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

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

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

Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj

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 fotografi j ne vračamo.

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

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

Prihodnja številka bo izšla novembra 2009, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 8.10.2009. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Sončni dnevi se počasi iztekajo. Meglena in hladna jutra napovedujejo, da smo 
že močno zakorakali v jesen. Narava se odeva v prelepe in značilne žive pisane 
jesenske barve in polja počasi samevajo. Jesen je radodarni letni čas, ki nas 
obdari s številnimi sadovi in plodovi, s katerimi lahko napolnimo shrambe. 
Veliko užitkov v jesenskih dnevih vam želimo v uredništvu. 

Marjeta Lamovšek, začasna odgovorna urednica

Podatki o glasilu:

Uvodnik

  1. oktober    svetovni dan starejših
  1. oktober    svetovni dan vegetarijanstva
  1. oktober    svetovni dan glasbe
  1. oktober    svetovni dan arhitekture
  1. ponedeljek v oktobru  svetovni dan habitata
  2. oktober    svetovni dan stomistov
      prvi teden oktobra teden otroka
  3. oktober    svetovni dan otroka
  4. oktober    svetovni dan varstva živali
  4. oktober    dan boja proti mučenju živali
  5. oktober    svetovni dan učiteljev
  6. oktober    svetovni dan bivalnega okolja
  9. oktober    svetovni dan pošte
10. oktober    svetovni dan duševnega zdravja
11. oktober    svetovni dan boja proti bolečini
12. oktober    svetovni dan revmatskih bolezni
14. oktober    svetovni dan standardizacije
15. oktober    svetovni dan hoje
15. oktober    svetovni dan kmetic
16. oktober    svetovni dan hrane
16. oktober    svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar
17. oktober    svetovni dan boja proti revščini
17. oktober    svetovni dan travme
20. oktober    svetovni dan osteoporoze
24. oktober    svetovni dan OZN
29. oktober    svetovni dan psoriaze
31. oktober    svetovni dan varčevanja

Koledar svetovnih dni za oktober

S tem prispevkom spodbujamo ozaveščenost 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

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

www.kstm.si
www.doziv l ja j .s i
www.c is t i lnasevn ica .s i
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Občinske strani

Občina Sevnica je leta 2008 pripravila končni sanacijski program 
odprave posledic škode, nastale ob neurju leta 2005. Posredovali 
smo ga državi in je bil podlaga za odločanje na vladi RS. S sklepom 
št. 41008-29/2008/3 je vlada potrdila dobro pripravljene 
sanacijske programe in občini Sevnica zagotovila sredstva 
proračunske rezerve za obnovo objektov občinske infrastrukture 
v vrednosti 1.201.500,00 EUR. Sredstva so namenjena sanaciji 
škode in obnovi velikih poškodb na voziščih javnih poti in lokalnih 
cest ter sanaciji zemeljskih usadov in plazov. Z MOP je bila za 
odpravo posledic škode novembra 2008 podpisana pogodba in 
sredstva bodo naši občini dodeljena kot posebni transfer z državne 
ravni na podlagi opravljenih del in zahtevkov za izplačilo, ki so se 
končala 31. avgusta letos. Tega dne so bili tudi posredovani na 
MOP. S podpisom pogodbe so se lahko začeli postopki izbiranja 
najugodnejših izvajalcev gradbenih del na podlagi oddaje naročila 
del po zakonu o javnih naročilih. Predmet pogodbe v letih 
2008/2009 je bila dodelitev sredstev za dela na poškodovanih 
cestah in stvareh, navedenih v elaboratih sanacije, in sicer:
- lokalna cesta Šentjanž–Kal (sanacija odseka ceste Šentjanž-
Gabrce in preplastitev v dolžini 1.100 m), vrednost 98.962,46 
EUR,
- lokalna cesta Jablanica–Novi Grad (obnova, rekonstrukcija in 
protiprašna zaščita v dolžini 1.200 m), vrednost 101.687,04 EUR, 
- lokalna cesta Planina–Križ (obnova rekonstrukcija in protiprašna 
zaščita v dolžini 1.020 m), vrednost 127.890,92 EUR, 
- lokalna cesta Jelovec–Lipovec–Okič (obnova, rekonstrukcija in 
protiprašna zaščita v dolžini 1.280 m), vrednost 148.333,40 EUR, 
- lokalna cesta Šmarska ulica–Zajčja Gora (ureditev odvodnjavanja, 
obnova, rekonstrukcija in protiprašna zaščita v dolžini 275 m), 
vrednost 111.043,99 EUR, 
- lokalna cesta Sevnica–Drožanje (gradnja mostu in sanacija 
usada), vrednost 42.104,77 EUR, 
- lokalna cesta Metni Vrh–Padež (obnova, sanacija ceste in 
protiprašna zaščita v dolžini 525 m), vrednost 77.311,34 EUR, 
- lokalna cesta Lončarjev Dol–Žigrski Vrh (sanacija poškodb in 
obnova v dolžini 1.650 m), vrednost 109.994,41 EUR, 
- lokalna cesta Mrzla Planina–Zalog (meja Krško) - (sanacija in 
rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja v dolžini 750 m), 
vrednost 86.000,27 EUR,
- javna pot odcep Kobal (sanacija usada na javni poti), vrednost 
21.383,45 EUR,
- javna pot Stržiški potok–do križišča Zakšek (sanacija, 
rekonstrukcija z ureditvijo odvodnjavanja in protiprašna zaščita v 
dolžini 280 m), vrednost 30.044,24 EUR, 
- javna pot odcep Pusti Graben (sanacija, rekonstrukcija z ureditvijo 
odvodnjavanja v dolžini 670 m), vrednost 84.633,04 EUR, 
- javna pot odcep Črete (sanacija plazu), vrednost 83.075,18 EUR, 
- vodovod: sanacija odseka vodovoda Planinsko zavetišče Pod sv. 
Rokom – Pekarna Kruhek, vrednost 86.368,90 EUR.

Sredstva državne pomoči 
po neurju iz leta 2005

Občina Sevnica uspešna na razpisu
Občini Sevnica je uspelo pri prijavah za pridobitev državnih 
sredstev. V sklopu 23. člena Zakona o sofi nanciranju občin je 
pridobila sklepe o sofi nanciranju treh projektov, in sicer za 
Ureditev cestne povezave Grič-Drožanjska, sanacijo LC Arto–
Ponikve in ureditev LC Veliki Cirnik–Šentjanž. Projekt ureditev 
cestne povezave Grič–Drožanjska obsega dokončanje ceste na 
Grič, obnovo vozišča in ureditev hodnikov za pešce na Drožanjski 
cesti ter most čez Drožanjski potok z navezavami pri stari klavnici. 
V projektu sanacija LC Arto-Ponikve je predvidena obnova vozišča 
in razširitev pododseka lokalne ceste v dolžini 340 m od glavne 
ceste do Arta. Projekt ureditev LC Veliki Cirnik–Šentjanž pa obsega 
gradnjo nadomestnega mostu v Podborštu in ureditev cestnih 
navezav v območju mostu, urejanje potoka in ureditev južnega 
dela trga in lokalne ceste v Šentjanžu. Za prva dva projekta je že 
izdano obvestilo o izbranem izvajalcu, vendar pa še ni potekel 
rok za oddajo pritožbe. Pridobitev državnih sredstev in izpeljavo 
projekta lahko ogrozi le morebitna pritožba katerega izmed 
neizbranih ponudnikov. Hkrati z navedenimi projekti je občina 
Sevnica pridobila tudi pozitivni sklep za sofi nanciranje projekta 
Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica, ki ga delno 
fi nancira Evropska unija, in sicer Evropski sklad za regionalni 
razvoj. Tudi za ta projekt je bilo že izdano obvestilo o izbranem 
izvajalcu in prav tako teče pritožbeni rok. Občina Sevnica upa, da 
v nobenem od navedenih projektov ne bo vložene pritožbe, ker bi 
bila v tem primeru resno ogrožena evropska in državna sredstva in 
tudi nadaljnja uresničitev projektov.

Lani se je končala obnova arheološkega parka Ajdovski gradec, ki 
jo je sofi nanciralo Ministrstvo za kulturo. Urejena je bila varnejša 
dostopna pot, ki je na določenih mestih utrjena s stopničkami, 
nameščena ograja pa lajša dostop na najdišče. Na njem sta bila 
sanirana krstilni bazenček in vodni zbiralnik. Ker je Ajdovski 
gradec uvrščen na seznam najbolj ogroženih in najkakovostnejših 
objektov kulturne dediščine v Sloveniji, je mogoče od Ministrstva 
za kulturo do leta 2013 spet pridobiti sredstva v vrednosti 158.876 
EUR. Zavod KŠTM Sevnica in občina Sevnica se že dogovarjata glede 
novih vlaganj, ki bodo temeljile predvsem na strokovnem mnenju 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na območju arheološkega 
parka se bodo sestali predstavniki zavoda KŠTM, občine Sevnica 
ter konservatorji s celjskega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Pregledali bodo kulturni spomenik in določili smernice za njegovo 
nadaljnjo obnovo in zaščito. Zavod KŠTM, ki je tudi upravitelj 
najdišča, bo v prihodnjem letu razvijal predvsem vsebinsko 
ponudbo Ajdovskega gradca Ta bi lahko dodatno pripomogla k 
sevniškemu in posavskemu turizmu.

Možnost novih naložb v 
obnovo Ajdovskega gradca
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Župan s sodelavci iz občinske uprave se je sestal z izvajalcem 
del in predstavniki Krajevne skupnosti Krmelj glede predvidenih 
posegov ob ureditvenih delih na zadnjem pododseku v sklopu 
investicijskega projekta Omrežje cest, ki zajema ureditve lokalnih 
cest od Brezovca do Gabrijel. Gre za rekonstrukcijo vozišča z 
vgradnjo fekalne kanalizacije in pločnika z javno razsvetljavo na 
pododseku lokalne ceste od Hinjc do Krmelja. Krajevna skupnost 
Krmelj se zavzema za to, da bi imeli pločnik na celotnem, za 
pešce nevarnem pododseku dolžine 600 m. V okvir razpoložljivih 
sredstev investicijskega projekta je bila uvrščena le zgornja polovica 
pločnika. Na sestanku, po katerem so si ogledali obravnavane 
trase in se pogovorili z nekaterimi lastniki mejnih zemljišč glede 
predvidenih posegov, so bile preverjene možnosti za dodatne 
posege, s katerimi bi navedeno ureditev dokončali v smiselnem 
obsegu - navezavi pločnika iz Hinjc na pločnik ob rondoju pri 
Barbari v Krmelju. Tam so se ureditvena dela prav tako začela. 
Dogovorili so se, da je treba takoj pripraviti potrebne popise za 
dodatna dela, ki bodo predračunsko ovrednoteni za dokončni 
dogovor v zvezi možnosti sofi nanciranja dodatnih ureditev med 
občino in Krajevno skupnostjo Krmelj.

Ureditvena dela na cesti 
Hinjce-Krmelj

Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave družbe CGP, d. d., 
Novo mesto, Marjan Pezdirc sta podpisala pogodbo za uresničitev 
projekta Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica. Njegova 
vrednost je 476.421,00 EUR z DDV in jo bo delno fi nancirala 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Projekt obsega 3,4 km obnovljenih cest v smeri Spodnje 
Vranje-Lončarjev Dol-Podvrh-Zabukovje. Predviden začetek del 
je september, konec pa maja 2010. Do konca oktobra se bodo 
končala tudi dela za ureditev cestne povezave Grič-Drožanjska, 
ki obsegajo dokončanje ceste na Grič, obnovo vozišča in ureditev 
hodnika za pešce na Drožanjski cesti ter gradnjo mostu čez 
Drožanjski potok z navezavami. Vrednost tega je 436.304,58 EUR, 
delno pa to fi nancira Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 

Ureditev prometne infrastrukture v 
občini Sevnica

Dokončana je posodobitev ceste Impolje–Dedna gora, kar omogoča 
hitrejšo in boljšo povezavo naselij tega dela občine. Vrednost 
celotne naložbe je bila skupaj 38.000,00 EUR, sredstva pa sta 
prispevali občina Sevnica in Krajevna skupnost Primož. V sklopu 
ureditve ceste je bilo položenega 800 metrov asfalta, s tem pa je 
dokončno urejen in asfaltiran celoten odsek ceste Impolje-Dedna 
gora. Uradnemu odprtju so se pridružili tudi pohodniki, ki so v 
organizaciji Društva vinogradnikov Studenec srečanje izkoristili za 
pohod s Studenca na Dedno goro.

Po asfaltirani cesti tudi do 
Dedne gore

Delovna skupina za 
odpravljanje brezposelnosti
Posledice gospodarske krize se kažejo tudi na posavskem trgu 
dela. Konec avgusta je bilo na Uradu za delo Sevnica prijavljenih 
842 oseb, glede na december lani je to 265 oseb več. V zadnjih 
mesecih je bilo še posebno prizadeto območje Mirnske doline 
v sevniški občini s krajevnimi skupnostmi Krmelj, Šentjanž in 
Tržišče. Število brezposelnih se je povzpelo na 232. Na pobudo 
Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe Sevnica se je v ta 
namen oblikovala posebna delovna skupina, ki jo podpira in je njen 
član tudi župan Srečko Ocvirk. V skupini sodelujejo še direktor 
krmeljskega Inkosa Rudi Bec, predstavniki Območne obrtno-
podjetniške zbornice Sevnica, Gospodarske zbornice Posavje in vseh 
treh krajevnih skupnosti Krmelj, Šentjanž in Tržišče. Oblikovana 
je bila z namenom, da spodbudi aktivnosti v lokalnem okolju in 
jih usmeri v učinkovito odpravljanje nastale brezposelnosti, s 
tem pa pripomore k izboljšanju socialno-ekonomskega položaja 
prebivalcev in zadovoljstvu z življenjem v sevniški občini. Da bi 
brezposelnim približali informacije o prostih delovnih mestih, 
pomagali pri pisanju vlog in vzpostavljanju stikov z delodajalci, 
ponudili dodatno izobraževanje in drugo, bo v prostorih knjižnice 
v Krmelju delovala pisarna, ki bo odprta vsak torek in četrtek, od 
8. do 14. ure. 

Novi prostori pošte v Krmelju
V krmeljski poslovno-stanovanjski stavbi, ki jo je pred časom 
zgradil SL inženiring Silvestra Lopatiča, so odprli prostore nove 
pošte. Na 100 m2 so uredili sodobno opremljeni poštni okenci 
za sprejem in izročanje pošiljk ter za opravljanje denarnih in 
preostalih storitev. Nekoliko več kot 400 gospodinjstvom se bo 
v tem okolju izboljšala kakovost poštnih storitev. Naložba je bila 
vredna 193.000 EUR. Ob odprtju je župan Srečko Ocvirk izrazil 
prepričanje, da bo pridobitev koristila celotni Mirnski dolini. 
Občina bo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste kmalu posodobila 
tudi cesto mimo pošte, da bo od nje do novega krožišča vodil tudi 
pločnik. Kulturni program so izvedli učenci Osnovne šole Krmelj, 
prostore pa sta uradno odprla direktor Pošte Slovenije, Poslovne 
enote Novo mesto Cvetko Sršen in župan Srečko Ocvirk.

Vodovod Lisičje Jame
 
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj sta krajanom Lisičjih 
Jam omogočili kakovostnejšo preskrbo s pitno vodo. Vodovod 
Lisičje Jame so fi nancirali občina Sevnica, krajevna skupnost 
Boštanj in krajani, vrednost naložbe pa je 22.650 EUR. Na novo 
je omogočenih šest odjemnih mest. Dolžina novega vodovoda je 
1.400 metrov. Dela so potekala avgusta in so bila končana v dveh 
tednih. Novo pridobitev so uradno že predali v uporabo. 
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Ob začetku novega šolskega leta so učence na OŠ Boštanj pričakali 
s prenovljenim zunanjim igriščem. Obnova je potekala avgusta, 
ko so napeljali razsvetljavo, uredili jaške ter preplastili celotno 
površino igrišča. Na njem so tudi na novo narisane črte za različne 
igre – rokomet, nogomet, košarko. Kmalu bodo postavljena še 
zunanja svetila, kar bo dopolnilo celotno podobo. Sredstva za 
prenovo je zagotovila občina Sevnica. V veselje vseh pa se jeseni 
pripravljajo še na zemeljska dela za gradnjo igrišča ob parkirnem 
prostoru, saj želijo in se trudijo omogočiti učencem čim boljše 
razmere za kakovosten pouk.

Prenovljeno šolsko igrišče 
pri OŠ Boštanj

Vzdrževanje vrtcev in šol 
v občini Sevnica
Občina Sevnica mora kot ustanoviteljica zagotavljati sredstva za 
naložbeno vzdrževanje objektov predšolske vzgoje, šol in glasbene 
šole. V letošnjem proračunu je za to namenjenih 251.120,00 EUR, 
od tega 40.000 EUR za objekte predšolske vzgoje, 200.000 EUR 
za šolske objekte in 11.120 EUR za Glasbeno šolo Sevnica. Večina 
vzdrževalnih del poteka med poletnimi počitnicami. Tako so na OŠ 
Milana Majcna v Šentjanžu zamenjali okna, v Glasbeni šoli Sevnica 
so na podlagi statične presoje obnovili zbornico in pisarno, v 
Vrtcu Ciciban Sevnica enoti Kekec pa z ureditvijo odvodnjavanja in 
zamenjavo ograje posodobili igrišče. Na nekaterih šolah so opravili 
manjša popravila na centralnih napeljavah in varnostni razsvetljavi, 
denar pa je bil namenjen tudi za posodobitev kuhinj in nakup 
fotokopirnih strojev. Za fi nančno računovodsko enoto so kupili 
novo računalniško opremo in programe, najnovejša pridobitev OŠ 
Sava Kladnika Sevnica pa je tudi nov kombi.

Župan obiskal otroke v vrtcu 
na Blanci
Župan Srečko Ocvirk si je skupaj z vodjo Oddelka za družbene 
dejavnosti Mojco Sešlar ogledal na novo urejeni oddelek vrtca pri 
OŠ Blanca. To je prvi oddelek pri tej osnovni šoli, vanj pa je bilo 
sprejetih vseh 22 vpisanih otrok drugega starostnega obdobja. 
Oddelek je urejen po zakonskih normativih, del infrastrukture pa si 
deli z OŠ Blanca. Ureditev prostorov je fi nančno v celoti zagotovila 
občina Sevnica, ki je poleg oddelka vrtca na Blanci v sodelovanju 
z ravnateljico pripravila tudi odprtje novega oddelka vrtca pri OŠ 
Krmelj.

Popotništvo v Knjižnici Sevnica

Za uvod v letošnja 
popotovanja smo se 
z našim zgovornim 
gostom Samom 
Oničem podali na pot 
po izjemno turistični 
Tajski in precej manj 
turističnem Laosu. 
Deželi, ki ju družijo 
predvsem številni 

budistični templji, ki so na Tajskem dejansko zlati, v Laosu pa 
so pobarvani v rumeno, povezuje mejna reka Mekong, na levi 
laoški obali odeta v redukcije, na tajski desni pa v pompoznost 
javne razsvetljave. Začenši v Bangkoku, tako imenovanih azijskih 
Benetkah, izjemno umazanem mestu, ki ga poleg čudovitih templjev 
krasijo plavajoče tržnice ter naselja in seveda, še seksi turisti, smo 
se z vlakom odpravili proti Vientianu, laoški prestolnici naproti, kjer 
glavna mestna cesta še ni videla asfalta. Potem smo pot nadaljevali 
z minibusom proti kitajski meji. Tam so zlati trikotnik in številna 
zanimiva plemena Yao, Akha, Hmnong, v njih pa imajo ženske 
prvo mesto. Jedli smo črve in škorpijone, res eksotične sadeže 
ter svinjino brez »špeha«, jezdili slone, občudovali pokrajino in 
prisluhnili budističnim molitvam. Oktobra nas bo Milena Keržič 
odpeljala v Afriko. Uganda, pozdravljena, Vi pa vabljeni! 

Matija Drobne

Dograditev optičnega kabelskega 
omrežja med Mirno in Sevnico
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci sestal s predstavnikom 
podjetja Telekom, d. d. Ta je predstavil namero, da na razdalji 
Mirna-Sevnica dogradi medkrajevno optično kabelsko omrežje. Pri 
tem bodo opravljeni gradbeni posegi za gradnjo zemeljskega kabla 
na območju občine Sevnica, skozi naselja Veliki Cirnik, Šentjanž, 
Cerovec, Jablanica, Vrh nad Boštanjem, Dolenji Boštanj do kabelske 
kanalizacije pri lesenem mostu preko reke Mirne. Predmetna 
gradnja bi precej izboljšala kakovost storitev na območju naše 
občine. Gradnja naj bi se končala do konca leta 2009.

Vir: OŠ Boštanj

RK Sevnica vabi k  
vpisu nove člane 
mlajših selekcij 
dečkov letnik 
1995, 1996, 1997 
in 1998. Rokomet  
je šport , ki ima v 
Sevnici od vseh 
o rgan iz i r an ih 
športov najdaljšo 
tradicijo, saj 
n e p r e k i n j e n o 
deluje že več kot 

50 let. V tem času je doživel veliko uspehov. Z lanskim letom pa 
so postavljeni novi temelji v delovanju kluba. Članska ekipa se 
je vrnila v 1.B ligo. Delo z mlajšimi kategorijami pa smo zastavili 
na novih temeljih. Vsi trenerji v mlajših selekcijah imajo ustrezne 
diplome iz znanja v učenju rokometa, ki jih podeljuje Fakulteta za 
šport v Ljubljani, in jih vsakoletno potrjujejo na raznih seminarjih. 
V letošnji sezoni imamo registriranih več kot 80 igralcev, ki igrajo 
v državnih ligah. Vendar pa si želimo še več otrok, željnih igre z 
rokometno žogo. Rokomet ni samo igra z žogo, je tudi druženje z 
vrstniki, aktivno preživljanje prostega časa, ki krepi telo in duha.
Vse dodatne informacije na GSM: 041-745-396 

Rokomet v Sevnici
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Vpis odraslega in otroškega abonmaja

V sklopu projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica 
je izvajalec del, podjetje Nivo, d. d., Celje na začetku septembra 
začel dela na kolektorju A3. Ta poteka od rondoja v Šmarju proti 
Planini v dolžini 1.427 m. Najprej so začeli v zgornjem delu 
Planinske ulice in bodo po delih nadaljevali proti rondoju v Šmarju. 
Vmes bodo opravili tudi podvrtavanje krožišča v Šmarju, da se 
bo kolektor A3 priklopil na razbremenilnik dežnih voda L4, ki je 
na parkirišču pri krožišču, in naprej v čistilno napravo na Logu. 
Na predmetnem odseku je predvidenih sedem faz zapore ceste, 
od tega je ena popolna, in sicer od rondoja do kopitarniškega 
mostu. Urejen bo obvoz, preostale pa so pomične delne zapore 
ceste. Izvajalec bo dela menda končal na začetku novembra.
 

Dela na FAZI 4 – Planinska ulica
Tehnični pregled novozgrajenih objektov na projektu Čistilna 
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, in sicer za čistilno 
napravo in drugo ter tretjo fazo gradnje kanalizacijskega sistema 
Sevnica, je bil uspešno opravljen. Komisija, ki jo je imenovala 
Upravna enota Sevnica, sestavljali so jo izvedenci elektro, 
strojne in gradbene stroke ter soglasodajalci, je pregledala vso 
razpoložljivo dokumentacijo in opravljena dela na terenu. Sklep 
komisije je bil, da bo upravni organ izdal odločbo za čistilno 
napravo Sevnica, v kateri bo odredil poskusno obratovanje ter 
izpeljavo prvih meritev obratovalnega monitoringa, in sicer za 
12 mesecev.

Spoštovani obiskovalci Kulturnega doma Sevnica!
Tudi v letošnji, četrti sezoni otroškega in odraslega abonmaja vas prisrčno vabimo na domišljijska potovanja, kamor nas bodo popeljale 
lutkovne, gledališke in glasbene predstave. Pripravili smo bogat program petih predstav za odrasle in za otroke.
Program za odrasli abonma:                                                              Program za otroški abonma:
- JAZ PA TEBI SESTRO, komedija (TIP Teater)                                                - MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON (LG FRU- FRU)
- ČEFURJI RAUS!, monokomedija (Gledališče GLEJ)                                  - MINEŠTRALALA (Ku – kuc)
- PREREKANJA, komedija (Drama LJ)                                                              - KROKI PRAZNUJE (Gledališče KONJ)
- DUOHTAR POD MUS, komedija (Gledališče Koper)                                  - TO JE ERNEST (LG NEBO)
- SOLISTIKA, glasbena predstava (MGL)                                                - NECA FALK & MAČJA GODBA 
CENIK ODRASLIH ABONMAJSKIH VSTOPNIC                                               CENIK OTROŠKIH ABONMAJSKIH VSTOPNIC
   vrsta 1-5 in balkon 1-5   55 €            upok., dij., štud.  52 €                  vrsta 1-5 in balkon 1-5              16,00 €
   vrsta 6-12 in balkon 6   50 €             upok., dij., štud.  47 €                  vrsta 6-12 in balkon 6             14,00 €
CENIK ODRASLIH VSTOPNIC ZA IZVEN                                                         CENIK OTROŠKIH VSTOPNIC ZA IZVEN
vrsta 1-5 in balkon 1-5 12,00 € – 15,00 €       vrsta 1-5 in balkon 1-5  5,00 €
vrsta 6-12 in balkon 6 11,00 € - 14,00 €       vrsta 6-12 in balkon 6  4,50 € 
KJE IN KDAJ VPISUJEMO ABONMAJE:
Vpisovanje bo potekalo v pisarni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sevnica, Glavni trg 19. 
Lanski abonenti si lahko zagotovite dosedanje sedeže od ponedeljka, 28.9. do petka, 2.10.2009.
Za nove abonente bo vpis potekal od ponedeljka, 5.10 do petka, 9.10.2009.
Abonmaje si lahko kupite vsak delovnik od 9. – 12. ure in od 13. - 17. ure
Plačilo abonmaja bo razdeljeno na dva obroka in sicer prvi obrok v mesecu oktobru 2009, drugi obrok pa v januarju 2010. 
Za vse predstave smo dogovorjeni z gledališči, vendar lahko pride zaradi objektivnih okoliščin tudi do spremembe v programu ali 
terminu predstav. O vsem vas bomo sproti obveščali.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel: 07/81-60-970, 041/328-166 ali e-pošta: oi.sevnica@jskd.si
Abonma je podprl KŠTM Sevnica.

Katja Pibernik, koordinatorka območne izpostave JSKD

Foto:Ljubo Motore
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V ponedeljek, 31. avgusta, so se na 29. redni seji sestali člani Sveta 
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 
Uprava zavoda je pripravila polletno poročilo o poslovanju zavoda, 
ki ga je Svet zavoda sprejel in potrdil. Polletno poročilo zavoda bo 
obravnavano tudi na prvi prihodnji seji Občinskega sveta občine 
Sevnica. Poleg tega je bil Svet zavoda na seji seznanjen tudi z 
informacijo o pripravah na obratovanje fi tnesa ter je dal soglasje 
k ceniku storitev v njem. Svet zavoda je dal tudi soglasje k sklepu 
o 50-odstotnem znižanju cen sezonskih vstopnic za bazen 
Sevnica. Predlagano je bilo, da bo prihodnja seja sveta zavoda 
oktobra. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bo prihodnje srečanje 
z društvi na začetku decembra. 

29. redna seja Sveta zavoda

Po napornih pripravah so si vsi navdušenci rockovske glasbe (z 
dodatkom preostalih zvrsti) lahko »odpočili« ob zvokih številnih 
glasbenih skupin. Najprej so na oder stopili Iscream, za njimi 
pa so občinstvo precej dodobra ogreli domači metalci Septic 
scum. Pred odrom se je začela zbirati čedalje večja množica 
obiskovalcev, ki so si lahko privoščili hladno osvežitev in potešili 
lakoto ob stojnicah s hrano in pijačo. Pravo lekcijo rock'n'rolla je 
pripravila skupina Erotic Biljan & His Heretics iz Zagreba, za njimi 
pa je nastopila legendarna posavska zasedba Demolition group. 
Elvis Jackson so bili tisti, ki so s svojim nastopom tako razvneli 
številno občinstvo, da jih to dolgo ni pustilo z odra. The Stroj je 
v primerjavi s simpatičnimi Primorci deloval kar nekako preveč 
komorno in ni znal vzpostaviti tako pristnega stika z občinstvom. 
Rockerski večer so v zgodnjih jutranji urah končali obetavni New 
Wave Syria in nekaj posavskih didžejev.

GranD ROCK Sevnica

 
Končala so se ureditvena dela v novi razstavni galeriji Grad 
Sevnica, ki bo v 2. nadstropju gradu omogočala boljše razmere 
za predstavitev vsem umetnikom, hkrati jo bo mogoče uporabljati 
tudi za predavanja, seminarje in podobno. Organizatorji likovne 
kolonije Arspekta so naredili načrt postavitve del, ki so nastala na 
likovni koloniji, in jih 3. septembra postavili na ogled z uradnim 
odprtjem galerije. Z nagovorom je galerijo Grad Sevnica uradno 
odprl župan Srečko Ocvirk. Po odprtju razstave je bil družabni del 
v dvorani Alberta Felicijana s priložnostno pogostitvijo in ogledom 
fi lma o Arspekti. Za ureditev prostora smo pridobili sredstva 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, preostala sredstva pa 
so prispevali Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Študentski klub 
Sevnica. Pomoč pri urejanju galerije so nam ponudili tudi naslednji 
sponzorji: El-Pro Damjan Božič, s. p., Zidarstvo Anton Jazbec, s. 
p., in Elektrikarstvo Jože Kozinc, s. p.
Prepričani smo, da bo nova galerija služila svojemu namenu, saj 
imamo že vnaprej rezerviranih precej razstavnih dogodkov do 
julija 2010.

KŠTM Sevnica
Nova razstavna galerija Grad Sevnica

Foto: Rok Petančič

Urnik uporabe Športnega doma in 
Športne dvorane Sevnica
Vse uporabnike in tiste, ki si želijo rezervirati termin v športnih 
objektih v Sevnici obveščamo, da je nekaj terminov še prostih. 
Urnik je na vpogled na spletni strani KŠTM www.kstm.si. Vse 
informacije lahko dobite na telefonski številki 07-81-61-076 
(Mojca Švigelj) ali po elektronski pošti mojca.svigelj@kstm.si. 

Foto: Rok Petančič
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Turistična zveza občine Sevnica, Turistično društvo Šentjanž, 
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Društvo prijateljev mladine 
Šentjanž in Društvo vinogradnikov Šentjanž ter Mohorjeva 
založba iz Celovca vabijo na kulturni  večer in predstavitev knjige 
pravljic.

Pot v deželo, imenovana leto: 

VEČER PRAVLJIC ZA VELIKE IN MALE
V ČETRTEK, 1. OKTOBRA, OB 19. URI,
V KULTURNI DVORANI V ŠENTJANŽU.

Na prireditvi bo nastopila tudi avtorica 
pravljic gospa Mira Zelinka. Mira-
Tavčar-Zelinka se je rodila v Loki 
pri Zidanem Mostu. Njena ljubezen 
do otrok se je po upokojitvi izražala 
predvsem s pisanjem pravljic. Na 
prireditvi bo mogoče kupiti knjigo 
pravljic Mire Zelinka po znižani ceni – 
avtorica vam jo bo podpisala. 
Obiskovalcem bodo s popustom 
na voljo tudi nekatere druge knjige 
celovške Mohorjeve založbe. Vljudno 
vabljeni!

Turistična zveza občine Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica

Večer pravljic za velike in male

Po več desetletjih s pomočjo 
cirniških gasilcev pripravili 
druženje po žegnanju

Letošnja velika aktivnost cirniških gasilcev pri urejanju gasilskega 
doma in okolice se kaže kot zelo pravilna, saj pomeni uporabnost 
teh na novo pridobljenih prostorov veliko tudi za splošne potrebe 
prebivalcev tega območja sevniške občine. 
Tako smo se letos po vsaj štirih desetletjih spet zadržali skupaj 
ob prigrizku in dobri kapljici po slovesni maši. Ta je bila letos 
posvečena blagoslovu večletne obnove zunanjosti cerkve sv. Križa 
na Cirniku. Za to si je precej prizadeval župnik Mirko Simončič. 
Pod cerkvijo je na novo urejen prostor za zbiranje občanov.
Prepričani smo, da se je ob dobrotah gospodinj in dobri kapljici z 
lepih cirniških goric obudila tradicija, ki se bo nadaljevala. 

Za PGD Veliki Cirnik, Zdravko Remar
Poziv društvom za prijavo na: Prireditev to smo mi
(srečanje in predstavitev društev občine Sevnica)

PRIREDITEV BO POTEKALA V ŠENTJANŽU,
V NEDELJO, 18. OKTOBRA, OB 11. URI,

NA PRIREDITVENEM PROSTORU V ŠENTJANŽU,
v primeru slabega vremena bo v kulturni dvorani.

Vabimo vsa društva, ki imajo sedež v  občini Sevnica, da se 
prijavijo za sodelovanje na prireditvi do 10. oktobra.
Prijave in informacije o poteku na: Cvetka 031 825 053, Alenka 
031 771 810, vljudno vabljeni!

www.turisticna-zveza.si,  www.slovenija.info.si

To smo mi

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
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Vaja zaščite in reševanja v Sevnici

Gasilci PGD Sevnica praznujejo jubilej ob 130. obletnici s 
slavnostnimi sejami, podelitvami priznanj in zahval ter družabnimi 
srečanji, pa tudi s prikazom svojega dela v občini. Ena takšnih 
demonstracij je bila 22. avgusta v Naselju heroja Maroka, kjer so 
izpeljali intervencijo v sedemnadstropnem stanovanjskem bloku, 
kjer se sicer zadržuje okrog 120 oseb. Izpeljavo gasilskih nalog 
je ocenjevala komisija (Borut Simončič, Boštjan Zemljak in Slavko 
Zupančič), njena poglavitna naloga je bila priprava temeljite 
analize za oceno razmer na organizacijsko-operativnem in 
tehničnem področju. S kritično oceno praktičnega dela gasilcev 
v vaji je tako omogočena stvarna podoba odzivnosti posameznih 
služb v sistemu zaščite in reševanja, sposobnosti ukrepanja in 
opremljenosti pri iskanju pogrešanih oseb v večstanovanjskih 
objektih. Prav tako je bil namen vaje preveriti učinkovitost 
štabnega vodenja večjih gasilskih intervencij in oceniti primernost 
opreme za reševanje iz višjih stavb. Načrt vaje sta pripravila Robert 
Orešek, poveljnik PGD Sevnica, in Gašper Janežič, poveljnik GZ 
Sevnica, radovedne stanovalce blokovskega naselja in Sevničane, 

ki so z zanimanjem opazovali delo gasilcev, je med intervencijo 
vodil Milan Kajič (podpoveljnik GZ Sevnica) s komentarji ukrepov 
in razlago temeljnih gasilskih pojmov in opreme. Hipotetično je 
zagorelo v tretjem nadstropju ob 17. uri, požar pa se je razširil 
po stanovanju in ogrozil ljudi zaradi povečanega dima in izredno 
slabe vidljivosti. Evakuacija po stopnišču ni bila več mogoča, zato 
so v višjih nadstropjih ujeti prebivalci čakali pomoč reševalcev z 
lestvami in drsalnim prtom. Gasilske enote so poklicali s pozivom 
Regijskega centra za obveščanje Brežice, prav tako so bili o 
dogajanju obveščeni še Policijska postaja Sevnica (skrb za prometno 
varnost), Zdravstveni dom Sevnica (prva pomoč ponesrečencem), 
svetovalec za zaščito in reševanje (ekipe prve pomoči civilne 
zaščite) ter ekipa planincev (postavitev šotora za namestitev 

poškodovanih). Klicu na pomoč se je odzvalo skupno 78 gasilcev 
iz petih prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PGD Sevnica, PGD 
Boštanj, PGD Loka, PGD Breg in PGD Blanca, trije gasilci so prišli še 
iz Poklicne gasilske enote Krško. 

Ker mora človek, ki rešuje, najprej poskrbeti, da sam ne bo 
izpostavljen po nepotrebnem in da bo zagotovil največjo mogočo 
varnost na požarišču, so člani vaje uporabili osebno zaščitno 
intervencijsko opremo, tisti, ki so reševali v notranjih prostorih, so 
bili opremljeni še z napravami za zaščito dihal (dihalnimi aparati). 
Gasilci so izpeljali dva notranja napada, enega po priklopni 
lestvi in tri zunanje, pri čemer je imela vsaka gasilska enota 
natančno določene naloge. Uspešno izpeljana vaja reševanja 
je z organizacijskega vidika zahtevala varno evakuacijo ljudi iz 
večstanovanjske stavbe, reševanje ljudi, ujetih v višjih nadstropjih, 
in reševanje pogrešanih ter poškodovanih, potrebni so bili ustrezna 
prva pomoč in prevoz poškodovancev z reševalnim vozilom ter 
lokalizacija požara. Tudi ko ni več ljudi na prizorišču požara, so 
naloga gasilcev še reševanje ogrožene stanovanjske opreme, 
gašenje požara in ukrepanje za varno delo na višini in notranjih 
zadimljenih prostorih. Po končani 45-minutni intervenciji je vodja 
vaje, Robert Orešek, povabil vse udeležence na grobo analizo 
opravljenih nalog, podrobnejši pregled pa seveda zahteva več 
časa in kritiko sodelavcev posameznih usposobljenosti s področja 
gasilstva. Podeljene so bili še zahvale PGD Sevnica za požrtvovalno 
delo v društvu, priznanja PGD Sevnica 2. stopnje za požrtvovalno 
in uspešno delo v gasilstvu ter bronaste in srebrne plakete PGD 
Sevnica za izredne zasluge in razvoj gasilske organizacije. Prikaz 
operativne usposobljenosti in tehnične opremljenosti sevniških 
gasilcev je prebivalcem občine Sevnica dokazal, da se na domače 
gasilce lahko zanesejo pri zaščiti in reševanju, gasilci pa so 
odločeni, da prav takšne vaje prikazujejo poglavitno iztočnico za 
primerno ukrepanje v nevarnih okoliščinah in jih zato ni nikoli 
preveč.

Doroteja Jazbec

Od 20. do 22. avgusta je v organizaciji KUD KreArta iz Loke spet 
potekal večmedijski dogodek, že XII. KreArt. Letos je v okolici 
Loke ustvarjalo 16 umetnikov, njihov izziv so bili naselje, zeleno 
obrobje, prebivalci doma upokojencev, zaporniki v Radečah. 
Na odprtju razstave preteklih dveh KreArtov, ki so jo imenitno 
popestrili Trio K in Bori Zupančič, je poet in govorec Jure 
Koritnik kot izhodišče omenil Loko na prepihu in na meji med 
Posavjem in Zasavjem. Zaradi klavrne pripravljenosti fi nanciranja 
dogodkov, kot je KreArt, se je vprašal, kako dolgo bo ta še 
deloval. Navdušenci v društvu so optimisti, voljo do dela jim daje 
tudi množica obiskovalcev na vseh dogodkih: odprtju razstave, 
obisku grajsko-trškega dne na Svibnem in fotografski razstavi 
v spomin Ediju Bukovcu avtorja Bojana Dremlja na koncertu 
Beneških fantov. 

Jolanda Gobec 

XII. KREART da, a kako dolgo šeSedmo študijsko leto U-3 v Sevnici
Začelo se je šolsko leto in tudi Univerza za tretje življenjsko 
obdobje U-3 bo začela svoje delo. Zato vabim vse člane in seveda 
tudi tiste, ki bi se želeli vključiti v naša torkova srečanja, da se nam 
pridružite 6. oktobra ob 9. uri v kulturni dvorani v Sevnici. Prvo 
srečanje bo vodila svetovna popotnica Benka Pulko. Predstavila 
nam bo, kako premagati vse težave, ki se pojavijo na takšnem 
potovanju, in kako je to doživljala sama. Prisrčno vabljeni. 

Rihard Černigoj 

U n i v e r z a  z a  t r e t j e
ž i v l j e n j s k o  o b d o b j e 

v a s  v a b i

Foto: Doroteja Jazbec
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Prispevki in reportaže

Ob gozdu cveti bel jasmin,
razrašča v prelep se spomin,
pod smreko vabljivo dehti,
metuljček na cvet prileti.

V cvetoči se grm zagledam,
saj se še prav dobro zavedam,

da mama ga je posadila,
ker cvetje nadvse je ljubila.

Utrgam si cvet nežen bel,
da v mojih dlaneh bo dehtel,
spominjal minulih me dni,
saj mame že dolgo več ni.

Me nanjo še danes spominja
med cvetjem prav vsaka stopinja,

naj rože bahave, dehteče
s cvetenjem nasujejo sreče.

Ko z leti bledi vsak spomin,
s pomladjo ga drami jasmin,

da v srcu nikdar ne zaspi,
dišeči naj grm cveti.

Marinka Glavač

Jasmin

Utaplja svet se v krizi, 
čedalje več 
med nami

revnih je ljudi, 
medtem

se nekaj jih masti
ob preobloženi mizi, 

tako se pač 
v demokraciji 

nam godi. 

Od nekdaj že 
živeli so 

in še žive ljudje, 
ki jim je v življenju
vedno dobro šlo

in še jim gre, 
saj nihče nikol' 
ni obubožal, 

če zakone pisal je
na lastno kožo. 

Ko ozrem se
daleč tja nazaj
v otroška leta,

ki le v skromnost, 
revščino bila so ujeta, 
me spomin ne vara

in zdaj vem, 
da prvič že

sem spopadla se
z recesijo, 

ko mlekarni mamini
bilo je treba reči – adijo!

Bilo subvencij ni
ni še obstajal KARITAS,

ko pobrala toča je 
pridelek ves, 

veljalo reklo je: 
»Pomagaj si, kakor veš

in znaš!«
Zdravka Brečko

Recesija

Na vasi Kompolje se je letos zableščal 50 let star, popolnoma 
obnovljeni lepotec Hanomag. Stane Mesojedec, v občini znan 
upokojeni mehanik kmetijske mehanizacije in aktivni organizator, 
ga je kupil za 800 evrov in vanj vložil več kot 350 ur lastnega, 
strokovnega dela in več kot 2.000 evrov sredstev ter tako poskrbel 
za njegovo tehnično brezhibnost. Hkrati ga je tudi registriral.
»Delal sem z veseljem za dušo,« pravi Stane. Ponosen na svojega 
lepotca s spoštovanjem gleda tudi na druge stare predmete, ki 
nekaterim ne pomenijo veliko.

Janez Levstik

Stari junak

Folklorno skupino DU Razbor sestavlja 16 plesalcev in trije 
muzikanti, vodi pa jih neutrudna Majda Hriberšek. Združujeta 
jih dobra volja in veselje do plesov naših prednikov. Nastopajo 
veliko, saj se radi odzovejo številnim povabilom.
Sredi avgusta so izkoristili gostoljubje Planinskega društva Lisca 
Sevnica in imeli v Planinskem zavetišču Slatna na gorenjski tromeji 
nepozabne tridnevne intenzivne vaje. 
Na povabilo tamkajšnjega turističnega društva so se 15. avgusta 
udeležili tradicionalne prireditve Vaški dan v Ratečah in s svojim 
plesom popestrili dobro obiskano in odmevno turistično prireditev. 
Ulice so preplavili domačini v tudi 100 let starih narodnih nošah in 
noša izpod Lisce je bila med gorenjskimi oblačili dokaj opažena. 
Izkazali so se tudi s plesom, k čemur so pripomogle tudi vaje 
visoko v hribih in čudoviti okolici.
    Marjana Štojs

Plesalci izpod Lisce v Ratečah
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Koledar prireditev
Vrsta Datum in ura Kje? Prireditev Organizator - informacije

ČETRTEK, 1.10., 
OB 19.00

GALERIJA GRAD SEVNICA Razstava koncertne fotografi je Igorja Pavkoviča. 
Damir Avdić, elektrifi cirani kantavtor iz Tuzle.

Info.: www.grad-sevnica.com

ČETRTEK , 1.10.,   
OB 19.00

KULTURNI DVORANA V 
ŠENTJANŽU

Kulturni  večer in predstavitev knjige pravljic: 
Večer pravljic za velike in male - Mira Zelinka.

Org.: TZOS, TD Šentjanž, OŠ 
Milan Majcen Šentjanž, DPM 
Šentjanž in Društvo vinogradnik-
ov Šentjanž in Mohorjeva založba

PETEK, 2. 10.,  OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Dan šole: Tehniški dan: Comenius, izdelki za 
novoletno tržnico. 

Info.: Jelka Slukan, 
030/433-181

SOBOTA, 3.10., 
8.00-12.00

PARKIRIŠČE ZA HTC Vsakomesečni sejem Org.: KŠTM Sevnica, 
07/81-61-070

SOBOTA, 3.10., 
OB 19.00

DVORANA AF NA GRADU 
SEVNICA

Potopisno predavanje Uroš Žajdela: Zelenortski 
otoki Vstop prost!

Info.: www.vivatreking.com, 
www.grad-sevnica.com

SOBOTA, 3. 10., 
OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA 
SEVNICA

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica - 
RD Istrabenz plini Izola 

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

NEDELJA, 4. 10., 
OB 14.00

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

PONEDELJEK, 
5.-11. 10. 

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Teden otroka Krizni center za mlade Krško – 
delavnice za učence 7., 8. in 9. razreda

Info.: Alenka B. Peklar, 
Kristina Prijatelj, 07/81-63-510

PONEDELJEK, 
5.-11. 10.

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Teden otroka Igra izmanjav (šolski DAM - DAŠ) Info.: Alenka B. Peklar, 
Kristina Prijatelj, 07/81-63-510

PONEDELJEK,5.10., 
OB 12.25

OSNOVNA ŠOLA SAVA 
KLADNIKA SEVNICA

Delavnica izdelava nakita iz fi mo mase za 
učence 2. in 3. triade

Info.: Alenka B. Peklar, 
Kristina Prijatelj, 07/81-63-510

PONEDELJEK, 5.10., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

PONEDELJEK, 5.10., 
OB 18.30

GALERIJA ANA NA 
GLAVNEM TRGU

Začetni tečaj joge po sistemu Joga v vsakdanjem 
življenju. Vpisujemo v začetni tečaj joge.

Info: Mojca, 041/319-556, 
Anita, 031/375-745.

TOREK, 6. 10., 
OB 8.00

OŠ BOŠTANJ Vsi smo promet: Tehniški dan: Delavnice na temo: 
Alkohol in droge v prometu, za učence 7., 8. in 
9. razreda OŠ Blanca, Tržišče, Krmelj, Šentjanž 
in Boštanj. Program izvaja Zavod Varna pot.

Info.: 
Vesna, 051/615-400, Petra, 
031/703-982

TOREK, 6. 10., 
OB 9.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Sedmo študijsko leto U-3 v Sevnici.Prvo srečanje 
bo vodila svetovna popotnica Benka Pulko. 

Info.: 
rihard.cernigoj@kabelnet.net

TOREK, 6. 10., 
OB 10.00

OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA

Vsi smo promet: Tehniški dan v osnovni šoli: 
Delavnice na temo: Alkohol in droge v prometu, 
za učence 7., 8. in 9. razreda OŠ Sevnica. 
Program izvaja Zavod Varna pot. 

Info.: 
Jelka Slukan, 030/433-181, 
Petra, 031/703-982

TOREK, 6. 10.  OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA

Tehniški dan LES za učence 6. razreda. Info.: Janez Virtič, 81-63-510

TOREK, 6. 10., 
OB 19.00

GALERIJA ANA NA 
GLAVNEM TRGU

Nadaljevalni tečaj joge po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju.

Info: Anita, 031/375-745, 
Mojca, 041/319-556

SREDA, 7.10., 
OB 12.25

OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA

Tekmovanje v odbojki: učitelji – učenci. Info.: Alenka B. Peklar, Kristina 
Prijatelj, 07/81-63-510

SREDA, 7.10., 
OB 17.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (brezplačna 
predstava v tednu otroka), igrata: Irena Rajh 
Kunaver, Marjan Kunaver; za abonma in izven.

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

SREDA, 7.10., 
OB 18.00

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Tečaj šivanja I – začetni in nadaljevalni Izdelava 
vsaj enega novega kosa oblačila. Prijave:   zavod.
izso@gmail.com ali na 031 822 808 (Ina)

Info.: zavod.izso@gmail.com, 
031/822-808 (Ina)

ČETRTEK, 8.10., 
OB 18.00

DVORANA ALBERTA 
FELICIJANA NA GRADU 
SEVNICA

V tednu otroka vam dramska skupina vzgojiteljic 
Vrtca Ciciban podarja otroško predstavo 
"Prijatelji iz škatle veselja", prirejeno po igri 
Luke Paljetka. 

Info.: www.grad-sevnica.com

PETEK, 9.10., 
OB 18.00

DVORANA ALBERTA 
FELICIJANA NA GRADU 
SEVNICA

Repriza Gledališke predstave: Prijatelji iz 
škatlice, V izvedbi Gledališke skupine Vrtec 
Sevnica (prireditev za otroke). Vstop prost.

Info.: www.grad-sevnica.com

PETEK, 9.10., 
OB 19.00

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Zdravstveno predavanje mag. Marka Čenčurja: 
Na predavanju se bomo dotaknili nekaterih (ne)
resničnosti. Vstop prost.

Info.: KŠTM Sevnica, 
07/81-61-070

SOBOTA, 10.10., 
OB 18.00

DVORANA AF  NA 
GRADU SEVNICA

Repriza gledališke predstave: 
Prijatelji iz škatlice

Info.: www.grad-sevnica.com

SOBOTA, 10. 10., 
OB 19.00

ŠMARTNO PRI LITIJI Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: Herz faktor 
banka RD Šmartno 99 - RK Sevnica

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

Izobraževanja, preda-
vanja, seminarji

Kulturne prireditve, 
razstave, nastopi

Prireditve za 
otroke

Športne prireditve, 
rekreacija, pohodi
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Koledar prireditev

Srečanja in projekti 
na temo zdravja

Turizem, 
prosti čas

Zabava, koncerti, 
veselice, srečanja

Rok za objavo v koledarju prireditev za november je do 16. 10. 2009, 
info@kstm.si al i  petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Vrsta Datum in ura Kje? Prireditev Organizator - informacije

SREDA, 14. 10.,
OB 16.00

KNJIŽNICA SEVNICA Prireditev za otroke: Pravljična urica Info.: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

SREDA, 14. 10., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

ČETRTEK, 15.10., 
OB 18.30

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Sonja Bobek Simončič: Starševski čvek Info.: Sonja, 041/975-292

SOBOTA, 17. 10., 
OB 15.00

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

SOBOTA, 17. 10., 
OB 17.00

MARIBOR Ritem duha – Festival duhovne ritmične glasbe 
v Mariboru  (prevoz in ogled)

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

SOBOTA, 17. 10., 
OB 19.00

RADEČE Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Radeče - 
Mik Celje - RK Sevnica

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

NEDELJA , 18. 10., 
OB 9.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko 
prvenstvo K Milan Majcen Sevnica za oktober 
2009.

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

NEDELJA, 18. 10.,  
OB 11.00

PRIREDITVENI PROSTOR 
V ŠENTJANŽU

To smo mi, Srečanje in predstavitev društev 
občine Sevnica. Zaključek Bučariade. 

Org.: TZOS, 
Info.: Cvetka, 031/825-053, 
Alenka, 031/771-810

NEDELJA , 18. 10., 
OB 17.00

MARIBOR Ritem duha – Festival duhovne ritmične glasbe 
v Mariboru  (prevoz in ogled)

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

NEDELJA , 18.10., 
OB 18.00

TVD PARTIZAN BOŠTANJ Ob 500–letnici Župnije Boštanj: Predstavitev 
zbornika, sodelovanje domačih zborov

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

TOREK, 20. 10. Izlet v neznano Info: du-sevnica@volja.net

TOREK, 20. 10., 
OB 17.00 

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

Odprti redni meseni hitropotezni šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica za oktober 2009.

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

TOREK, 20.10., 
OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA Marjan Ogorevc: Predavanje: Axis mundi-
os sveta Priznani bioterapevta, ki sodeluje s 
Primožem Kozmusom.

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

TOREK, 20.10., 
OB 19.00

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Potopisno predavanje: Matej Brezovšek: S 
kolesom na Švedsko

Info.:
matej.brezovsek@gmail.com

ČETRTEK, 22.10., 
OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA Milena Keržič: Potopisno predavanje: Uganda Info.: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

ČETRTEK, 22.10., 
OB 19.00

GALERIJA GRAD SEVNICA Razstava fotografi j Ines Zgonc z naslovom 
Laibach – The last one of Volk Tour 2008

Info.:www.grad-sevnica.com

PETEK, 23.10.,
OB 16.00

PARKIRIŠČE PRI HTC Promet smo mi! Zaključna prireditev iz področja 
cestne preventive z animacijo za otroke.

Info.: Smesko.kisko@gmail.com

PETEK, 23.10., 
OB 16.30

PARKIRIŠČE PRI HTC Promet smo mi! Zaključna prireditev 
preventivnih akcij iz področja cestne preventive. 
Vstop prost.

Info.: Smesko.kisko@gmail.com, 
031/703-982

SOBOTA, 24. 10., 
OB 10.00

HOTEL AJDOVEC Srečanje jubilantov Info.: du-sevnica@volja.net

SOBOTA, 24. 10., 
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, 24. 10., 
OB 19.00

DVORANA GD 
STUDENEC

Koncert dekliškega zbora Izvir KD Studenec - 
Pozdrav jeseni.

Info.: KD Studenec, Andreja Janc

SOBOTA, 24. 10., 
OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA 
SEVNICA

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica - 
RK Grosuplje

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

SOBOTA, 24. 10., 
OB 19.30

SMC SEVNICA Turnir v namiznem hokeju za veliko nagrado 
SMC

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

SOBOTA, 24.10., 
OB 20.00

DVORANA AF NA GRADU 
SEVNICA

Rock'n'roll večer s skupino KRIK, Vstop prost! Info.: www.grad-sevnica.com

SREDA, 28. 10., 
OB 16.00

KNJIŽNICA SEVNICA Prireditev za otroke: Pravljična urica Info.: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

ČETRTEK, 29.10., 
OB 19.30

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Gojmir Lešnjak - Gojc: Jaz pa tebi sestro, 
komedija - T.I.P. Teater, za abonma in izven.

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

SOBOTA, 31.10., 
OB 16.30

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Otroška delavnica: Hallowen Info.: KŠTM Sevnica, 
07/81-61-070
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Šolski zvonec

Ko bom velik, bom vlakovodja. Ta poklic me zanima. Zaposlen 
bom na Slovenskih železnicah. Poklic vlakovodje je zahteven in 
odgovoren, saj to delo poteka podnevi in ponoči. Dela in naloge 
vlakovodje so, da pripravi tovorne liste za tovorne vlake, ki vozijo 
po Sloveniji in Evropi. Vse dokumente mora izročiti strojevodji. 
Na teh dokumentih piše vse, kar mora upoštevati pri vožnji vlaka. 
Upam, da se mi bo želja uresničila.

Jan Ašič, 3. r. OŠ Blanca

Ko bom velik

V torek, 1. septembra, so se tudi na naši šoli ponovno odprla 
šolska vrata. Za učence razredne stopnje je bil to še prav poseben 
dan. Ogledali so si predstavo Pozavnozaver, v kateri so spoznavali 
glasbilo pozavno in prepevali znane pesmice. Po končani predstavi 
so si s starši ogledali novo učilnico in se spoznali z učiteljico.
V novem šolskem letu želiva vsem učencem čim več prijetnih 
trenutkov ob pridobivanju novega znanja in sproščenega druženja 
s prijatelji. 

Učiteljici Gordana Bregar in Helena Hribar,
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Prvi šolski dan

Odločil sem napisati par vrstic o preživljanju mojih poletnih 
počitnic. Sem 10 letni Žan Kranjc, doma iz Krmelja, zadnja leta pa 
sem v Križu, od koder me vozijo v šolo v Krmelj. Letos bom pričel 
obiskovati 5. razred osnovne šole.
Med počitnicami sem bil zelo delovno aktiven, saj sva z dedkom v 
gozdu napravila precej drv za zimo in kar devet metrov brezovih 
za prodajo. Domov sva jih pripeljala z manjšim traktorjem, 
pomagal sem jih tudi razsekati. Praznovali smo dedkov 54. rojstni 
dan in takrat je lepo, saj pridejo vse sestrične in bratranec. Na 
obisku je bil prijatelj Danijel iz Gorenje vasi, pa tudi jaz sem bil 
pri njemu na počitnicah. Ker sem sam in nimam bratov in sester, 
se vsako leto bolj dolgočasim. Veliko sem se zadnji mesec 
kopal v svojem bazenu na Križu, se vozil s kolesom in hodil k 
stricu Robertu pomagat, ker zida hišo na drugi strani hriba na 
Križu. Imam lep razgled k njemu. Kupili smo tudi štiri kozice, 
belokranjski pramenki ter kamerunski ovci, ki smo jih šli iskat v 
Brežice. Tam sem videl poni konjičke, veliko vrst pavov, fazanov, 
ovce iz vsepovsod po svetu, mini prašičke in mini kravico, črne 
labode, skratka pravi mali živalski vrt.
Na morju še nisem bil, če bo po sreči bom šel zadnji teden z 
botrom Romanom, to pa je tudi moja največja želja.
Kot vidite je fi nančna kriza vsepovsod, tudi pri nas, zato si želim, 
da bi vsi imeli zaposlitev, da ne bi bilo lakote po svetu in da bi bil 
mir na svetu.
Prisrčne pozdrave pa pošiljam vsem domačim, prijateljem in 
prijateljicam, učiteljem in učiteljicam, še posebno ravnateljici Gusti 
Mirt, županu Srečko Ocvirku, v upanju, da bo izpolnil obljubo, da 
bomo v letu 2009/10 dokončno dobili asfaltirani še ta dober 1 
km makadamske povezovalne ceste, po kateri se jaz s strahom 
pozimi vozim v šolo, in pozdravček na KS Boštanj ter podžupanji 
Bredi Drenek Sotošek.
Vse najlepše vam še naprej želim Žan Kranjc in vas pozdravljam 
s fotografi jo Križa, ki je v obliki kolaža, ki sem jo ustvaril z 
računalniškim programom.

Žan Kranjc, Križ - Krmelj

Moje poletne počitnice

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.
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Mladi

Zaslužene počitnice članov Društva 
podeželske mladine Tržišče
Vsako leto imamo navado, da vse pridne člane društva ter 
ostale, ki so nam pomagali izpeljati Kmečki praznik, nagradimo 
s kratkimi počitnicami. Lansko leto smo se temu morali zaradi 
spleta nesrečnih dogodkov odpovedati. Zato pa smo se letos tega 
toliko bolj veselili. Že drugič smo se odpravili na slovensko obalo, 
v mali zaliv Pacug. Zaliv leži med Strunjanom in Fieso ter je dokaj 
nepoznan, a kljub temu zelo lep. V petek, 28. avgusta, ob treh 
smo se zbrali v Tržišču ter skupaj nadaljevali pot. Ustavili smo 
se še na počivališču Barje, kjer smo se okrepčali ter pobrali še 
nekaj naših zvestih članov. Naša pot se je nato nadaljevala proti 
Primorski, ta pa se je zdela vse dlje, saj je bila na avtocesti velika 
gneča. Ustavili smo se še v trgovini, da si nabavimo hrano, da 
naši želodčki ne bodo prazni. In smo prišli. Tri dni smo uživali v 
čudoviti vodi slovenskega morja ter odlični družbi. Skakali smo 
v morje ter se veselili kot otroci, ki prvič vidijo morje. Odšli smo 
tudi na nočno kopanje, vendar nas je varnostnik kmalu napodil 
iz plaže. Uživali smo v dobri hrani, ki so jo pripravljali naši pridni 
člani. S seboj pa smo imeli nekaj čudovitih punc, ki se niso branile 
pospravljanja ter pomivanja posode, pa saj smo jim vsi malo 
pomagali. V soboto zvečer nam je zagodlo vreme, saj se je ulilo 
kot iz škafa, ravno ko smo se potikali po Fiesi. Z velikim naporom 
smo končno našli gostišče, ki je bilo odprto. Počakali smo, da se 
je nevihta malo pomirila, nato pa smo krenili. V hiške smo se vrnili 
prav vsi malo mokri. 
Kljub nevihti smo se v nedeljo vrgli v malo hladnejše morje. Še 
zadnjič smo skočili ter nato odhiteli na nedeljsko kosilo. Kot 
se spodobi za nedeljo, smo jedli juhico, ki nam je prijala kot 
ponavadi doma. Že je napočil čas, da se vrnemo proti domu. 
Tokrat ni bilo gneče in prav kmalu smo prispeli. Skupaj smo spili 
še pijačo v gostilni, kamor redno zahajamo, ter se razšli še malo 
bolj povezani kot prej. 
Za druge ne vem, jaz pa že nestrpno čakam drugo leto, ko bomo 
spet skupaj kam odšli.

Mateja Kopar, Društvo podeželske mladine Tržišče

Članicam in članom ŠKD mladi Boštanj ter našim prijateljem 
adrenalin ni neznanka. V poletnem času se je realizirala ideja, 
da društvo kupi vso potrebno opremo za paintball (12 pištol, 
zaščitne maske in obleke – hvala sponzorjem), hkrati pa se je v 
poletnih dneh na Okiču s pomočjo domačinov uredil tudi poligon, 
ki omogoča varno, predvsem pa adrenalinsko doživetje.
16. avgusta smo se odločili, da preverimo opremo in preizkusimo 
poligon. Morebitni naključni obiskovalci bi mislili, da se pripravlja 
kakšna invazija, šlo pa je »le« za boj 18 vojakov in vojakinj. 
Družinske zamere ali zavezništva, dobri ali slabi medsosedski 
odnosi – po petih urah boja je bil rezultat viden: praske, buške, 
odrgnjena kolena in komolci. Oprema in poligon sta z odliko 
opravila zelo zahteven preizkus. 
Ob tej priložnost pa vabimo vse, ki se želijo prepustiti adrenalinu, 
da nas kontaktirajo (mladibostanj@gmail.com) in poskrbeli bomo, 
da boste preživeli dan, ki ga še dolgo ne boste pozabili.

ŠKD mladi Boštanj, Tomaž Lisec 

ŠKD mladi Boštanj z lastnim paintball 
poligonom in opremo V Krmelju se je že sedmo leto zapored odvijal tradicionalni lan 

party z imenom KRMELJ-LAN #7. Lan party v poenostavljenem 
pomenu pomeni druženje in tekmovanje v računalniških igrah 
in računalniškem znanju, na katerem sodelujejo računalničarji 
'GEEKI' iz vseh koncev Slovenije.
LAN party se je pričel v soboto, 29. avgusta, ob 10. uri zjutraj 
s priklopom računalnikov, spoznavanjem in žrebom skupin. 
Prireditve se je udeležilo okoli 100 igralcev, ki so svoje znanje 
in sposobnosti dokazali v štirih različnih računalniških igrah. 
Tekmovanje se je pričelo ob 11. uri z igranjem Call of Duty 2 (5 
na 5) in Call of Duty 4 (3 na 3). Tekmovanje v predskupinah je bilo 
zaključeno ob 17. uri, sledil je premor za krajši počitek in toplo 
kosilo, ki smo ga pripravili krmeljski mladinci. Ob 18. uri se je 
tekmovanje nadaljevalo v igri FIFA 09 in POKRU, ki pa je potekalo 
posamično in se je vsak igralec trudil zase.

Prvi del tekmovanja se je zaključil ob 22.30 uri. Za vztrajne igralce in 
obiskovalce smo mladinci v mladinskih prostorih pripravili zabavo 
s programom, katere so bili vsi še najbolj veseli, saj je vsebovala 
veliko smeha, presenečenj in dobre glasbe. Za ostale, ki pa se 
zabave niso udeležili, je bilo poskrbljeno, da so lahko pozno v noč 
igrali, gledali fi lme ali počivali na oblazinjenih ležiščih. Zjutraj smo 
s tekmovanjem začeli ob 12. uri, malo kasneje od predvidenega, 
zaradi jutranje 'telovadbe', kavice in zajtrka. Po vseh napetih 
fi nalnih tekmah se je tekmovanje v vseh naštetih igrah zaključilo 
ob 18. uri. Nato je sledila podelitev nagrad najboljšim ekipam. V 

igri FIFA 09 sta tretje in drugo mesto osvojila domačina člana ekipe 
KPG.Gaming. Tretje mesto si je prislužil Tadej'SOLAR'Osrajnik, 
drugo mesto Alen'BENZO'Mencin, prvo mesto si je po lepo in 
atraktivno odigranih tekmah prav tako prislužil Mido_1. V Pokru 
je tretje mesto osvojil Darjan'FOXR'Blas, drugo Psiho, prvo mesto 
pa si je po napetem in dolgem fi nalu priigral igralec KPG.Gaminga, 
Žan'ZANCI'Marinković. V strelski igri, ki ponazarja 2. svetovno 
vojno, Call of Duty 2 si je tretjo mesto pridobila ekipa Gotbrain, 
drugo mesto je osvojila ekipa KPG.Gaming, prvo pa je po napetem 
fi nalu in odlični igri zasedla ekipa Famous. In še v zadnji strelski 
tekmovalni igri Call of Duty 4, ki predstavlja moderni sistem vojske, 
je tretje mesto zasedla ekipa sumeX, drugo ekipa KPG.Gaming in 
prvo mesto ekipa AAC 1. Za zaključek KRMELJ LANA #7 je sledila 
podelitev nagrad najboljšim, intervjuji znanih igralcev, slikanje 
in analiza celotnega projekta. Po prvih mnenjih obiskovalcev in 
igralcev smo organizirali in izvedli najboljši lan party v Sloveniji. 
Zadovoljstvo igralcev pa je izhajalo predvsem iz vseh dejavnosti, 
ki so bile ponujene čez celotno prireditev, saj je bil tako njihov 
čas pozitivno zapolnjen. Pohvalo za popolno izvedbo lan party-
ja si zaslužimo organizatorji, ki že od leta 2003 sodelujemo v 
organizaciji MSK-KPG in naši pokrovitelji, ki nam s praktičnimi 
in denarnimi nagradami pomagajo pri projektu. Več informacij si 
lahko preberete in ogledate na naši spletni strani www.msk-kpg.
com, kjer so objavljene slike lan party-ja in naši sponzorji. 

Predsednik mladinske sekcije Krmelj, Andraž Zupančič

Krmelj LAN tudi sedmič odlično uspel
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V soboto, 4. julija, so se člani AK Sevnica udeležili treh različnih tekem. V Celju je potekal 
Atletski pokal Slovenije za pionirje U16, ki sta se ga udeležila Jan Samide in Klemen 
Lendaro, ki sta tekmovala na 3000 m. Jan Samide je osvojil 2. mesto, Klemen Lendaro pa 
5. mesto. Oba sta popravila svoj osebni rekord.
V Laškem je potekal 2. kros za pokal občine Laško. V teku na 1000 m so nastopile 
Urška Pungerčar, Sara Karlovšek, Katarina Gorenc in Karin Ferlin in zmagale vsaka v svoji 
kategoriji.
V Dolenji vasi pri Ribnici je potekala 11. tekma v sklopu Tekov Dolenjske. Na 9,4 km dolgi 
progi se je pomerilo 184 tekačev, zbralo se je tudi veliko dobrih atletov iz Primorske ter 
triatloncev iz Ribnice. Robert Lendaro je bil v hudi konkurenci absolutno 5, v kategoriji D je 
bil 2. Vanja Lendaro je v kategoriji C osvojila 4. mesto. Pavle Drobne je bil v E kategoriji 22. 
        Vanja Lendaro

Šport in rekreacija

V soboto, 5. septembra, je na Polževem-
Kriška vas potekal 5. Krevsov tek, katerega 
se je skupaj s pohodniki udeležilo 173 
tekmovalcev. Sevničani so dosegli dve 
zmagi in eno drugo mesto. Na daljši razdalji 
11 km je Robert Lendaro s časom 42,35 
osvojil absolutno 3. mesto, v kategoriji D pa 
je prepričljivo zmagal. Matej Samide je bil s 
časom 43,30 absolutno 4., v kategoriji B pa 
je zasedel 2. mesto. Na 4,4 km je nastopil 
Klemen Lendaro, ki je postal s časom 20,31 
absolutni zmagovalec v moški konkurenci 
in si pritekel zlato kolajno. 
   Vanja Lendaro

Sevničani odlični na 
Polževem-Kriški vasi

RK Sevnica na Cell-Cup-u 2009

Uspešen konec tedna sevniških atletov

Od 16. avgusta do 22. avgusta je Rokometni klub Sevnica gostoval na Madžarskem na 
Cell-Cup-u v mestu Veszprem. To je eden izmed najbolj priznanih rokometnih turnirjev za 
mlajše kategorije rokometašev v Evropi. Na letošnjem, že trinajstem po vrsti, je nastopilo 
159 ekip iz 14 držav z več kot 2000 udeleženci. Nastopili smo z dvema ekipama. Mlajša 
selekcija je štela 14 igralcev, starejša pa 10. Mlajši so osvojili odlično 3. mesto med 22 
ekipami. Prikazali so zelo dobro igro in le malo jim je manjkalo, da bi se uvrstili v fi nale. 
Odigrali so osem tekem in le eno izgubili. V svoji predtekmovalni skupini so po vrsti 
premagali Debrecen 33:19, Ferencvaros 37:16, Bregenz 26:23, Vise 31:10 in Alsoors 
32:8. V nadaljevanju so premagali Tiso Volan z 32:25. V polfi nalu so izgubili s kasnejšim 
zmagovalcem ekipo Elektromos iz Budimpešte z 22:25. V boju za tretje mesto pa so 
ponovno premagali Bregenz z 29:19.

Mladinci so osvojili 6. mesto med 21 ekipami v izjemni konkurenci. Igralo je le deset 
igralcev, kar je bil v primerjavi s konkurenco velik minus. V predtekmovalni skupini so 
zabeležili tri zmage in en poraz. Premagali so Esslingen 35:18, National team Kuwait 
25:16, Gwardia 32:8 in izgubili z Albo 14:22. V četrtfi nalu so izgubili z domačini iz 
Veszprema 19:25. V boju za mesta od 5 do 8 pa so premagali Wurttemberg s 24:23 
in izgubili z Albo 23:25. Tekme v tej selekciji so bile izredno dinamične in zanimive. 
Na mladinskih tekmah  je bil tudi oglednik iz EHF (Evropske rokometne zveze), ki si je 
ogledal dve naši tekmi in zelo pohvalil našo igro. Predvsem igro v obrambi, saj smo v 
predtekmovanju prejeli najmanj zadetkov izmed vseh ekip.
V ponedeljek je bila svečana otvoritev s predstavitvijo vseh ekip. V ostalih dneh so se 
zvrstili še lepotno in plesno tekmovanje ter predstavitev mesta. V ekipi smo imeli dva 
muzikanta, ki sta nas z igranjem na harmoniko zabavala med prostim časom. Organizator 
turnirja ju je povabil na nastop na zaključni prireditvi. Pred zbrano množico sta nastopila 
skupaj z ostalimi fanti iz obeh ekip. 
Udeležba na turnirju je bila »zadetek v polno«, saj so igralci prikazali odlično igro in dobili 
izkušnje, ki jim bodo pomagale v nadaljnji igralski karieri. Ni mala stvar odigrati sedem 
tekem v petih dneh. 

Vojko Švab

8. julija je ŠD Arto organiziralo tekmovanje 
v kartingu za pokal ŠD Arto, ki se je odvijal 
v Krškem v Vrbini na kartodromu Raceland. 
Dirke so se udeležili športniki Arta in 
povabljeni sponzorji. Po kvalifi kacijah se je v 
fi nale uvrstilo 10 tekmovalcev, ki so štartali 
po sistemu formule ena. Prvo mesto si je 
pridirkal Roman Janc iz Studenca, drugo 
Aleš Jeras iz Arta in tretje Janoš Janc iz 
Arta. Po podelitvi pokalov smo se odpeljali 
na igrišče ŠD Arto in, kot se za športnike 
spodobi, odigrali nogometno tekmo, ki smo 
jo poimenovali »Stari - Mladi«. Prepričljivo 
so zmagali mlajši in prejeli pokal.
Nato se je začel piknik z vaščani Arta. 
Popoldne je hitro minilo, bilo je tako lepo, 
da je trajalo dolgo v noč. Ob tej priložnosti 
bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, kajti 
brez njih bi naše športno društvo težko 
delovalo.

Bernarda Janc

ŠD Arto organiziralo 
dirko v kartingu in piknik 
z vaščani
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Šport in rekreacija

V četrtek, 13. avgusta, zgodaj zjutraj smo se srečno vrnili planinci Posavja, Zasavja in 
Spodnje Savinjske doline z desetdnevnega pohodnega tabora v Visokih in Zapadnih 
Tatrah na Poljskem.
Tabora se nas je udeležilo 45 planincev, ki nas povezuje meddruštveni odbor PZS. 
Ob dokaj napornem urniku smo osvojili kar šest vrhov, med njimi tri Granate (2.223 
m – 2.240 m) in najvišji vrh Rysy (2.499 m), prepešačili pa smo tudi kar šest lepih 
desetkilometrskih dolin. Čudovita pokrajina s številnimi gorskimi jezeri nam bo ostala 
še dolgo v nepozabnem spominu. Spoznali smo tudi zgodovino te pokrajine s športno 
turističnim centrom Zakopane, značilnosti, turistične znamenitosti, ki so ne malokdaj 
prepletene ali povezane z življenjem pokojnega papeža Janeza Pavla II., in drugimi 
znanimi osebnostmi Poljske. Občudovali smo značilno leseno in zidano arhitekturo in 
etnologijo tega območja. Poleg Tatr smo obiskali tudi najstarejši narodni park Pienini, 
se s splavi popeljali po reki Dunajec in prepešačili greben nad reko z razglednimi vrhovi 
Sokolica in Tri Korone. Nazadnje pa smo se povzpeli še na najvišji vrh Poljske izven Tatr 
v hribovju Beskidi. To je 1.725 m visoka Babia gora, ki je hkrati tudi nacionalni park. 
Seveda pa nismo zamudili tudi pokrajinskega središča Malopoljske, ki je srednjeveško 
mesto in nekdanja državna prestolnica Krakow, kjer smo si ogledali mestno središče z 
značilnimi objekti, obiskali promenadno Florijansko ulico in mestna vrata, si ogledali 
nekdanji židovski geto Kazimir z največjo sinagogo in se povzpeli tudi na grad Wawel. 
Nedaleč od Krakowa pa smo si ogledali tudi čudovito svetovno dediščino – nekdanji 
rudnik soli v Wielitzki. Na poti domov smo se zapeljali skozi rojstno mesto papeža J. P. 
II. in se ustavili v Auschwitzu. Ob ogledu ter globokih besedah in mislih tamkajšnjega 
vodiča smo vsak po svoje z molkom doživeli to največje nacistično taborišče, kjer je v 
velikih mukah umrlo čez 1.5 milijona ljudi, med njimi tudi 1.500 Slovencev. 
Tabor sem organiziral in vodil Janez Levstik.

Več vtisov pa najdete na spletni strani Romane Ivačič. http://rivacic.blogspot.com/

Planinski tabor na Poljskem

V soboto, 5. septembra, je potekal v Ribnici 5. rokometni turnir veteranskih ekip. Na 
turnirju se je borilo 7 moških in 4 ženske ekipe.
Sevniški oldHANDsi so se v predtekmovalni skupini pomerili z domačini iz Ribnice in 
ekipo Iga. Proti Ribničanom so oldHANDsi začeli zelo slabo, saj je bil izid ob polčasu kar 
5:1. V drugem polčasu so strnili svoje vrste v obrambi in napadu, zaigrali na vso moč 
in tekmo po dramatični končnici le dobili z rezultatom 9:8. Drugo tekmo z ekipo Iga so 
Sevničani začeli silovito in povedli s 4:1, v nadaljevanju pa malce popustili, vendar tekmo 
pripeljali srečno do konca in zmagali z rezultatom 8:7. 
Finalna tekma med ekipo Mlajših veteranov iz Trebnjega in oldHANDsi je odločala o 
zmagovalcu turnirja. Sevničani so tekmo začeli zelo dobro in povedli z dvema zadetkoma. 
Kljub nekaterim spornim sodniškim odločitvam in odličnim obrambam vratarjev ter 
poškodbi Hadjijalija, so se na koncu veselili igralci iz Sevnice, ki so imeli v svojih vrstah 
najboljšega igralca turnirja Lovra Zbašnika. Tretje mesto so osvojili domačini iz Ribnice, 
ki so premagali Radeške gamse. Najboljši strelec je bil Nejc Majer iz Trebnjega, najboljši 
vratar pa Tomaž Krajc iz Ribnice. 

Janez Kuhar

Sevniški oldHANDsi zmagali na turnirju v RibniciSevniški oldHANDsi zmagali na turnirju v RibniciSevniški oldHANDsi zmagali na turnirju v Ribnici
V sredo, 2. septembra, je v Celju potekal 
mednarodni atletski Miting Celjskih knezov, 
kjer sta uspešno nastopila tudi atleta AK 
Sevnica, ki sta tekla na 3.000 m. Miha Povšič 
je osvojil šesto, Robert Lendaro pa osmo 
mesto.

ČLANI - 3.000 m
  6. Miha Povšič         91      9:16,19
  8. Robert Lendaro      70       9:24,50  (OR)

V soboto, 5. septembra, pa je v Domžalah 
potekal Atletski pokal Slovenije za mlajše 
mladince in mladinke. Na tem tekmovanju 
sta nastopili tudi atletinji AK Sevnica. Sara 
Karlovšek je zmagala na 3.000 m z odličnim 
rezultatom 10:32,19, prav tako dobro se je 
izkazala Katarina Gorenc, ki pa je osvojila 
drugo mesto s časom 5:06,21 na 1.500 m, 
kar je prav tako odličen rezultat za njeno 
starost. 
MLAJŠE MLADINKE-1992 in mlajše - 1.500 m
  2. Katarina Gorenc  97           5:06,21 (OR)

3.000 m 
  1. Sara Karlovšek    96         10:32,19 (OR)

V soboto, 12., in v nedeljo, 13. septembra, 
je v Kopru potekalo državno prvenstvo 
Slovenije za pionirje in pionirke. Na tem 
prvenstvu so nastopili tudi trije atleti 
AK Sevnica. Najbolj se je odrezala Sara 
Karlovšek, ki je tekla s pionirkami U16 in na 
2.000 m in osvojila srebrno medaljo ter s 
časom 6:39,03 postavila tudi državni rekord 
za pionirke U14. Rekord je izboljšala kar za 
9 sekund.

PIONIRKE   U12, 1998 in mlajše, 600 m
  6. Karin Ferlin            98                2:00,37 

PIONIRJI   U16, 1994/95, 1.000 m
10. Klemen Lendaro   95               11:03,82
PIONIRKE   U16, 1994 in mlajše, 2.000 m

  2. Sara Karlovšek  96               6:39,03     
Državni rekord za U14

Rafko Povhe

Atletika

Foto: Sine Karlovšek
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Prispevki in reportaže
Letovanje
Od 24. do 29. avgusta se je 50 uporabnikov iz vseh treh enot 
Varstveno-delovnega centra Krško-Leskovec Sevnica, Brežice in 
Leskovec ter 13 spremljevalcev udeležilo letovanja ob morju v 
turističnem naselju Adria v Ankaranu.
Osrednji program letovanja je bil namenjen plavanju, učenju 
plavanja in različnim aktivnostim za ohranjanje psihofi zičnih 
sposobnosti.

Organizirali smo tudi krajši izlet z ladjico po slovenski obali, 
ob večerih smo se poveselili in zaplesali ob zvokih žive glasbe. 
Naši uporabniki so se z velikim veseljem udeleževali različnih 
aktivnosti, družabnih iger, ki so bile organizirane v sklopu Hotela 
Adria (karaoke, igre ob bazenu, vodna aerobika in drugo). Ves 
čas letovanja je bilo poskrbljeno za ustrezno varstvo, zdravstveno 
nego in zdravo prehrano. 
Tehnični pogoji, urejenost in prijaznost osebja turističnega naselja 
Adria ter idealno vreme so omogočili, da smo letovanje izpeljali 
uspešno in se vsi zadovoljni ter polni lepih vtisov vrnili domov.

Sredstva za uspešno izpeljavo letovanja ob morju so poleg 
prispevkov uporabnikov prispevale številne krajevne skupnosti, 
občine Krško, Brežice in Kostanjevica, društvo Sožitje Sevnica ter 
številni donatorji.

Vsem, ki ste prispevali sredstva za letovanje, se v imenu 
udeležencev iskreno zahvaljujemo!

Bojana Tkalec Štrasner, vodja letovanja

Humani virusi papiloma (HPV) 
so tisti, s katerimi se pogosto 
okužijo ženske in moški v 
Sloveniji in tudi drugje po 
svetu. Okužba s HPV lahko 
povzroča predrakaste in rakave 
spremembe materničnega 
vratu, genitalne bradavice 
(kondilome) in papilome grla. 
Obstaja več kot 100 različnih 
genotipov HPV. 

HPV so glavni vzrok za nastanek raka materničnega vratu, povezani 
pa so tudi z nastankom drugih rakov pri moških in ženskah.
Okužba s HPV je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb. 
Vsaj 50 odstotkov ljudi, ki so spolno aktivni, se bo v življenju 
okužilo s HPV. Okužba je najpogostejša pri adolescentih in mlajših 
odraslih, starih od 15 do 25 let.
Ljudje, ki so okuženi s HPV, v večini primerov sploh ne vedo, da

so. HPV najdemo v koži ali sluznicah in navadno ne povzročajo 
nobenih težav. Lahko pa se razvije trajna okužba s HPV.
Pred okužbo se je mogoče dodatno zavarovati s cepljenjem. 
Z novim šolskim letom se bo v Sloveniji začelo brezplačno 
neobvezno cepljenje proti okužbam s humanimi virusi papiloma 
(HPV). Uporabljeno bo štirivalentno cepivo, s katerim bodo cepili 
deklice v 6. razredih osnovnih šol. Za to cepivo je Evropska 
agencija za zdravila (EMEA) izdala dovoljenje za uporabo dne, 20. 
septembra 2006. Pri nas je na voljo od decembra 2006. 
Cepivo varuje pred nastankom predrakavih oziroma rakavih 
sprememb, ki jih ti virusi povzročajo.
Prvo cepljenje bo priključeno sistematskemu pregledu v 6. 
razredu osnovne šole. Starše bo na prvem roditeljskem sestanku 
izvajalec cepljenja – Zdravstveni dom Sevnica – seznanil z vsemi 
podrobnostmi. Na roditeljskih sestankih bo za pojasnila na voljo 
Violeta Bahat–Kmetič, dipl. ms.

Informacije v ZD Sevnica: Zdravstveno varstvo otrok in mladine, 
dispanzer za žene, zdravstveno-vzgojni center, www.zd-sevnica.si 

Cepljenje proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV)

Trgatev grozdja je za vsakega vinogradnika in posameznika težko 
pričakovano in slovesno dejanje, za stanovalce Doma upokojencev 
Sevnica pa prav gotovo dogodek veselja, druženja in dobre volje, 
ki lahko vsakomur obogati in polepša dan. 
Dom res nima vinograda, ima pa trto, ki jo je pred leti prinesel 
vzdrževalec doma, gospod Slavko, s svojih gričev v upanju, da 
nam bo kmalu dala sadove. Letos smo grozdje končno dočakali, 
saj je trta tako bogato obrodila, da smo v domu pripravili kar pravo 
trgatev. Stanovalci so se zbrali pred domom, gospod Slavko pa je 
med tem trto obral. Vsi smo se do sitega najedli, popili kozarček 
rujnega, se posladkali s potičko, zraven zapeli, poklepetali in se 
skupaj poveselili. Naša prva trgatev je uspela in v domu si želimo, 
da bi nam prihodnje leto trta spet tako obilno obrodila in nam dala 
še več takšnih dogodkov, ki so polni radosti, smeha in solz sreče. 

 Delovna terapevtka Nataša Pungeršič Kokove

Prva trgatev v Domu upokojencev Sevnica
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Društvo...

Zadnji petek avgusta je kulturni dom v Sevnici sprejel številne 
gasilce in gasilke, ki so s slavnostno sejo začeli predvečer 
osrednje prireditve v počastitev visokega jubileja, 130. obletnice 
PGD Sevnica. Slovesnega dogajanja so se udeležili funkcionarji 

sevniškega in slovenskega gasilstva, predstavniki civilne zaščite, 
člani pobratenih društev in drugi, ki aktivno sodelujejo s 
humanitarno organizacijo. Navzoče je prvi nagovoril predsednik 
PGD Sevnica, Štefan Teraž, in izrazil zadovoljstvo glede razvoja 
gasilstva v domačem okolju ter strnil najpomembnejše dogodke 
in pridobitve celotne zgodovine društva. Poudaril je, da je v 
današnjih časih, ko opažamo povečanje naravnih nesreč in 
globalnih sprememb okolja, čedalje več nevarnosti in prav zaradi 
takšnih razmer se moramo gasilci še bolj potruditi izpopolniti 
pripravljenost in usposobljenost. Po Teraževih besedah se je 
v zgodovini sevniško gasilstvo zelo razvilo, gasilci pa so zaradi 
izobraževanja in pridobljenega specialnega znanja čedalje bolj 
usposobljeni in zato čedalje bolj samozavestno in neustrašno 
sodelujejo v akcijah reševanja. Posebej je omenil Gašperja Janežiča 
in Draga Žnideršiča, ki sta v lanski nesreči pri hidroelektrarni 
Blanca nesebično in brez pomislekov prva priskočila na pomoč 
ter za to prejela državno odlikovanje – medaljo za hrabrost. 
Svoje misli je zbranim namenil slavnostni govornik slovesne seje, 
Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje. Dejal je, da je slovensko gasilstvo zlasti po 
osamosvojitvi naredilo velik korak naprej in postalo najmočnejši, 
najštevilnejši in najodgovornejši člen v sistemu zaščite in reševanja. 
Poudaril je štiri vidike, ki naj bi jim gasilci posvetili še nekoliko 
večjo pozornost: 
(1) Glede na to, da je bilo sprejetih veliko novih zakonov in 
prilagojenih precej podzakonskih aktov v korist gasilstva, moramo 
člani te vseslovenske organizacije usmeriti energijo v delo na tem 
področju in izpolniti zakonska določila. 
(2) Treba je zaščititi in razvijati status prostovoljnega gasilca ter 
izkoristiti vse odprte možnosti za uspeh pri zagotavljanju statusa 
prostovoljnega gasilca. 
(3) Pomembna sestavina v gasilstvu je stabilno (so)fi nanciranje 
na lokalni in tudi nacionalni ravni ter pozitivno sodelovanje z 
organi zavarovalniške in davčne zakonodaje. Zagotoviti fi nančna 
sredstva je namreč nepogrešljivi pogoj za nemoteno delovanje 
uspešnega gasilstva, na Ministrstvu za obrambo pa gasilska 
organizacija predstavlja eno od prednosti, kar sicer priznava tudi 
Vlada Republike Slovenije. 
(4) Sofi nanciranje je mogoče pridobiti tudi drugače, predvsem 
v sklopu fonda na Upravi za zaščito in reševanje, gre pa tudi 
za zagotavljanje virov izenačevanja gasilske pripravljenosti 
in opremljenosti po Sloveniji. Tovarišem je spregovoril tudi 
predsednik GZS, Anton Koren, ki je tokrat pozdravil gasilce v svojem 
kraju ter bil ob tem vidno ponosen. Poudaril je vlogo ljubezni, 
ki je na vseh področjih delovanja predpogoj vsakemu dobremu 
delu, še zlasti kadar gre za prostovoljstvo, saj precej pripomore 
k ugledu slovenskega gasilstva doma in v svetu. Po Korenovih 
besedah je slovensko prostovoljno gasilstvo nenadomestljivo, in 
to moč dosegamo v zdravem druženju, kulturo in povezanost pa 
je treba ohraniti tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti je svoj košček 
v mozaik praznovanja dodal tudi župan občine Sevnica, Srečko 
Ocvirk. PGD Sevnica je izročil občinsko listino kot priznanje za 
njihov trud in delo. Zvone Košmerl, predsednik GZ Sevnica, je 

dodal, da je domače društvo doseglo visoko stopnjo opremljenosti, 
za kar se je treba zahvaliti dolgoletnemu delu in izobraževanju. 
Zato lahko občani pričakujejo humanitarno in strokovno pomoč. 
Mnogi so imeli na slavnostni seji priložnost čestitati društvu za 
častitljiv jubilej ter izročiti spominska darila, za tem pa je PGD 
Sevnica podelil zahvalo za pomoč in prispevek k delovanju društva 
devetim organizacijam ter tri bronaste, eno srebrno in osem 
zlatih plaket PGD Sevnica za izredne zasluge in razvoj gasilstva. 
Anton Koren je ob koncu podelil gasilsko odlikovanje 3. stopnje 
Frideriku Percu ter najvišje priznanje za posebne zasluge Maksu 
Senici – oba sta že več desetletij izjemno dejavna v gasilstvu. Pri 
kulturnem programu so nastopili člani folklorne skupine Društva 
upokojencev Razbor, pevski zbor Zbure in oktet Jurij Dalmatin, na 
koncu je bila še pogostitev udeležencev.

Na osrednji prireditvi v počastitev 130. obletnice PGD Sevnica, ki je 
bila dan pozneje, so gasilci pripravili parado in predstavili gasilska 
vozila in opremo. V sprevodu mimo častne tribune je sodelovalo 
28 gasilskih vozil in šoferjev, v slavnostnem ešalonu se je zvrstilo 
skoraj 200 gasilcev in gasilk iz PGD Blanca, Boštanj, Breg, Krmelj, 
Loka pri Zidanem Mostu, Poklek, Primož, Sevnica, Studenec, 
Šentjanž, Tržišče, Telče, Trnovec, Veliki Cirnik in Zabukovje. Po 
pozdravnih nagovorih je PGD Sevnica prejel visoko priznanje, ki 
ga je podelil podpoveljnik GZS Janez Groboljšek – zlato plaketo 
z vgravirano 130. obletnico. Zadnja sobota avgusta je bila tudi v 
znamenju pridobitev, saj je upravni odbor PGD Sevnica na svoji 
seji lani decembra sprejel odločitev glede nabave nove prenosne 
motorne črpalke Magirus Eurofer(e) 2000 8/8. Prevzem so 
Sevničani izpeljali prav med praznovanjem in z opravljeno vajo 
z novo motorno črpalko pospremili slovesnost h koncu. Gasilci 
od blizu in daleč so se seveda še nekoliko zadržali ob klepetu, 
kozarčku in gasilskem golažu še pozno v popoldne. 
Vse aktivnosti, ki jih je PGD Sevnica izpeljal v sodelovanju z 
domačo gasilsko zvezo, so torej prepričljiv dokaz, da se gasilstvo 
kot združevalni dejavnik pojavlja na vseh področjih vsakdanjega 
življenja, podeljena priznanja in pohvale pa dajejo še dodaten 
zagon za prihajajoče akcije. 

Doroteja Jazbec

PGD Sevnica praznoval 130. obletnico

Foto: Doroteja Jazbec

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.
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Policija, gasilci, promet

Lep jesenski pozdrav vsem bralcem glasila. Zdaj je čas, ko lahko poberemo darove narave, za 
katere smo se vse leto tako trudili, jih negovali in skrbeli zanje. Ob tej priložnosti naj opozorim 
vse voznike vozil, da alkohol in vožnja vozil ne gresta nikakor skupaj, ker alkohol oslabi 
človeku sposobnost koncentracije in upočasni refl ekse. Vse to je lahko usodnega pomena na 
cesti. Zato vam svetujem, da, ko zaužijete nekoliko preveč alkohola, ne sedate za volan vozila, 
ampak to prepustite nekomu, ki je trezen in ima seveda ustrezno znanje za vožnjo.
Za ponazoritev učinka alkohola na posameznika navajam:
1. Moški, težak 80 kg, popije liter piva, v katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno 70 
odstotkov telesne teže so tekočine, na katere se porazdeli zaužiti alkohol. Torej se razdeli na 
56 kilogramov telesne teže. Če 40 gramov zaužitega alkohola delimo s težo telesnih tekočin, 
dobimo stopnjo koncentracije alkohola v krvi, ki je 0,71 grama na kilogram krvi (promila). 

2. Ženska, težka 60 kg, popije en liter piva. Pri ženski so tekočine le 60 odstotkov telesne teže, torej 36 kilogramov. Če 40 gramov 
alkohola delimo s težo, je koncentracija alkohola v krvi 1,1 grama na kilogram krvi (promila).
Ob vsem tem še podatek o razgradnji alkohola v našem organizmu glede na čas. Ugotovili so, da se v eni uri razgradi povprečno 0,15 
grama alkohola na kilogram krvi. Zato je mnenje posameznikov, da je že nekoliko spanca dovolj, da se »streznimo«, vsekakor napačno 
in neresnično. Ti vozniki so še vedno nevarni sebi in preostalim udeležencem v prometu.
Povečuje se tudi število tatvin. Pogosto pride več oseb do občana, od katerega nato prosijo za hrano ali pijačo, sprašujejo, ali imajo 
kaj starega železa in podobno. Pri tem eden ali dva zamotita občana in ga zvabita od vhoda, tretji pa v tem času vstopi v stanovanje 
in ukrade denar ali nakit. Oškodovanec navadno ob odhodu teh oseb še ne ugotovi, da so ga okradli. To opazi pozneje. Zato vam 
svetujem, da ob obisku takšnih ne zapuščate hiše oziroma stanovanja, če niste zaklenili vhodnih vrat.
Vsem svetujem, da spremljate dogajanje v svoji okolici in ste pozorni na osebe, ki izbirajo starejše občane, ko so sami doma, da si 
zapišete morebitno registrsko številko vozila teh oseb in si zapomnite njihov videz, o tem pa takoj obvestite policijo na interventno 
številko 113 ali telefonsko številko Policijske postaje Sevnica 81 61 800.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Policija svetuje

Oktober je v našem prostoru mesec požarne varnosti. Osrednja tema je požarna 
varnost starejših oseb, ki so v domovih starejših občanov, v domači preskrbi 
ob pomoči svojcev in raznih služb oziroma živijo sami. Podatki kažejo, da je 
v primeru požara smrtnost starejših večja kot med drugo populacijo. To velja 
predvsem za tiste, ki živijo sami, se teže gibljejo, slabše slišijo ali vidijo, so 
pozabljivi in podobno. To pomeni, da je ta mesec požarne varnosti posvečen 
občutljivi populaciji. 
V tem času bodo v občini razne aktivnosti, ki jih bodo pripravili Gasilska zveza 
Sevnica in prostovoljna gasilska društva v vašem kraju. Za večjo požarno varnost 
vabljeni k sodelovanju. Na pomoč!

Gašper Janežič, poveljnik GZ Sevnica

Mesec požarne varnosti

Že v prejšnji številki smo napovedali akcije preventive v cestnem 
prometu, ki že potekajo na območju celotne občine Sevnica.
Akcije so razdeljene v štiri sklope, zajeti pa sta soorganizacija 
in izpeljava: Vrtca Ciciban Sevnica, oddelki predšolske vzgoje pri 
osnovnih šolah občine Sevnica, Osnovna šola Ane Gale Sevnica, 
osnovne šole v občini Sevnica; Srednja šola Sevnica, Gasilsko 
društvo Sevnica, Območno združenje Rdečega križa Sevnica, 
Policijska postaja Sevnica, Zdravstveni dom Sevnica, Avtošola Prah 
Toni iz Sevnice in SPV občine Sevnica. Sklopi bodo povezani v 
kratek preventivnoizobraževalni fi lm, ki bo nastal pod režisersko 
taktirko Bojana Kostevca.
Vse dejavnosti, ki bodo v mesecu dni, se bodo predstavile na 
sklepni prireditvi, ki bo 23. oktobra, na parkirišču pred pošto v 
Sevnici. 
Prvi del, ki se bo začel ob 16. uri, bo namenjen predšolskim 
otrokom v spremstvu svojih staršev. Zabavala in animirala jih bo 
glasbenica Damjana Golavšek, ki je po poklicu tudi vzgojiteljica.
V drugem delu, z začetkom ob 16.30, se bodo predstavili najmlajši

 

iz vrtca Ciciban Sevnica, Grega in Anže iz Krmelja bosta obiskovalce 
popeljala v svet rapa, v glasbeno sproščenem ozračju bo preostali 
glasbeni del zapolnila KD Godba Sevnica. Po pozdravnem nagovoru 
župana občine Sevnica Srečka Ocvirka in slavnostnem govorniku 
Bojanom Žlendrom bodo rdečo nit ponazorili igralska skupina iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom Jane Uvodič. Postopke 
ob morebitni nesreči bodo dopolnili člani Gasilskega društva 
Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica in Policijske postaje Sevnica. Po prireditvi 
bodo predstavili svojo opremo, ki jo uporabljajo, in postopke 
preventive in varne udeležbe v cestnem prometu. Prireditev bo 
povezoval moderator Aleš Tuhtar.
V neposredni bližini prizorišča bo mogoča vožnja s simulatorjem 
motorja Honda z Avtošolo Prah Toni iz Sevnice, preizkusiti bo 
mogoče tudi naprave iz DRSC SPV.
Že naslov akcije kaže, da smo promet vsi in da je za svoje vedenje 
odgovoren vsakdo. Kje je vaše mesto, kako lahko pripomorete k 
varnejši udeležbi v prometu in kakšen bo vaš prispevek se vedno 
znova odločate sami. K odločitvi za udeležbo na končni prireditvi 
Vsi smo promet pa naj vam pomagajo pester program, zanimive 
predstavitve in uspeh, ki ga bomo konec akcije delili z vami. 
Vabljeni.

Stik: smesko.kisko@gmail.com

Vsi smo promet 
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VSAKO JUTROVSAKO JUTRO
 MED 5.00 IN 9.00 URO

GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV

STORITVE Z DVIGALOM

GRADNJE, ADAPTACIJE  STANOVANJ

PRENOVA KOPALNIC

ZIDARSTVO
gsm: 041/653 878
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RazvedriloSlikovna

1. nagrada: 
kosilo za dve osebi, ki  ga podarja  Gostilna Repovž, 
Šentjanž 14, 8297 ŠENTJANŽ

2. nagrada: 
knjiga V čas zapisana sevniška partitura, 
ki jo podarja  KŠTM Sevnica

3. nagrada: 
dve dve nagradni kartici veselja, 
ki ju podarja  KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. oktobra 2009 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec OKTOBER:

www.kstm.s i

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...)

VICOTEKA 
AVTOMOBILI
Sonja je rekla prijateljici:
»Moški so kot avtomobili.
 Ne veš, kaj jim manjka, 
dokler se ne uležeš pod njih.«

PRAZNA SOBA
»Imate morda kakšno prazno 
sobo?«
»Žal je vse zasedeno.«
»Kaj pa, če bi prišla angleška 
kraljica?«
»No, potem bi se že kaj našlo.«
»Dajte mi torej to, kar bi se že 
našlo, 
kraljice zagotovo ne bo.«

ZAMUDA
Sonja, si slišala, da se Tanja in Ivo 
ločujeta?
»Res? Zakaj pa?«
»Menda jo vara. Ne hodi več 
pravočasno domov.«
»Daj no, daj!
 Saj tudi moj zamuja, pa se zato še 
nisem ločila.«
»To je že res, toda Ivo že pol leta ni 
prišel domov.«

NJIVA
Janez in Micka sta se poročila. Po 
poroki je Janez Micko vsak večer 
pobožal po zadnjici in rekel:
»O, moja njiva nezorana!«
Četrti dan se je Micka razjezila:
»Takole, Janez! 
Če danes ne boš začel orati, grem 
jutri v zadrugo!«



23Oktober 09

Oglasi




