je večer zasnovala in pripravila mlada gasilka 
Katarina Puc. Njena mladost in energija sta zaznamovali večer. 
Skupaj z mentorico mladinske skupine Mirico Kink sta z otroki 
in mladimi pripravili izvrsten program in igro. Nastopili so tudi 
člani zasedbe ansambla Mladi korenjaki.
Vsi si želimo, da bi bilo veliko in še več takšnih večerov. Da bi se 
vedno znova našli skupaj in preživeli še lepše trenutke, ustvarjali 
pozitivne odnose in bili dobri drug z drugim. Čas neusmiljeno 
teče, za seboj pušča sledi, mi gasilci se zavedamo, da pustiti 
sled je nekaj najlepšega. 
Lepo se je ozreti in videti pred seboj polno dvorano ljudi, kar 
je potrditev, da vedno vse počnemo prav. Tudi naš prejšnji 
predsednik Tone Perc z Alenko nas je počastil s svojo 
navzočnostjo, česar smo bili zelo veseli.
Hvala tokrat Katarini Puc in njeni ekipi za nepozaben večer v 
Zabukovju. 

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
V ZABUKOVJU
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Legende iz naših krajev, oglasi

V strmi rebri Ješivca je včasih bilo obilo leščevja. Neke davne 
nedelje sem odšel nabirat lešnike. Mimogrede sem se oglasil pri 
starih mamah v Orehovcu. Pri obeh sem imel veliko privilegijev 
in vedno sta mi kaj dali. Počasi sem drobil velik kos slastnega 
kmečkega kruha, ko sem preko Revanšc po ozki poti prispel do 

vznožja mogočne Olpakove 
pečine. Skrita za vznožjem 
skalnega grebena je bila 
kakor v pravljici nanj 
naslonjena Španova 
domačija. Ker si jo opazil 
šele, ko si obšel vznožne 
pečine, so ji Orehovški 
domačini rekli Zapečinska, 
družini v njej pa Zapečinski. 
Za isto domačijo so bila v 
rabi kar tri imena: Olpakovi, 
Zapečinski in redkeje 
Španovi. Na specialkah 
je ime Olpak izpisano pri 
skoraj 200 m više ležeči 
Brilejevi hiši, ki še stoji pod 
gorskim prelazom, kjer se 
stikata Lisca in Ješivec. Ko 
sem pojedel zadnji zalogaj 
kruha, je iz hlevčka pri hiši 

prišel gospodar Špan in me vprašal, ali grem v Zalisco. Stric Špan, 
tako smo otroci rekli vsakemu starejšemu moškemu ne glede na 
sorodstvo, si je pogladil mogočne brke, globoko zavzdihnil in 
mi ostro, toda poučno, odgovoril: »Ni Ješivec, ampak Ušivc! in te

napake ne delaj več!« Skoraj sem se ga ustrašil, pa vendar sem 
ga vprašal, zakaj Ušivc. Prinesel je sladkega jabolčnika – tolkovca 
in povedal zgodbo, ki jo je čital v neki stari knjigi.
Med turškimi vpadi je bilo prav na območju širšega Kozjanskega 
veliko srditih bitk. Zdaj se o tem ne ve veliko. Večkrat so bili 
Turki hudo poraženi. Po spopadu s plemiško vojsko nekje pri 
Celju se je eden od razbitih oddelkov turške vojske zatekel 
na vrh Ješivca, ki je bil odlična obrambna točka. Dlje časa so 
uspešno kljubovali srditim napadom plemiške vojske. Hrane so 
imeli za daljši čas dovolj. Problem pa je bil z vodo. Žeje sicer niso 
trpeli, saj je tik pod vrhom južne strani skromen izvir, ki so ga 
še posebno varovali. Vode za umivanje pa ni bilo in kmalu so se 
zaredile uši ter prisilile oddelek k vdaji. Od takrat naj bi temu 
hribu rekli Ušivc. 
Približno na sredini vsaj 60 m visoke Olpakove pečine je proti 
zahodni strani velik previs. Nad njim štrli v nebo skalni steber, 
ki je skoraj do vrha poraščen z bršljanom. Včasih je bil lepo 
viden iz doline, za kar so izdatno poskrbele Španove koze, ki 
so sproti pospravile vso podrast in grmovje. Pod previsom so 
spravljali veliko količino sena iz okoliških travnikov. Proti koncu 
2. svetovne vojne se je v eni izmed nemških hajk tu skrilo nekaj 
partizanov. Nemci so jih opazili in z zažigalnimi kroglami seno 
zažgali. Iz ognja bežeče partizane je pokosil rafal iz daleč spodaj 
oddaljenega mitraljeza. Po končani hajki so preživeli partizani, ki 
so bili skriti drugje v rebri, odnesli padle tovariše na pokopališče 

v Velikem Podgorju. 
Med padlimi je 
bil tudi Planinčev 
Anzek iz Sevnice.
Olpakova domačija 
je po smrti strica 
Špana (leta 1967) 
doživela usodo 
številnih zapuščenih 
kmetij, ne samo v 
rebri, temveč širše 
po teh bregovih, 
in je zdaj ruševina. 

Naravnost čudno je, da zanjo nihče ne vpraša, saj bi bila 
obnovljena pravi biser v tem čudovitem gorskem svetu. 

Vinko Zalezina

UŠIVC 

Razborski večer v marcu, že 56. in hkrati zadnji v 11. sezoni 
Razborskih večerov, je postregel z zelo zanimivimi in pestrimi 
gosti. Umetnik Alojz Rak iz Dolenjega Boštanja je spregovoril 
o svojih umetniških stvaritvah, nekaj jih je imel predstavljenih 
tudi na Razborju. Obiskovalce so navdušile tudi umetnikove 
slike in druga umetniška dela, še posebno dela iz lesa. Osrednji 
gost, naš stari znanec in prijatelj, dr. Vili Ščuka, je spregovoril o 
komuniciranju po slovensko. Gospod Vili je svojevrstno, hkrati pa 
preprosto, hudomušno in tudi strokovno pojasnil, zakaj Slovenci 
govorimo, kot govorimo, in zakaj se ne znamo sporazumevati. 
Fantje od fare, zbor 11 ubranih glasov iz Sodražice, so postregli 
z izbranimi pesmimi. Glasbeni gosti so bili res prava paša za 

naša ušesa. Tudi tokrat se je formalni del večera končal ob 
izvrstno odpetih pesmih, fantje pa so petje nadaljevali tudi 
v spodnjih prostorih, ob polno obloženih mizah, za katere so 
tokrat poskrbeli Blaž Stopar in družina Pompe. Ozračje je bilo 
veselo in razposajeno kot že dolgo ne.
Za nami je uspešna, že 11. sezona Razborskih večerov. Kot je 
dejala Breda Vidmar, so ti večeri edinstveni zaradi vsakega izmed 
nas, soorganizatorjev in obiskovalcev, ki sestavljamo kamenčke 
v celotnem mozaiku, in v tem je njihov čar. Tako nam krajšajo 
sobotne večere od oktobra do marca in grejejo naša srca v 
hladnejših mesecih leta. Naslednje srečanje v 12. sezoni bo že 
septembra.

Petra Kugler

RAZBORSKI VEČER V MARCU

Foto: Rok Petančič

Foto: Rok Petančič
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Koledar prireditev
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sobota , 2.5., 
ob 8.00 do 12.00

parkirišče za HTC Vsakomesečni sejem Info.: KŠTM Sevnica

sobota , 2.5., 
ob 17.00

Albert Felicijanova dvorana, 
Gasilski muzej na gradu Sevnica

Ob 130-letnici PGD Sevnica: Odprtje prenovljene gasil-
ske muzejske zbirke

Info.: PGD Sevnica, Milan Kajič, 
041/731-133

sobota, 2.5., 
od 14.00-21.00

Spodnja dvorana Gasilskega 
doma v Sevnici

Mednarodni turnir v namiznem hokeju za serijo sport-
master tour Sevnica  

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

nedelja, 3. 5., 
ob 10.00

Budna vas Florjanovo žegnanje Org.: PGD Šentjanž. Info.: Boštjan 
Repovž, 031/257-778

ponedeljek, 4.5., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica 
( pri bazenu )

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen 
Sevnica in odprto prvenstvo upokojencev za maj  

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

sreda, 6.5., 
ob 16.00

Knjižnica Sevnica, 
Oddelek za cicibane.

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

petek,  8. 5., 
ob 19.00

Knjižnica Sevnica Otvoritev fotografske razstave Irak – Kurdistan fo-
tografa Mateja  Leskovška,gost novinar Erik Valenčič.

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

petek, 8.5.,
ob 19.00

Kulturna dvorana Sevnica Pesem Posavja - koncert območne revije odraslih 
pevskih zborov

Org.: JSKD OI Sevnica, Katja, 
041/328-166

petek,  8. – 10. 5.  SMC Sevnica Animatorski vikend Info: Boštjan, 031/486-554, 
info@smc-sevnica.si

sobota, 9.5.,  
ob 8.00

pri OŠ Sevnica Dan pohodništva v Občini Sevnica Org.:TZO Sevnica, OŠ Sevnica, ZGS, 
PD Lisca, KTRC Radeče 
Info.: Jože, 041/657-560

sobota, 9.5., 
od  9.00-11.30

na razširjenem pločniku pred 
NLB v Sevnici

Teden Rdečega Križa  (8.5.-15.5.) in ob Dnevu 
medicinskih sester (12.5.). "Skupaj delamo za zdravje" 
predstavili dejavnost RK in vseh sodelujočih.

Info.: OZ RK Sevnica, Mojca 
Pinterič Krajnc, 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@rks.si

nedelja, 10.5., 
ob 8.30

Sv. Kancijan na Rožnem Florjanova nedelja, Sv. maša pri sv. Kancijanu na 
Rožnem

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

sreda, 13. 5., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica 
( pri bazenu )

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem 
šahu ŠK Milan Majcen Sevnica za maj  

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

četrtek, 14.5., 
ob 17.00

Izposojevališče Krmelj 
(enota Knjižnice Sevnica)

Pravljična urica v Izposojevališču Krmelj Info.: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40- 304

četrtek, 14. 5., 
ob 19.00

Knjižnica Sevnica, 
soba za prireditve.

Potopisno predavanje: Irena Mrak Ekvador in Galapaško 
otočje

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

petek, 15. 5., 
ob 12.00

parkirišče nasproti OŠ Sava 
Kladnika Sevnica

Festival ulične četvorke, to je nastop učencev 9. raz-
reda

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Info.: Jelka Slukan, 030/433-181

petek, 15.5., 
ob 6.30

odhod iz Sevnice iz avtobusne 
postaje

Srečanje evropopotnikov, Dolenjske Toplice Org.: PD Lisca, Info.: Darinka 
041/481-697

petek, 15.5., 
ob 16.30

Knjižnica Sevnica, 
soba za prireditve.

Filmsko popoldne: Vse zastonj (SVE DŽABA), režija 
Antonio Nuić

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

petek, 15 .5. 
ob 20.00

TVD Partizan Boštanj Tako se je pelo nekoč - 8. tradicionalno srečanje 
ljudskih pevcev

Info: Lojze, 051/373-092

sobota, 16. 5., 
ob 15.00

Župnijska cerkev v Boštanju OB 500 – Letnici Župnije Boštanj 
Birma (škof msgr. Glavan)

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

sobota, 16. 5.,
od 15.00

SMC Sevnica Veselo popoldne – program za otroke Org.: SMC Sevnica,Info.: Boštjan, 
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 16. 5., 
ob 16.00

Asfaltno igrišče ob 
Večnamenskem domu na Logu

Dnevno-nočni nogometni turnir v malem nogometu 
imenovan "LOŽAN"

Org.: KŠD Log, kontakt in prijave 
zbirata Janez Imperl, 041/769-
814  in Simon Šaurin, 070/822-740

nedelja, 17.5.
ob 7.00

Avtobusna postaja Sevnica Nedeljski planinski pohodi: Vrhek pri Boštanju Info.:Toni, 031/765-886, 
Janez, 031/505-756

nedelja, 17.5., 
ob 9.00

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo 
ŠK Milan Majcen Sevnica za maj

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

nedelja, 17.5., 
od 14.00

SMC Sevnica Turnir v hokeju na rolerjih Org.: SMC Sevnica Info.: Luka, 
040/690-870, info@smc-sevnica.si

torek, 19.5., 
ob 17.00

Športni dom Sevnica
( pri bazenu )

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica za maj  

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

sreda, 20.5., 
ob 16.00

Knjižnica Sevnica, 
Oddelek za cicibane.

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

četrtek, 21.5., 
ob 19.00

Galerija Grad Sevnica  »Sevnica – (ne)znane lepote« Odprtje razstave fo-
tografi j amaterskih fotografov iz občine Sevnica

Org.: Fotosekcija društva TRG Sevni-
ca; Info.: ljubomir.motore@siol.net

četrtek, 21.5., 
ob 18.00

Mladinski center Sevnica Sonja Simončič Bobek: Starševski čvek: Vabljeni na 
delavnico za starše.

Info: Sonja, 041/975-292

petek, 22.5., 
ob 18.00

Lutrova klet Sevniško grajsko poletje: Revija pevskih zborov up-
okojencev iz občine Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica

sobota, 23.5. , 
ob 13.30

Studenec Gorska hitrostna dirka Petrol Sevnica Org.: MGHD Petrol - Sevnica  , 
Info.: Janko Rezec, 041/764-706

nedelja, 24.5. , 
od 10.00

Studenec Gorska hitrostna dirka Petrol Sevnica Org.: MGHD Petrol - Sevnica  , 
Info.: Janko Rezec, 041/764-706

nedelja, 24. 5., 
ob 13.00, 14.30 
in 16.00

Grad Sevnica Dan odprtih vrat gradu Sevnica, z brezplačnim voden-
jem

Org.: KŠTM Sevnica
Info.: Ciril, 041/704-136

petek. 29.5., ob 
16.30

Knjižnica Sevnica, soba za 
prireditve.

Filmsko popoldne: VARUH MEJE, režija Maja Weiss Info.: Knjižnica Sevnica, 07/81-
40- 304.

Izobraževanja, preda-
vanja, seminarji

Kulturne prireditve, 
razstave, nastopi

Prireditve za 
otroke

Športne prireditve, 
rekreacija, pohodi
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petek. 29.5., 
ob 16.30

Knjižnica Sevnica,
soba za prireditve

Filmsko popoldne: VARUH MEJE, režija Maja Weiss Info.: Knjižnica Sevnica, 07/81-40-304

sobota, 30. 5., 
ob 9.30

Sevnica Srečanje ministrantov dekanije Videm - Krško Org.: Župnija Sevnica, Info.: Boštjan, 
031/486-554

sobota,30. 5., 
ob 17.00

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

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

sobota,30. 5., 
ob 19.30

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

sobota, 30.5.,
ob 20.00

Boštanj Gasilska, vrtna veselica z ansamblom Franca Miheliča.
Za krepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno.

PGD Boštanj

nedelja, 31.5., 
ob 10.00

Start bo na Glavnem trgu 
v Sevnici

14. Sevniški kolesarski maraton. Maraton bo  potekal 
po dveh progah: 32 in 64 km.

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica, 
Zvone Košmerl, 041/738-357, 
www.kolesarstvo.org

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

Koledar prireditev

Srečanja in projekti 
na temo zdravja

Turizem Zabava, koncerti, 
veselice, srečanja

www.chemcolor.si

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton

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

vroèim gumam je premaz obenem tudi paropropusten.

NIZKE GRADNJE 
UREJEVANJE OKOLICE 

ZEMELJSKA DELA 
PREVOZI

RESTAM d.o.o.
gradnje in gradbena mehanizacija
Ob gozdu 3 | 8290 Sevnica

www.nizkegradnje.si | Telefon: 041 727 536

Treningi ŽRK Sevnica potekajo v sledečih terminih:
Ponedeljek – 15 h – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Torek - 15.30 – 17 h  ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Četrtek - 15 h – 16.30  ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek – 15.30 – 17 h~ Športna dvorana (pri OŠ)

Savska cesta 24, 8290 SEVNICA

Tel.: 07/81-60-730
Fax: 07/81-60-731
e-pošta: rafael-gd@siol.net
internet: www.rafael.si

Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo 
– pojdite in nekaj premaknite.“

William Walker Atkinson

 Planinska c. 8, 8290 Sevnica

B.H.S.
HITRI SERVIS

METELKO Branko s.p.

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

Servisirajte svoje 
vozilo ceneje

AKCIJSKA PRODAJA
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Šolski zvonec

Materinski dan OŠ Ane Gale
Na osnovni šoli Ane Gale Sevnica smo učenci in učiteljice oddelka 
posebnega programa razveselili mamice ob materinskem dnevu. 
Nastopali smo z igro Muca Copatarica, zapeli pesmici  in mamicam 
podarili rožice. Na koncu smo se še posladkali in zarajali.

           Milanka, Uršika, Mojca in Mihaela

Sem učenka 3.c razreda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki 
spada med ekošole. Predstavnica za razredno stopnjo je Mirjana 
Jelančič. Na naši šoli imamo lepo navado praznovanja rojstnih dni. 
V preteklosti smo v šolo prinašali razne sladkarije kot so čips, 
smoki ter razne žele bonbone. Vse to pa ne spada med zdravo 
hrano za otroke. Sedaj pa smo EKOŠOLA, zato se spodobi, da tudi 
rojstne dneve praznujemo zdravo. V šolo prinesemo zdravo sadje 
in sladkarije, ki so neškodljive za otroke. Trudimo se, da bi vsi 
učenci varovali okolje ter tako bolj zdravo živeli.

Monika Seničar, 3.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ekorojstni dnevi

Obiskal nas je čebelar

Na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica smo imeli medeni zajtrk. obiskal 
nas je čebelar. Okušali smo med na kruhu in v čaju.                                                     

  Milanka Rantah

Češnja bo pognala korenine
V četrtek, 26. marca, smo popoldne na šolo na prvo srečanje 
povabili bodoče prvošolce in njihove starše. Pripravili smo načrt, 

kako jim bomo 
že ob prvem 
s r e č a n j u 
položili na srce 
skrb za naše 
okolje. Bili so 
začudeni, ker 
smo jih čakali 
pred vhodom 
v šolo. 

Ravnateljica Ana Mešiček jih je pozdravila in povedala, da  bodo 
pred uradnim srečanjem opravili dobro delo za naravo in da bodo 
bodoči prvošolci skupaj s starši posadili svoje drevo, katerega rast 
bodo opazovali in zanj skrbeli. Kakor bo češnja pognala korenine, 
tako bodo s svojim prihodom na šolo pognali »šolske«  korenine 
tudi učenci. Že dopoldne so učenci višjih razredov na poseben 
kup navozili kompost, ki nam ga je podaril krajan. Imeli ga bomo 
za sajenje dreves in grmov, ki bo potekalo še v naslednjih dneh. 
Očetje prvošolcev so izkopali jamo in posadili drevo, ob katerem 
smo se fotografi rali in obljubili, da bomo skrbeli za naravo. Našo 
akcijo je pozdravil tudi predsednik KS Blanca Jože Županc .
Na OŠ Blanca že vrsto let sadimo drevje in grmovnice. Vsak razred 
posadi svoje drevo. Mlajšim izkopljejo jame starejši in jim pomagajo 
pri sajenju. Imamo nasad višenj, ki jih junija oberemo, vložimo 
kompot, nekaj pa pravilno zamrznemo in imamo za dodatek h 
kompotu in pecivu za naslednje šolske leto. Zahvaljujemo se Eko 
šoli in Mercatorju za podarjene sadike češenj.

Eko koordinatorica na OŠ Blanca, Mojca Hojski
Fotografi ji sta posnela Borut Zidar in Uroš Brezovšek
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Šolski zvonec

Naša šola postaja ekošola. Zato smo se odločili, da bomo z odpadki 
ravnali kar se da prijazno do okolja. Želeli smo si lasten ekološki 
otok, kamor bi ločeno odlagali odpadno embalažo. Ker smo velika 
šola, nam pri malici in kosilu ostane velika količina odpadkov. 
Javni zavod Komunala Sevnica je prisluhnil našim željam in nam 
pomagal pri vzpostavitvi sistema ločevanja odpadkov na izvoru. 
Tako bodo učenci-ekofrajerji poskrbeli, da bodo odpadki končali 
v ustreznem zabojniku. Organske odpadke vračamo v kuhinjo, 
za katere poskrbi podjetje Biotera. Papir servis poskrbi za tone 
odpadnega papirja. V našem ekokotiču zbiramo odpadne baterije, 
pokrovčke, kartuše in tonerje. Za slednje poskrbi podjetje Bitea. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Sevnica, Upravni enoti 
Sevnica in Komunali Sevnica, da so se odzvali našemu povabilu 
k sodelovanju. Zaključujemo z mislijo M. Gandhija: Bodimo 
spremembe, ki jih želimo videti v svetu. 

Vesna Butkovič, Mirjana Jelančič, koordinatorici Ekošole

Kako ravnamo z odpadki na 
OŠ Sava Kladnika Sevnica?

Družina in otroštvo je tisti košček našega življenja, ki ga nikoli in 
nikjer ne moremo pozabiti.
Tudi, če smo odšli daleč v svet, se ji odmikali, jo zanikali, nas je v 
najglobljih trenutkih pocukala za lase in nam pokazala žalosten, 
vesel, otožen ali jezen obraz - odvisno, kakšno je pač bilo naše 
otroštvo. Da bi se vsi skupaj še bolj zavedali pomena  družine, 
smo se učiteljice 1. triade Osnovne šole Boštanj odločile, da v 
mesecu marcu izvedemo projekt MI SE IMAMO RADI.
Osredotočile smo se prav na družino: veliko smo se pogovarjali o 
odnosih, risali, peli, brali, delali različne izdelke in stenčase.
V projekt pa smo želele vključiti tudi starše, zato smo jih takoj 
na začetku zaprosile za sodelovanje. Prosile smo jih, da se na 
zaključni prireditvi  predstavijo: morda s točko petja, recitiranja 
ali  igranja na kakšen instrument, anekdoto...
Starši so pokazali obilo izvirnosti, saj so nastopale družine vseh 
oddelkov. Izvedeli smo, da nekateri starši pišejo pesmi, doma 
z otroki pojejo, igrajo komične predstave... Najbolj so seveda 
uživali otroci. Skupaj s svojimi najbližjimi  so se lahko predstavili 
sošolcem, učiteljem, posebno veselje pa je bilo, da so bili skupaj 
in se imeli lepo.

Uživali smo vsi: otroci, starši in učitelji. Prav tako pa smo si bili vsi 
enotni: učili smo se za življenje. To pa je pomembnejše od vsake 
teorije.

Učiteljice 1. triade OŠ Boštanj

Mi se imamo radi

V deželo je prišla pomlad in topli sončni žarki so nas zvabili v 
naravo. Ob poslušanju ptičjega petja in opazovanju znanilcev 
pomladi smo učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 
podružnica Studenec, sklenili, da bomo očistili našo vas Studenec 
in se tako vključili v akcijo čiščenja KS Studenec.
V torek, 31. marca, smo 4. in 5. šolsko uro izvedli čistilno akcijo. 
Razdelili smo se v tri skupine. Prvi razred je očistil okolico šole in 
pot do kapelice, cerkve, okolico gasilskega doma in pločnik, ki 
nas vodi nazaj k šoli.

Drugi in tretji razred je očistil avtobusno postajo pri križišču za 
Ponikve, kjer je bilo zares veliko odpadkov, predvsem plastenk, 
pločevink, papirčkov sladkarij. Čistili smo poti od spodnjega dela 
Studenca do šole. Četrti in peti razred se je odpravil v smer proti 
Ilovcu, kjer so našli kar veliko odpadkov. 
Bili smo zelo uspešni, saj smo napolnili sedem velikih vreč za 
smeti. Ob zaključku čistilne akcije smo se še fotografi rali.
Tako smo poskrbeli, da bo naša vas bolj čista in izvedli nalogo 
tudi za Eko projekt, v katerem sodelujemo.

Sonja R. - Zalezina

Čistilna akcija na 
podružnici Studenec

V petek, 27. marca, smo pripravili predstavo, v kateri so se 
predstavili vsi učenci podružnične šole Loka. Najprej je dramski 
krožek zaigral  igro Žogica Nogica, nato pa še najmlajši člani  igrico 
Daj mi poljubček.Sledila je plesna točka ljudskih plesov, ki so jo 
pripravili pri ustvarjalnem krožku. Učenci, ki radi deklamirajo, so 
predstavili nekaj pesmi. Ob spremljavi  klavirja so odmevali ubrani 
glasovi pevskega zbora.
Za zaključek se je predstavil športni krožek, ki je s svojo predstavo 
navdušil vse  obiskovalce. Obiskovalci so dobili ekodarilca, ki so jih 
izdelali učenci  pri likovnem pouku. Dvorana je bila nabito polna, 
kar se je poznalo pri prostovoljnih prispevkih za šolski učni sklad. 
Polni zadovoljstva, ker je prireditev zelo dobro uspela, smo odšli 
domov, z obljubo, da se v naslednjem letu spet srečamo.

Julijana Majerič podružnična Osnovna šola Loka

Pozdrav pomladi 
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Člani ŠKD mladi Boštanj so na občnem zboru izvolili staro/novo vodstvo društva. 
Predsednik je za naslednji 2 leti (p)ostal Gašper Dolničar, člani IO so: Marko Lisec, Boštjan 
Resnik, Goran Banjac, Jure Skrinjar, Stane Brce, Jože Kocjan, Matej Dolničar, Štefan Daničič 
in Primož Karlič. Člani NO pa so: Matjaž Vrisk, Matej Fon in Jure Lisec. Zastavljen je bil tudi 
obsežen plan dela za leto 2009: 1. Kresovanje, ki bo 30. aprila v naselju pod Dolenjim 
Boštanjem (pri Mercatorju); 2. etnološke delavnice, ki potekajo skozi celo leto (delo v 
vinogradu ter trgatev, košnja in pospravljanje sena, Obnova kapelice v dolini Draga pod 
Topolovcem, Pomoč pri delu na kmetiji) 3. plesni tečaj - tradicionalni projekt, v dveh 
delih (zimsko-spomladanski del in jesensko-zimski del), 4. adrenalinski dnevi - bowling, 
paintball, smučanje, velikonočni pohod, 5. rekreacija za mlade (ženske – aerobika, moški 
– nogomet), 6. kostanjev piknik. Razmišlja se še o pohodu na Triglav, gledališki predstavi, 
sodelovanjem društva pri obnovi TVD Partizana - društvo bo obnovilo del prostorov, 
sodelovanje z župnijo Boštanj pri dogodkih (150 let cerkve, 500 let župnije), delovanje v 
okviru Mladinskega sveta občine Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica. Sodelujemo 
tudi pri obnovi društva KUD Anton Umek Okiški - oživitev folklore v Boštanju.
Nekatere aktivnosti smo že izvedli: v januarju so se člani društva skupaj s prijatelji 

odpravili na bowling v Trebnje, kjer so se sproščali 
ob tej zanimivi igri. Na valentinovo so člani društva 
pripravili presenečenje za članice društva in jih prazniku 
primerno obdarili ter se jim zahvalili za njihovo podporo 
pri delovanju društva. V začetku marca se je 18 mladih 
odpravilo na »smučarski dan« na Kope. Od 25. januarja 
v TVD Partizanu Boštanj ponovno poteka plesni tečaj, ki 
ga vodi priznani plesni učitelj Boris Janičijevič, obnavlja 
se »mladinska soba« v TVD Partizanu, člani društva pa 
že pripravljajo vse aktivnosti za tradicionalno kresovanje 
30. aprila. V teku je tudi obnova spletne strani društva.

Tomaž Lisec, Marko Lisec

Šport in rekreacija

V soboto, 4. aprila, je kickboxing klub Power kick iz Murske Sobote v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Slovenije organiziral 2. turnir državnega prvenstva v kickboksu, 
katerega so se udeležili tudi člani Kluba borilnih veščin Sevnica. Sevniški kickboksarji so 
bili tudi na 2. turnirju DP zelo uspešni, saj so osvojili kar osem medalj.  Med starejšimi 
kadeti je bil najuspešnejši Matej Budna, ki je slavil zmago v kategoriji -47 kg in Davor 
Žveglič med mladinci v kategoriji + 94 kg.
Drugo mesto je osvojil Uroš Cizerle med starejši kadeti – 42 kg, bronaste medalje pa sta 
osvojila starejša kadeta Ivan Šribar,  v kategoriji - 42 in – 47 kg, Amadej Ivnik – 47 kg, 
mladinec Kristjan Špan v kategoriji – 74 kg in član Primož Krejan – 89 kg. Debitant na 
tekmovanju Rok Štih pa je v kategoriji med člani + 94 kg zasedel 5. mesto. 
Tretji zaključni turnir DP pa naše fante čaka čez dobra dva meseca, ko se bodo 27. junija 
v Murski Soboti potegovali za najžlahtnejše medalje. 
KICKBOKS BORBE:
Starejši kadeti:
1.  Matej Budna, KBV Sevnica – 47 kg
2. Uroš Cizerle, KBV Sevnica – 42 kg
3. Ivan Šribar, KBV Sevnica – 42 kg
3. Ivan Šribar, KBV Sevnica – 47 kg
3. Amadej Ivnik, KBV Sevnica – 47 kg
Mladinci:
1. Davor Žveglič, + 94 kg
3. Kristjan Špan, KBV Sevnica - 74 kg
Člani:
3. Primož Krejan, KBV Sevnica – 89 kg
5. Rok Štih, KBV Sevnica + 94 kg

Jurij Orač

Amatersko Radio Goniometriranje, 
popularno imenovano ''lov na lisico'', je 
radioamaterska športno tehnična disciplina, 
kjer sodelujejo radioamaterji obeh spolov 
in vseh starostnih skupin in so razporejeni 
v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi 
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov 
(lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji 
od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec 
je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije 
določeno število oddajnikov glede na 
kategorijo.
Od posavskih radioklubov je sodeloval 
Radioklub  ''AMATER'' iz Sevnice.  
 

                PIONIRJI:
1.   mesto Matic Kuselj
4.   mesto             Luka Stegne
6.   mesto Jure Zelič
7.   mesto Tadej Tihole
11. mesto Jurij Radi
12. mesto            Maja Koštrun
13. mesto        Nik Mastnak
17. mesto Jan Možič
19. mesto Žiga Kantužar
                ŽENSKE:
2.   mesto            Nina Radi 
                JUNIORJI:
5.   mesto            Tomaž Žnidaršič
7.   mesto Leon Kosem
11. mesto Urban Senica
               SENIORJI:
3.   mesto             Luka Ločičnik
8.   mesto  Danilo Kunšek
9.   mesto             Niki Žveglič                                
12. mesto Danilo Božič

Za ARG Posavje – Jani Kuselj

Odprto prvenstvo zveze        
radioamaterjev 
Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji

Državno prvenstvo v kickboksu - 2. turnir

V soboto, 9. maja, bo v Sevnici potekal 
že 7. rokometni turnir veteranskih ekip, 
na katerem se bo pomerilo 9 moških in 
6 ženskih veteranskih ekip iz Slovenije in 
Hrvaške. Turnir se bo odvijal v sevniški 
športni dvorani s pričetkom ob 9. uri.
Na turnirju bo moč videti številne 
legende, ki so krojile vrh slovenskega in 
jugoslovanskega  rokometa v sedemdesetih 
in osemdesetih letih preteklega stoletja. 

Ljubitelji rokometa vljudno vabljeni! 

7. veteranski rokometni 
turnir Sevnica 2009

ŠKD Mladi Boštanj aktivni tudi v zimskem času

V soboto, 4. aprila, je DBV IPPON RUCANOR skupaj z JJZS organiziral državno prvenstvo v 
ju-jitsu borbah za kadete in člane v Športnem domu Sevnica. Kljub poškodbam nekaterih 
tekmovalcev je štiričlanska ekipa osvojila tri medalje.
Mladinec Tim Avguštin se je opogumil in nastopil v članski konkurenci v kategoriji do 62 
kg in osvojil 1. mesto ter tako postal najmlajši državni prvak med člani.
Na tekmovanju sta bila odlična tudi: Janja Vatar, ki je osvojila 2. mesto med  članicami do 
55 kg in Andrej Cešek, ki je v kategoriji do 69 kg osvojil 3. mesto.  Robert Jožef Povšič je 
kot član v kategoriji do 85 kg osvojil 5. mesto.

Miran Grubenšek

Državno prvenstvo v jujitsu,
Ipponu iz Sevnice tri medalje
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Sevniške šahistke so na zaključnem turnirju v Rogaški Slatini, ki je potekal med 27. 3. in 5 .4. osvojile naslov državnih ekipnih prvakinj. 
To je doslej največji ekipni uspeh šahistov Sevnice. Že lansko leto so v svojem prvem nastopu v državni ligi naše igralke za las zgrešile 
odličje. Z zmago so si priborile nastop v evropskem klubskem pokalu naslednje leto. Nasploh pa je letos slavil posavski šah , saj so 3. 
mesto osvojile šahistke iz Krškega, sicer ene izmed glavnih favoritk za najvišji naslov. Edine so že v drugem kolu krepko premagale 
kasnejše zmagovalke iz Sevnice, vendar so na koncu nepričakovano v zadnji igri v ligi po veliki smoli nesrečno izgubile dvoboj in s tem 
tudi naslov prvakinj.
                                     MT     T       MTB
  1. ŠK Milan Majcen Sevnica       12    16      119.0
  2. ŠD Hidria AET Tolmin          10    16      119.0
  3. ŠK Triglav Krško              12    15.5   119.5
  4. ŠK Nova Gorica                12    15.5   119.5
  5. ŠS Tomo Zupan Kranj              9    15.5   119.5
  6. ŠD Radenska Pomgrad MS        10    13.5   121.5
  7. LŠK Metalka Trgovina LJ          7    12.5   122.5
  8. ŠD Domžale                       6    11      124.0
  9. ŠK Komenda                       7    10.5   124.5
 10. ŽŠK Lancom Maribor               5      9      126.0
Arbiter: Boris Žlender 
Tempo: 90 min/40 potez + 15 min + 30 sek/potezo
Ekipa SEVNICE je nastopila v postavi: MADL I. - 7 točk, TOPIČ  J. - 3, GRILC  M. - 6                                                                                                  L. Cvirn

Šport in rekreacija

V soboto, 4. aprila, je na otoški državici Malta potekalo svetovno prvenstvo v krosu za policijo. Na tem prvenstvu je lep mednarodni 
uspeh dosegla članica AK Sevnica Alenka Radej, saj je na 6000 m dolgi progi osvojila izvrstno 6. mesto.
V nedeljo 5. aprila, pa se je v središču Novega mesta  odvijal 12. novomeški tek. V lepem vremenu so se tega teka udeležili tudi nekateri 
tekači iz AK Sevnica in dosegli lepe rezultate. V svoji kategoriji sta zmagala Jan Samide in Brigita Karlovšek, druga mesta pa so osvojili 
Sara Karlovšek, Slavko Ribič in Matija Kranjc. Tretji so bili Maja Medved, Urška Pungerčar in Karin Ferlin. 
Rezultati 12. novomeškega teka

                                                                                                                           Pripravil: Rafko Povhe

Aktivni sevniški atleti

ŽENSKE    A  1985 in mlajše         8000m
2.  Karlovšek  Sara –  96                 34:38
3.  Medved Maja – 94                      36:36
ŽENSKE    C   (1964 – 55)              8000m
1. Karlovšek  Brigita - 62                38:50
DEKLETA    1994/95                    1000 m
3. Pungerčar  Urška – 95                3:00,5
DEKLETA    1996/97                      500 m
5.  Gorenc  Kristina – 97                 1:28,8
13. Špec Ines – 97                          1:59,8
DEKLETA    1996/97                      500 m
3. Ferlin Karin – 98                         1:33,0
5. Zakšek  Klara – 2000                  1:38,0
11.Gošek  Karin – 2000                  1:51,0

MLADINCI    1990  in mlajši     8000m
4. Zorčič  Matija - 94                             31:10
MOŠKI  B    (1989 – 80)                                8000m
9. Samide Matej – 87                             30:50
ST:  PIONIRJI   1994 / 95                            1500m
1. Samide  Jan – 94                              4:14,6
FANTJE    1996/97                                        500 m
2. Ribič  Slavko – 97                            1:36,3
FANTJE    1998 in mlajši                                500 m
2.  Kranjc Matija – 98                             1:28,7

Sevniške šahistke državne prvakinje

Strelsko društvo Marok je v sezoni 2008/2009 doseglo kar nekaj uspehov na področju športnega strelstva. Člani društva tekmujejo v 
1. državni strelski ligi; mladinci, mladinke, kadeti in kadetinje v državni ligi mladih ter v 2. državni ligi; mlajši pionirji in pionirji pa v 
regijski ligi. Z dobrimi uvrstitvami so nadaljevali tudi na državnem prvenstvu. Rezultati iz 18. državnega prvenstva, ki je potekalo 4. in 
5. ter 18. in 19. aprila 2009 v Ljubljani:
Mladinke pištola:
     1. mesto in naslov mladinske državne prvakinje je dosegla Mojca Kolman s 365 krogi v 
         rednem delu in z 96 krogi v fi nalu. 
     7. mesto je dosegla Saša Rešeta s 365 krogi v rednem delu in z 91,2 krogi v fi nalu. 
Člani pištola: Ekipa SD Marok je zasedla 9 mesto.
   11. mesto je zasedel Danilo Petrin s 564 doseženimi krogi,
   22. mesto Blaž Kunšek z doseženimi 557 krogi in 
   67. mesto Matej Kolman z doseženimi 528 krogi.
Kadetinje pištola:
     2. mesto Anuša Kovačič s 342 doseženimi krogi.
Kadeti pištola:
     1. mesto in naslov državnega prvaka za kadete je dosegel 
         Klemen Juvan z 364 ustreljenimi krogi.(na sliki)
Pionirji puška:
   18. mesto Kristijan Jakopič z doseženimi 177 krogi.
   22. mesto Alen Mirtelj z doseženimi 173 krogi.
Mlajši pionirji puška:
   10. mesto Patrik Ogrizek z doseženimi 175 krogi
   35. mesto Martin Hočevar z doseženimi 161 krogi.                                                                                          

 Strelsko društvo Marok

Sevniški strelci uspešni na 18. državnem prvenstvu v športnem streljanju
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Prispevki in reportaže

V društvu OZARA Slovenija, nacionalnem združenju za kakovost življenja, se zavedamo, 
da je za ohranjanje in izboljšanje duševnega zdravja ljudi izjemnega pomena njihova 

socialna vključenost oziroma podpora, ki 
jim jo omogoča naše društvo.
V petek, 3. aprila, smo se na Ozari v Sevnici 
sestali na intervizijskem srečanju strokovni 
delavci in mentorji iz enot Črnomelj, Novo 
mesto, Brežice in Sevnica. Povabljeni 
sodelavci so si ogledali naše nove prostore 
in ročne izdelke, ki jih ustvarjajo naši 
uporabniki. Vsem smo predstavili in podarili 
naše prvo interno glasilo, ki smo ga izdali 

lani ob dnevu duševnega zdravja. Cilj takšnega srečanja je, da se med seboj pogovorimo 
o izkušnjah in težavah, s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu. Ozračje je 
bilo sproščeno in prijetno, vsi so pokazali voljo in željo po sodelovanju. 
Intervizija se je izkazala za izredno dobro prakso, zato z njo nameravamo nadaljevati 
tudi v prihodnje.

Darinka Kozole, strokovna delavka, vodja organizacijske enote Sevnica
 

Znanstvene raziskave kažejo, da lahko pol 
ure zmernega gibanja na dan pomembno 
izboljša vaše zdravje in vas ohranja aktivne 
in samostojne tudi v poznejših letih, zato 
vključite čim več gibanja v svoj vsakdan z 
izbiro tistih aktivnosti in športov, ki vam 
omogočajo največ zadovoljstva in užitka!
(Z gibanjem do zdravja, 2009)

Da bi bila izbira Vašega aktivnega 
življenjskega sloga najboljša, je 
priporočljivo, da veste, kakšna je vaša 
telesna zmogljivost. To vam tudi letos 
omogoča Zdravstveno-vzgojni center 
Sevnica z organizacijo brezplačnega testa 
telesne zmogljivosti (teste hoje na dva 
kilometra), ki bo v naslednjih terminih:
Sobota, 9. maja, ob 8. uri
Petek, 5. junija, ob 13. uri
Petek, 3. julija, ob 13. uri
Petek, 11. septembra, ob 13. uri
Petek, 2. oktobra, ob 13. uri
Lokacija: Orehovo – zbirno mesto pri 
elektrarni. Lepo vas pozdravljamo in upamo, 
da se vidimo v čim večjem številu!

Test hojeIntervizija društva Ozara na enoti Sevnica

Veliko je receptov za dolgo življenje, katerega pa je v svojem 
življenju uporabljala teta Justina, ne vemo zagotovo. Še 
vedno se rada poveseli in še vedno skrbi za svoje otroke, kar 
jo ohranja pri zdravju in vitalnosti. Rojstni dan praznuje 10. 
aprila, na predvečer pa so jo, kot zdaj že nekaj let, spet obiskali 
in ji pod njenim oknom zapeli možje in fantje iz domače vasi. 
Njeni otroci pravijo, da se obiska pevcev veseli že nekaj dni 
prej, zato se vsako leto dogovorijo že za obisk prihodnje leto. 
Rojstni dan 
je seveda 
praznovala 
tudi v 
k r o g u 

svojih otrok in njihovih družin, ki 
za mamo pozorno skrbijo. Kaj si 
Dobovškova mama najbolj želi? 
Zdravja, pravi. Zato ji ga želimo tudi 
mi, pa dobre volje in, kot se rada pošali sama, da bi jo njeni otroci ubogali. 

Matej Imperl

Justina Dobovšek z Razborja praznovala 
99. rojstni dan

Tudi letos smo že tradicionalno aktivisti KORK Studenec na Studencu pripravili srečanje 
starejših krajanov, in sicer v nedeljo, 5. aprila.
Najprej smo se zbrali v Gasilskem domu na Studencu, kjer nas je pevski zbor AZALEA 

iz Boštanja s pesmijo in prikazovanjem 
starih običajev popeljal v preteklost.
Z nastopom so polepšali nedeljsko 
popoldne in nasmejali prav vse 
obiskovalce. Po končanem nastopu smo 
se preselili v prostore Gostišča Janc in 
nadaljevali druženje. Na svoje harmonike 
so zagodli učenci Marjana Kočevarja ter 
s pesmijo bogatili nedeljsko popoldne.
Aktivistke KORK smo vsakemu udeležencu 
podarile rožo za spomin na srečanje in 
pobarvani pirh, saj so bili prazniki pred vrati.
Veseli smo, da se našemu vabilu odzovejo 

tudi povabljeni gosti. Najprej je vse pozdravila Slavica Ivačič, predsednica KORK 
Studenec, za njo Ivica Lindič, predsednica OZRK Sevnica, predsednik KS Studenec, Janoš 
Janc, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predstavnica KS Primož, Brigita Udovč. Zaradi 
drugih obveznosti se srečanja žal ni mogel udeležiti župnik Anton Bobič. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem donatorjem; KS Studenec, KS Primož, občini 
Sevnica, OZRK Sevnica in prijaznemu osebju Gostišča Janc, saj lahko le skupaj tudi 
fi nančno izpeljemo takšno srečanje. Iskrena zahvala tudi vsem aktivistom. Popoldne je 
hitro minilo, bilo je lepo in drugo leto se spet vidimo.

Bernarda Janc

Srečanje starejših krajanov na Studencu

V Kulturni dvorani v Sevnici je potekalo 
tradicionalno srečanje Društva univerze 
za tretje življenjsko obdobje z županom 
občine Sevnica. Srečko Ocvirk je predstavil 
urbanistično načrtovanje občine, položaj 
projektov občine Sevnice, gradnjo 
infrastrukture družbenega pomena, položaj 
projektov na državnem cestnem omrežju, 
predvideni potek tretje razvojne osi, projekt 
Hidroelektrarne Blance in Čistilne naprave 
Sevnica, Posavsko štipendijsko shemo, 
delujoča lokalna prevoza v Sevnici ter 
spregovoril o možnosti priprave skupnega 
projekta uvedbe linijskih avtobusnih 
prevozov v Posavju. Odgovarjal je tudi na 
postavljena vprašanja njihovih članov o 
vsakdanjem življenju v občini Sevnica, ki je 
prepleteno z gradnjo infrastrukture v tem 
prostoru. Za konec prijetnega srečanja je 
poskrbel Planinski pevski zbor. 

Srečanje Društva 
univerze za tretje 
življenjsko obdobje z 
županom občine Sevnica

Vir: Občina Sevnica
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Policija, promet, oglas

Topli in sončni dnevi nas vabijo na prosto. Nikar pa ne pozabimo, kaj pustimo za seboj. V 
trenutku brezskrbnosti nevede omogočamo nepridipravom preprosto vstopanje v naše hiše 
in stanovanja. Da bi to preprečili, vedno zaklepajte vhodna vrata, ključev pa ne »skrivajte« 
na »varna mesta«, ampak jih imejte pri sebi. Zgrozili bo se, če bi vedeli, kako preprosto je 
odkriti »tista varna mesta« pod predpražnikom, na polici, za lončkom od rož, v nabiralniku in 
podobno. Sploh niso tako skrita, še manj pa varna.
Če vas ni doma, ne puščajte odprtih oken, po drugi strani pa tudi poskrbite, da stanovanje 
oziroma hiša ne bo videti popolnoma zapuščena, saj to privablja tatove. Dobri sosedi so zlata 
vredni, zato bodite pozorni, kaj se dogaja okoli sosedove hiše, ko jih ni doma, in morda vam 
bodo to skrb hvaležno poplačali, ko bodo obvestili policijo o sumljivih neznancih za vašo hišo 

takrat, ko vas ni doma.
Lepo vreme vabi kolesarje, motoriste, sprehajalce… Spomnimo se, da spoštovanje prometnih predpisov in svetla oblačila - po možnosti 
z odsevnimi trakovi - povečujejo vidnost, s tem pa povečujete varnost. Opozorilo velja tudi za vse rolarje – naj ne pozabijo, da veljajo 
za njih enaka cestnoprometna pravila kot za pešca. Še posebno pa tisto najpomembnejše – cesta ni igrišče.
Na koncu naj dodam še opozorilo voznikom motorjev: spoštovanje predpisov, primerna zaščitna oprema, opazovanje okolice in 
predvidevanje, kaj se lahko zgodi za naslednjim ovinkom, hišo ali avtom naj bodo vodilo vaše motoristične sezone. Naj se vam ne 
mudi na cesti. Uživajte v lepotah narave in naše lepe domovine ter na pozabite, da na cesti niste sami. 

 Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

POLICIJA SVETUJE: 

Radio 
Center

IN ZMAGAJTE!

OGLASITE SE NA TELEFON Z BESEDAMI

IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!
VSAK DAN OD 6.00 DO 18.00IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!IN ZMAGAJTE!

OOGGLLAAAASSSASAASAASA ITEITEITEITEITEITE S SE NANANANANANA TETETELLEEFFON Z B BEESSEEDDAMIAMIAMIAMIAMIDAMID

“Radio Center”
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LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7★KR 102.6★MS 103.7★KP 106.4★GO 104.9★KK 89.3★NM 105.5

Vec informacij in pravilnik o nagradni igri najdete na www.radiocenter.si

S policistom Leonom smo se spoznali,
da bi znanje utrjevali.

Z delovnim zvezkom se učili
in si glavo napolnili.

S pravili in prometnimi koraki
kos bili smo dani nalogi vsaki.

Ko pa znanje bomo v praksi uporabili,
se na policista Leona spomnili.

 Maja Trebše, 5. razred, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Loka 

PROMETNA
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Literarni kotiček

Smreka lepa in visoka
v gozdu si bila okras,
a gozdarjeva ti roka
vzela je življenja čas.

Vsa mogočna smela rasti
v gozdu si vse do tedaj,
dokler nisi mogla pasti

prav za prvomajski mlaj.

Morala življenje dati
v cvetu svoje si rasti,

zdaj boš gola mogla stati,
gledali te bodo vsi.

Veje si prav vse zgubila,
vrh zelen ti je ostal.

pa še venček si dobila,
da se v vetru bo igral.

V noči tej bo vse veselo,
petje in ob glasbi ples,
vse bo vriskalo in pelo,
ko bo zagorel še kres.

 Marinka Glavač

Mamico svojo rada imam,
za nič na svetu je ne dam!

Ko prišla sem na svet,
zame je skrbela

in zelo me rada je imela.

Draga mami,
rada te imam,

naj za naju vsak dan
mamice bo dan.

 Eva Cvelbar, 5. r

MAMICA

Je puš’lc Dolenjske v Šentjanžu pristal
in tudi tukaj bo vedno ostal.

Podaril ga župnik je, Janez Krek,
zato ohranjen je tud' do danes rek.

Za puš’lc skrbijo tako stari kot mladi,
zato vsi cveti so sveži in zdravi.
prinaša ta skrb se iz roda v rod, 

ostal bo v Šentjanžu, ne bo šel od tod.

Za puš’lc nam treba se bat ni in skrbet,
kajti nihče ga ne more nam vzet.

Turistično društvo lepo zanj skrbi,
da puš’lc v Šentjanžu ne oveni.

Društvo vinogradnikov nikol' ne pozabi,
da ob lepih trenutkih ljudi skup' povabi:

»Spijte ga v hramčku deci al dva,
to pravo svežino puš’lcu da.«

Za Krekovo konjenico se je hitro razved'lo,
na hrbtu vsak konj ima svoje sedlo.

V sedlu sedijo stari al' mladi,
užitkom v naravi predajo se radi.

Lepo je speljana Krekova pot,
na vidnih so mestih označbe povsod.

Pohodniki hod'jo v koloni lepo,
naj tudi letos ostane tako.

Počas' se spreminja Šentjanžu oblika,
saj to je naša lepa olika.

Še sv. Janez Krstnik je vesel,
da puš’lc Dolenjske je zaživel.

Naj šopek krasijo vsi naši krajani
ter mu počasi postanejo vdani.

Naj vse cvetje v šopku združuje ljudi
in naj puš’lc še dolgo cveti.

Gustel Umek

PUŠ’LC DOLENJSKE MLAJ

w w w . k s t m . s i

OČKA
Dragi oče, ta pesem prav dobra ni,

saj to slišiš tudi ti.

A moram te pohvaliti,
da najboljši človek na svetu si.

Skupaj se s kolesom voziva in ptice poslušava.
pri Savi sediva in ribe loviva.

Ta pesem samo za tebe je,
ker rada te imam nadvse.

 Karin Marin, 5. r
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RazvedriloSlikovna

  €

Nagrade za mesec MAJ:
1. nagrada: 2 pizze, ki jih podarja Pizzeria Magic, 
    Niko Fric s.p., Kvedrova cesta 27a, 8290 Sevnica
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

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

NOVAK
AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

e-pošta: mirko.nov@siol.net

Mirko NOVAK  

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

GSM  - PREVOZI:
041 637 443

GSM - TURIZEM:
051 389 330

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

M.. P.G

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

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA

IN PESKA

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

Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.

Janez Pungerèar
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

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

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

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

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

  

Pridelava jabolk na 125 ha.

Prisotnost na trgu preko celega leta.

Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk

Trženje pod blagovno znamko .EVROSAD

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

Vrtni center DALIA,
tel.: 07 81 63 638 

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

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

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

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

krmila, hrana za živali.)

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

darilni program...)

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,

dostave s hiapom na dovozna mesta...)




