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Oglasi
Sava avto d.o.o, Sevnica
Dolenji Boštanj 60a
8294 Boštanj
Tel.: 07/81 63 320
www.sava-avto.si
http://trgovina.sava-avto.si

Sava avto ÿestita vsem ob novoletnih praznikih in
vam podarja
Kupon za

Kupon je vnovþljiv v Intersportu Sevnica
do 31.12.2009
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10%

popusta pri nakupu vseh artiklov, razen
akcijskih

Uvodnik
Kmalu bomo vkorakali v december, zadnji
mesec leta. Za nekatere je to prav poseben
mesec, predvsem zaradi novoletnih in
božičnih praznikov, za druge zaradi snega
in snežnih norčij. Zato si je tudi z razlogom
pridobil vzdevek Veseli december. V
prihajajočem letu vam želim obilo zabave,
zdravja, polno uspeha in izpolnitev želja ter
toplih stiskov rok.
Mojca Pernovšek

Podatki o glasilu:
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007.
Glasilo delno ﬁnancira Občina Sevnica.
Naklada 6.250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini
Sevnica brezplačno na dom. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, Marjeta
Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar, Jože
Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj

Koledar svetovnih dni za december
1. december
2. december
3. december
4. december
Druga nedelja decembra
5. december
9. december
10. december
11. december
11. december
14. december
17. december
18. december
29. december

svetovni dan boja proti aidsu
svetovni dan boja proti sužnosti
mednarodni dan ljudi s posebnimi potrebami
svetovni dan invalidov
mednarodni dan otrok v medijih
svetovni dan prostovoljcev
dan miru
svetovni dan človekovih pravic
svetovni dan gora
obletnica UNICEF-a
evropski dan astme
svetovni dan letalstva
svetovni dan migrantov
svetovni dan biotske raznovrstnosti

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

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila.
Prispevkov in fotograﬁj ne vračamo.
Oblikovanje graﬁčne predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Tehnični urednik: Iztok Felicijan
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Graﬁka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si;
Telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla decembra 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 3.12.2009. Prispevki naj
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotograﬁji.
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

VESELI DECEMBER NA GRADU SEVNICA
Sreda, 16. decembra 2009, ob 19. uri v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica:

Božično novoletni koncert Shirlie Roden

Mesec december je mesec praznovanj in veselja! Je pa tudi mesec, ko se ozremo na pretečeno leto in ko delamo načrte za leto, ki
prihaja. Naj nas ob vsem tem spremljata in navdihujeta izjemen glas in energija Shirlie Roden, ki bo polnila naša srca in duše na
današnjem koncertu. Angleška pevka Shirlie Roden je vsestranska umetnica in koncertira v Sloveniji že več kot 17 let. Je mednarodno
priznana predavateljica in terapevtka, ki je razvila enostavno in učinkovito metodo zdravljenja z naravnim človeškim glasom. Je avtorica
dveh knjig. O njenem delu v Sloveniji, pa so posneli tudi dokumentarni ﬁlm.
Priporočljiv prispevek za koncert je 10 EUR, za študente 8 EUR, otroci do 12. leta pa imajo vstop prost. Dodatne informacije Studio
Harmonija (www.harmonija.si) - Nataša Kogoj 041/855 528. Opomba: knjiga Preprosto Slovenija – Simply Slovenia, katere avtorja sta
Shirlie Roden in Bogdan Kladnik, je ponatisnjena in naprodaj v knjigarnah; s popustom pa jo boste lahko kupili tudi na koncertu! Na
prodaj bodo tudi CD-ji Shirlie Roden.

Sobota, 19. decembra 2009, ob 19. uri v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica:

Gledališki večer: Snubač

Predstavila se nam bo igralska skupina »Un' trije« iz Sevnice s komedijo Snubač avtorja Antona Pavloviča Čehova. Vstopnina 5 EUR.

Ponedeljek, 21. decembra 2009, ob 18. uri v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica:

Otroška predstava »Prijatelji iz škatlice veselja«

Predstava je prirejena po igri Luke Paljetka. Govori o prijateljstvu, prvi ljubezni, skušnjavah ulice ... Mentor: Snježana Pungerčič.
Predstava je namenjena otrokom od 3. leta naprej. Vstopnina 3 EUR.
KŠTM Sevnica, www.kstm.si
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Občinske strani

Osrednja slovesnost
ob občinskem prazniku

V sklopu praznovanja praznika občine Sevnica je bila v kulturni
dvorani v Sevnici osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na
kateri so podelili tudi priznanja tistim, ki so s svojim delovanjem na
različnih področjih družbenega življenja pomembno pripomogli k
boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov. Ob
tej priložnosti so srebrno plaketo občine Sevnica prejeli Boštjan
Repovž, Kolesarsko društvo Sevnica, Božidar Beci, Franc Povše ml.
in Gostišče Dolinšek. Zlato plaketo občine Sevnica so prejeli Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Ana Mešiček in Prostovoljno
gasilsko društvo Krmelj, najvišje priznanje, to je grb občine
Sevnica, pa je prejelo podjetje Tanin Sevnica kemična industrija,
d. d. Kulturni program so oblikovali učenci Glasbene šole Sevnica,
Godba Sevnica in učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama
Studenec in Loka, v kratki videopredstavitvi pa je bilo prikazano
delo občine v preteklem letu. Zbrane je nagovoril župan Srečko
Ocvirk, slavnostni govornik pa je bil dr. Janko Prunk.

Tretji strokovni simpozij o tretji
razvojni osi v Velenju
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci udeležil posvetovanja
o tretji razvojni osi v Velenju. Tematika posvetovanja je bila
namenjena predstavitvam realizacije projektov, pogledom
nosilcev urejanja prostora, investitorjev in drugi problematiki v
postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor. V celodnevnem
programu posvetovanja so udeleženci lahko prisluhnili referatom
o predstavitvi vizije nadaljnjega razvoja gradnje avtocestne
mreže v Sloveniji, o ﬁnanciranju infrastrukture med gospodarsko
krizo ter o vključevanju javnosti v postopke priprave Državnega
prostorskega načrta s poudarkom na tretji razvojni osi. Za občino
Sevnica je bil še posebno zanimiv sklop referatov o umeščanju
srednjega dela tretje razvojne osi s predstavitvijo Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju
2007–2013 z možnostmi črpanja ﬁnančnih sredstev iz evropskih
skladov, strokovne podlage in upravičenost gradnje srednjega dela
bodoče hitre ceste ter projektno-tehnična predstavitev posameznih
variantnih rešitev srednjega dela trase bodoče hitre ceste med
avtocestama A1 Šentilj–Koper in A2 Karavanke–Obrežje.

Uspešni na razpisu v sklopu
23. člena Zakona o
soﬁnanciranju občin
Občina Sevnica je bila uspešna pri prijavah za pridobitev državnih
sredstev v sklopu 23. člena Zakona o soﬁnanciranju občin. Na
podlagi dobro pripravljene investicijske dokumentacije je pridobila
sklepe o soﬁnanciranju projektov sanacije lokalne ceste Arto–
Ponikve in ureditev lokalne ceste Šentjanž–Veliki Cirnik. V projektu
sanacije lokalne ceste Arto–Ponikve sta že opravljeni obnova in
razširitev pododseka lokalne ceste v dolžini 340 m od glavne ceste
do naselja Arto. Urejeno je odvodnjavanje ceste in zgrajena nova
meteorna kanalizacija. Naložba je vredna 130.000,00 EUR, služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj jo bo soﬁnancirala 108.500 EUR. Izvajalec gradbenih del
je RAFAEL, d. o. o., iz Sevnice. Projekt ureditev lokalne ceste
Šentjanž–Veliki Cirnik 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.
Nadomestni most gradijo, urejanje južnega trga v Šentjanžu pa
se bo začelo v prihodnjem tednu. Vrednost projekta je ocenjena
na 105.000 EUR in ga bo služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj soﬁnancirala 87.500 EUR.
Izvajalec gradbenih del je Emil Grobelnik, s. p., iz Žalca.
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S seje Občinskega sveta
občine Sevnica
Občinski svet občine Sevnica se je sestal na 24. redni seji, na kateri
je obravnaval 16 točk dnevnega reda. Svetniki in svetnice so bili
seznanjeni s poročilom o opravljenem nadzoru nadzornega odbora
občine Sevnica nad Centralno čistilno napravo in kanalizacijskim
sistemom Sevnice. Sprejeli so sklep, naj občinska uprava občine
Sevnica pripravi pregledno poročilo o poteku del pri Centralni
čistilni napravi Sevnica za obravnavo na resornih delovnih telesih.
Po opravljeni analizi in razpravi o gospodarnosti ter učinkovitosti
projekta resorna delovna telesa s svojimi ugotovitvami seznanijo
tudi občinski svet. Ta je v nadaljevanju seje potrdil predlog Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski
center Sevnica ter se seznanil z osnutkom Občinskega prostorskega
načrta, ki ga je občinskemu svetu predstavilo podjetje Struktura,
d. o. o. Občinski svet je sprejel terminski načrt obravnavanja in
sprejemanja Odloka o proračunu občine Sevnica za leto 2010, in
sicer naj bi bila na seji decembra prva obravnava, januarja 2010
pa druga obravnava Odloka o proračunu za leto 2010. Svetnice
in svetniki so po uvodni predstavitvi predloga proračuna, ki so
ga predstavili župan in sodelavci občinske uprave, v razpravi
podali nekatere predloge, ki naj bi jih občina v sklopu možnosti
upoštevala pri končni pripravi proračuna za leto 2010, in nato
predlog z dopolnitvami tudi sprejeli. Na oktobrski seji je občinski
svet sprejel tudi sklep o priznanjih občine Sevnica v letu 2009, ki
so bila podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku v
petek, 6. novembra. Občinski svet je imenoval nove predstavnike
ustanoviteljice občine Sevnica v Svet javnih zavodov, in sicer za
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica Stanislavo Žičkar, Katarino
Šantej in Frančiško Zemljak, za Osnovno šolo Boštanj Jožeta
Udovča, Alojza Mrgoleta in Doris Možic Žičkar, za Knjižnico Sevnica
pa Bredo Drenek Sotošek, Tanjo Novšak in Romana Žvegliča.
Za predstavnike zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda
Knjižnica Sevnica je na predlog zavoda občinski svet imenoval
Pavlo Černigoj, Zdravka Groboljška in Marjeto Teraž.

Občinske strani

Tehnični pregled HE Blanca
Opravljena sta bila tehnična pregleda jezovne zgradbe, katerega
investitor so Hidroelektrarne na spodnji Savi, in akumulacijskega
bazena hidroelektrarne, katerega investitorja sta Hidroelektrarne na
spodnji Savi in Infra Sevnica. Komisija, ki jo je imenovalo Ministrstvo
za okolje in prostor, je bila sestavljena iz naslednjih članov, Tanja
Šebek Šušterič kot predsednica, Stane Hribar kot strokovnjak
gradbene stroke, Ivo Blaževič kot strokovnjak elektrostroke in
Maks Oblak kot strokovnjak strojne stroke. Naloga komisije je bila
ugotoviti, ali je iz dokazil o zanesljivosti objekta razvidno, da je
objekt narejen po gradbenih predpisih, ali je iz dokazila o njegovi
zanesljivosti razvidno, da so upoštevani predpisani ukrepi, s čimer
bodo preprečeni oziroma kar najbolj omejeni vplivi, ki jih utegne
povzročiti objekt, in ali je projekt postavljen po predpisih. Tudi
občina Sevnica je kot soglasodajalec sodelovala pri pregledu in
podala svoje pripombe. Komisija je ugotovila, da je objekt zgrajen
po gradbenih predpisih. Večjih pomanjkljivosti ni odkrila, tako
da bo investitor v kratkem pridobil tudi dovoljenje za poskusno
obratovanje hidroelektrarne. Če bo investitor odpravil ugotovljene
pomanjkljivosti v letu dni, bo pridobil tudi uporabno dovoljenje za
obratovanje hidroelektrarne.

Boljša cestna povezava
med občinama Sevnica in Šentrupert
Občina Sevnica je poskrbela za razširitev in ureditev 450 metrov
dolgega makadamskega odseka ceste Svinjsko–meja z občino
Šentrupert, ki povezuje obe občini. Ta odsek ceste občina
Sevnica načrtuje asfaltirati v prihodnjem proračunskem obdobju
v letu 2010. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem obeh občin in
krajanov bo povezanost obeh še boljša, krajanom pa bo omogočila
hitrejši dostop do občinskih središč ter večjo prometno varnost na
tem območju.

Seja Odbora za
hidroelektrarne na spodnji Savi
Tokratna gostiteljica 21. seje Odbora za hidroelektrarne na
spodnji Savi je bila občina Sevnica. Po uvodnem pozdravu
predsednika odbora Nika Galeše in gostitelja seje, župana občine
Sevnica Srečka Ocvirka so začeli poročati o poteku gradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi. O energetskem delu je poročal
direktor projekta gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi Silvester
Jeršič, o infrastrukturnem delu pa vršilec dolžnosti direktorja
podjetja Infra, d. o. o., Vojko Sotošek. Povedala sta, da so dela na
Hidroelektrarni Blanca, ki so pogojena s poskusnim obratovanjem
hidroelektrarne, končana in bodo tudi tehnično pregledali
hidroelektrarno. Pri Hidroelektrarni Krško je končana gradnja
mostu čez Savo, ki je zdaj namenjen gradbiščnemu transportu,
opravljena so dela v prvi gradbeni jami, montaža zapornic na
štirih prelivnih poljih, prav tako je preusmerjena Sava, začela so
se gradbena dela v drugi gradbeni jami. Večje težave se pojavljajo
pri sprejetju državnega prostorskega načrta za Hidroelektrarno
Brežice. Sprejetje uredbe za Hidroelektrarno Brežice, ki je bilo
načrtovano za letos, se čedalje bolj odmika. Zataknilo se je pri
sprejemanju državnega prostorskega načrta za Hidroelektrarno
Brežice, kjer so nastale težave pri določanju območja Natura 2000
ter vključevanju Republike Hrvaške pri sprejemanju načrta. Zaradi
tega je Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi sprejel sklep, v
katerem od ministrstva za okolje zahteva, da zagotovi uskladitev
predloga Državnega prostorskega načrta z nosilci uporabe
prostora in sprejetje uredbe o Državnem prostorskem načrtu za
Hidroelektrarno Brežice na Vladi Republike Slovenije do 30. junija
2010. Pri načrtovanju Hidroelektrarne Mokrice je dobra novica
ta, da je država podpisala pogodbo s pripravljavcem Državnega
prostorskega načrta za Hidroelektrarno Mokrice, malo slabša pa
ta, da je pogodbeni datum izdelave Državnega prostorskega načrta
18 mesecev in pol, kar pomeni, da bo Vlada Republike Slovenije
v najboljšem primeru sprejela uredbo o Državnem prostorskem
načrtu za Hidroelektrarno Mokrice šele leta 2011.

Konec del v Florjanski ulici
V sklopu zaključevanja Hidroelektrarne Blanca in tehničnega
pregleda hidroelektrarne se končujejo tudi dela v Florjanski
ulici. Ulica, ki so jo temeljito rekonstruirali z gradnjo zaprtega
odvodnika Florjanskega potoka, zamenjavo vseh komunalnih
vodov, plina, elektrike, vodovoda, kabelske kanalizacije in gradnjo
kanalizacijskega sistema, javne razsvetljave in pločnika, se končuje
z asfaltacijo cestišča. Ulica je poleg poplavne varnosti pridobila tudi
večji varnosti v cestnem prometu z razširitvijo cestišča in gradnjo
pločnika.

Učencem odsevni brezrokavniki
Učencem na osnovni šoli v Boštanju in Sevnici, ki sta se odločili za
sodelovanje pri projektu Za varnost otrok, so predstavniki podjetja
Goodyear predali odsevne brezrokavnike, in sicer z namenom
ozaveščanja otrok, učiteljev in staršev o pomenu varnosti na cesti.
Za otroke so poleg odsevnih brezrokavnikov pripravili tudi zloženko
in pobarvanko, da bi si čim bolj zapomnili, kako naj ravnajo v
prometu. Na predstavitvi so poudarili tudi temeljne značilnosti
varnosti v prometu. Otroke so s kratkim ﬁlmom spodbudili tudi
k pisanju člankov in literarnemu ustvarjanju na temo prometne
varnosti. Zbrane je nagovorila podžupanja Breda Drenek Sotošek.
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Naložbeno vzdrževanje v letu 2009
Junija so bila osnovnim šolam v občini Sevnica, vrtcem pri osnovnih
šolah in Vrtcu Ciciban Sevnica ter Glasbeni šoli Sevnica odobrena
sredstva za izpeljavo del v sklopu naložbenega vzdrževanja za leto
2009. Večina teh del je bila opravljena med poletnimi počitnicami.
V zadnji polovici oktobra je ustanovitelj pregledal posamezne
končane projekte. Najprej so pregledali postopek izbiranja
izvajalca, nato pa še končno podobo: Glasbena šola Sevnica –
sanacija zbornice, OŠ Sava Kladnika Sevnica – sanacija sanitarij,
OŠ Ane Gale – obnova kuhinje, OŠ Boštanj – ureditev učilnice za
1. razred, OŠ Krmelj – obnova centralne napeljave, OŠ Tržišče –
pohištvo za učilnico 6. razreda, OŠ Šentjanž – zamenjava oken,
OŠ Blanca – zamenjava varnostne razsvetljave. Napak pri pregledu
postopkov nismo našli. Vse šole so pridobile najmanj dve ponudbi,
merilo pri izbiranju ponudnikov je bila najnižja ponujena vrednost
del. Ravnateljem osnovnih šol, Glasbene šole Sevnica ter Vrtcu
Ciciban Sevnica bodo ustanovitelji pred začetkom naložbenega
vzdrževanja v letu 2010 poslali pisna navodila, ki bodo natančno
opredeljevala postopek izbiranja izvajalca ter izpeljavo del.

Soﬁnanciranje plačil
programov v vrtcih

Občinske strani

Vlada Republike Slovenije je na septembrski proračunski
seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih. Ta med
drugim določa, da se uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, ki
pravi, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za
50-odstotno soﬁnanciranje plačil staršev za program v vrtcu,
ki ga obiskuje otrok, in sicer za otroke, ki so dopolnili tri leta,
preloži. S 1. januarjem 2010 bi bilo tako treba skladno s tem
zakonom zagotoviti sredstva za soﬁnanciranje plačil staršev za
otroke, ki so dopolnili pet let, kar v državnem proračunu
pomeni 13.000.000 evrov izdatkov. Ker država teh sredstev
ne more zagotoviti, predlog interventnega zakona podaljšuje
datum za uveljavitev te določbe na 1. januar 2011.

Energetski pregledi osnovnih šol
Letos je občina Sevnica kot lastnica objektov osnovnih šol naročila
energetski pregled za štirih osnovne šole v naši občini. Avtorji
so jih predstavili ravnateljem osnovnih šol ter predstavnikom
občinske uprave. Predstavitve so bile na OŠ Sava Kladnika Sevnica,
OŠ Boštanj, OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž. Na podlagi celovite analize
porabe energije in položaja objektov so bili predlagani različni
ukrepi, od ozaveščanja zaposlenih s ciljem zmanjševanja porabe
električne energije do različnih naložb, kot so namestitev varčnih
žarnic in termostatskih ventilov na radiatorje, izolacija strehe in
zunanje stene ter zamenjava oken. V prihodnjem letu bo občina
Sevnica glede na ﬁnančne zmožnosti pristopila k opravljanju del.
V sklopu naložbenega vzdrževanja bomo lahko zagotovili sredstva
za namestitev varčnih žarnic in termostatskih ventilov na radiatorje.
Letos smo že namenili 44.000 EUR pri OŠ Sava Kladnika Sevnica in
15.000 EUR pri OŠ Šentjanž za zamenjavo oken. V prihodnjih letih
bo nujna tudi zamenjava salonitne strehe na obeh šolah, za kar pa
želimo pridobiti še sredstva iz državnih razpisov.

Zemljišče za telovadnico v Šentjanžu
je pridobljeno
Leta 2006 je bil izdelan Izvedenski izvid o telovadnici OŠ Milana
Majcna v Šentjanžu. Ugotovili so, da je telovadnica dotrajana in
poškodovana toliko, da sta ogroženi njena statična stabilnost in
varnost otrok pri zadrževanju v telovadnici. Občina Sevnica je
zato pristopila k postopku gradnje nove telovadnice. Leta 2009
so potekali intenzivni pogovori za pridobitev zemljišča za gradnjo
nove telovadnice. Z lastnikom zemljišča je bilo dogovorjeno,
da se kozolec z zemljišča, ki bi ga potrebovali za gradnjo nove
telovadnice, prestavi na drugo lokacijo, v zameno pa občina
Sevnica pridobi zemljišče. Na podlagi pridobljenih ponudb za
prestavitev kozolca in predhodnih gradbenih del za pripravo terena
je bila lastniku zemljišča ponujena sklenitev pogodbe v vrednosti
najnižjih ponudb. Pogodba je bila v preteklem tednu podpisana,
tako da bomo lahko začeli pridobivati projektno dokumentacijo za
gradnjo telovadnice in zunanjega športnega igrišča.
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Konec akcije vsi smo promet
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel na območju
občine Sevnica preventivne akcije s področja prometa. Najmlajši
udeleženci v prometu so spremljali dogajanje na parkiriščih, še
posebno na parkirnih mestih, namenjenih invalidom. Pravilno
parkirana vozila so nagradili s Smeškom, s Kiskom pa so opozorili
na neustrezno parkiranje. Učenci zadnje triade vseh osnovnih šol
v občini so aktivno sodelovali v preventivnih delavnicah na temo
Alkohol in droge v cestnem prometu. V akciji so sodelovali tudi
dijaki Srednje šole Sevnica. Obiskali so lokale v sevniški občini
in iskali cenovno najugodnejše brezalkoholne pijače. Na koncu
preventivne akcije Vsi smo promet so bili predstavljeni rezultati
predhodnih sklopov v predstavitvenem ﬁlmu avtorja Bojana
Kostevca. Slavnostni govornik na sklepni prireditvi je bil mag.
Bojan Žlender, vse je nagovorila podžupanja občine Sevnica Breda
Drenek Sotošek, v kulturnem programu so sodelovali otroci iz
Vrtca Ciciban Sevnica, učenci Osnovne šole Krmelj, Kulturno
društvo Godba Sevnica in Damjana Golavšek. Učenci Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica so v sodelovanju s sevniškimi gasilci,
Zdravstvenim domom Sevnica ter Policijsko postajo Sevnica
uprizorili prometno nesrečo ter prikazali postopke, ki so potrebni
po nesreči. Ob vsem dogajanju so si obiskovalci na stojnicah lahko
ogledali tudi razstavo opreme in delovanje pristojnih institucij na
področju preventive in varne udeležbe v cestnem prometu.

Občinske strani

Koroški Slovenci na strokovni
ekskurziji po občini Sevnica
Dobro medsebojno sodelovanje z Alpsko-jadranskim centrom za
čezmejno sodelovanje iz Celovca, katerega predsednik je Bernard
Sadovnik, je tokrat pripeljalo v Sevnico udeležence strokovne
ekskurzije z avstrijske Koroške. Obiskovalce je na sevniškem
gradu sprejel župan Srečko Ocvirk in jim predstavil občino Sevnica,
njeno delovanje, največje projekte ter gospodarstvo tega območja.
Po ogledu gradu so obiskali turistično kmetijo Vidka Močivnika na
Okroglicah, ogledali so si Hidroelektrarno Blanca ter se po Gornjedolenjski vinsko turistični cesti odpeljali do Malkovca. Tam so se
jim v družabnem delu predstavila nekatera društva, o naših vinih
in tradiciji vinogradništva pa sta spregovorila kralj cvička Andrej
Tratar in cvičkova princesa Vesna Perko.

Sestanek delovne skupine za
odpravljanje brezposelnosti
v mirenski dolini
Župan Srečko Ocvirk se je s sodelavko udeležil sestanka delovne
skupine za odpravljanje brezposelnosti v Mirenski dolini. V
prostorih knjižnice v Krmelju je zadnja dva meseca delovala
informacijska točka, ki je brezposelnim z območja krajevnih
skupnosti Krmelj, Šentjanž in Tržišče ponujala strokovno pomoč
pri iskanju zaposlitve in vzpostavljanju stikov z delodajalci ter jim
pomagala pri pisanju vlog za prijave na razpise oziroma javna
povabila. Aleš Germovšek iz Sklada dela Posavja, ki deluje na tej
infotočki, je predstavil delovanje te pisarne in njegovo opažanje.
Navzoči so menili, da je ta pisarna izredno dobrodošla in koristna
in bo od zdaj delovala ob torkih, od 8.00 do 12.00. Na sestanku so
govorili tudi o javnih delih, ki jih je treba čim bolj izkoristiti. Za leto
2010 je država namenila več sredstev za programe javnih del, kar
bo omogočilo, da se bo vanje vključilo več brezposelnih. Učinkov
javnih del je veliko. Pripomorejo k večji socialni vključenosti
brezposelnih, ohranitvi in razvoju njihovih delovnih sposobnosti in
spodbujajo razvoj novih delovnih mest. Hkrati s soﬁnanciranjem
omogočajo lokalnim skupnostim in neproﬁtnim inštitucijam, da
opravljajo nekatere naloge, ki bi jih sicer teže opravljali, ali pa v
omejenem obsegu.
vir: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Ogled obratovanja čistilne naprave na Logu

Občina Sevnica je novembra za zaposlene na občinski upravi in
v Javnem podjetju Komunala Sevnica kot bodočemu upravljavcu
Čistilne naprave Sevnica organizirala ogled čistilne naprave na
Logu. Po uvodni predstavitvi so si navzoči ogledali nekajminutni
ﬁlm o celotnem projektu, v nadaljevanju pa sta bila predstavitev
in ogled delovanja čistilne naprave.
Čistilna naprava je začela poskusno za leto dni delovati septembra.
Po mesecu dni delovanja je bilo ugotovljeno, da se z njeno
pomočjo čisti že približno od 35 do 40 odstotkov predvidenih

odpadnih voda, merjeno v sušnem obdobju. Učinek mehanskega
čiščenja je več kot 95 odstotkov, vsebnost naeraztopljenih snovi
je manj kot 10mg/l, vizualno je voda čista brez motnosti. Učinek
biološkega čiščenja je od 75 do 80 odstotkov, iz odpadne vode
se na ČN odstranijo vse organske snovi, ki jih je mogoče po
naravnem procesu odstraniti. Čistilna naprava po enomesečnem
poskusnem obratovanju že dosega zakonsko zahtevano stopnjo
čiščenja. Sicer pa potekajo v sklopu projekta dela v zgornjem delu
Planinske ceste in v Boštanju.

Foto:Ljubo Motore
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Ukročena lepotica –
Sava in njene zgodbe

KŠTM Sevnica

V mesecu občinskega praznika je bila v Knjižnici Sevnica
predstavitev zbornika Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe.
Zbornik je razdeljen na tri podpoglavja: Sava v naročju zgodovine, ki
prikazuje reko v različnih zgodovinskih obdobjih, hidroelektrarne
na spodnji Savi in življenje ob Savi. Zajeto območje sega od
Zidanega Mosta do hrvaške meje.

Posvet Stanje in razvojne
priložnosti na področju
kulturnih dejavnosti na lokalni ravni
Zbornik je nastajal pod uredniško taktirko Jožeta Peternela, z
zbranimi 21 avtorji iz vse Slovenije. Poleg pisane besede so v
zborniku tudi fotografsko gradivo, računalniška graﬁka in risbe.
Vse to je prispevalo več kot 35 avtorjev.
Po pozdravnih nagovorih direktorice Knjižnice Sevnica Anite
Šiško, županu občine Sevnica Srečku Ocvirku in direktorici KŠTM
Sevnica Mojci Pernovšek je program spretno povezoval Matija
Drobne. Šestnajst avtorjev je z vprašanji spodbudil, da so povzeli
vsebino, o kateri so pisali. Kulturni program je zapolnila citrarka
Duška Stopar.
Zbornik je mogoče kupiti na prodajnih mestih: TA Doživljaj v
Boštanju, na gradu Sevnica, v papirnici Metka in na upravi KŠTM
Sevnica.
Petra Biderman

UKROČENA LEPOTICA SAVA IN NJENE ZGODBE

V dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica je bil 2. novembra
posvet z ministrico za kulturo Majdo Širca z delovnim naslovom
Stanje in razvojne priložnosti na področju kulturnih dejavnosti
na lokalni ravni. Vsebinski del je popestril prijeten nastop Pevske
skupine Encijan, ki deluje v sklopu PD Lisca Sevnica.
Namen posveta je bila seznanitev predstavnikov kulturnih društev
in preostalih nepridobitnih kulturnih organizacij, ki delujejo na
lokalni ravni v razvojni regiji Posavje, z razmerami in aktivnostmi,
ki jih država in lokalne skupnosti izvajajo za podporo pri
njihovem delovanju. Člani in članice posavskih kulturnih društev
in preostalih nepridobitnih kulturnih organizacij so ministrico
Širco in predstavnike občinskih uprav (večinoma vodje Oddelkov
za družbene dejavnosti iz občin Sevnica, Brežice, Krško, Radeče
in Kostanjevica na Krki) seznanili z razmerami in težavami,
s katerimi se srečujejo pri svojem delu. V razpravi je bilo tako
poudarjeno precej težav (soﬁnanciranje, Sazas, dopolnjevanje
vlog na razpise, pomanjkanje prostorov), na katere je ministrica
tudi sproti odgovarjala in za katere so bile nakazane rešitve.
Mnogi so priložnost izkoristili tudi za predstavitev projektov,
usmerjenih predvsem v obnovo (javne) kulturne infrastrukture,
za katere ministrstvo za kulturo tudi razpisuje sredstva. Tudi mi
smo ministrici predstavili projekt celostne obnove in revitalizacije
Lutrovske kleti, ki smo ga tudi prijavili na razpis ministrstva. Želimo
si, da bi ga država prepoznala kot projekt, vreden podpore, saj
je med drugim renesančna poslikava v Lutrovski kleti, ki jo tudi
želimo restavrirati, v zelo slabem stanju, velja pa za eno najlepših
v Sloveniji.
Rok Petančič

9 789619 273500

www.kstm.si

CENA KNJIGE: 45 €
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Prodajna mesta:
TA Doživljaj, Grad Sevnica,
papirnica Metka in uprava KŠTM Sevnica
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Srečanje s pisateljico Miro Zelinka
V sredo, 7. oktobra, smo se učenci 2. c razreda (polžki) OŠ
Sava Kladnika Sevnica skupaj z razredničarko in starši srečali s
pisateljico Miro Zelinka. Na našem popoldanskem druženju se
nam je pridružil tudi direktor Mohorjeve družbe, Martin Lisec.
Srečanje smo pripravili v sodelovanju s Turistično zvezo občine
Sevnica. Komaj smo čakali na ta dan. Spoznati osebo, ki piše za
nas, najmlajše, ni nekaj vsakdanjega. Ob prebiranju pravljic v šoli
smo ugotovili, da je pisateljica naša velika prijateljica, saj drugače
ne bi izpod njenega peresa nastajale tako prijetne in poučne
pravljice. Odločili smo se, da ji bomo zaigrali eno njenih pravljic in
ji pokazali, kako začutimo vsebino pravljice mi, najmlajši. Odigrali
smo pravljico Škrat Bučko. Pozorno je opazovala vsak naš gib in
prisluhnila vsaki naši besedi ter bila ob tem vidno ganjena. Tudi
mi smo jo razveselili in ob tem nam je bilo prav lepo. V zahvalo
nam je prebrala eno izmed svojih pravljic in v živahnem klepetu
z veseljem odgovarjala na naša vprašanja in vprašanja staršev.
Tudi mi smo naredili skromno knjigo. Pisateljici smo jo podarili
v spomin in v želji, da morda nastane kdaj še kakšna pravljica
o polžkih. Kdo ve? Mi o tem ne dvomimo, saj ima gospa Mira
ogromno volje in veselja do pisanja. Ob zvokih citer smo se ji
zahvalili, da nam pomaga odraščati v dobre ljudi, saj izkušnje
in ravnanje njenih pravljičnih junakov prenašamo v vsakdanje
življenje in jih s pridom uporabimo v marsikateri okoliščini.
Želimo si, da bi napisala še veliko pravljic in tako še razveseljevala
vse nas in še mlajše bratce in sestrice.
Razredničarka: Irena Železnik, prof.

Ocenjevanje krajev v KS Tržišče
Kraji iz KS Tržišče že nekaj let uspešno sodelujejo pri projektu
Moja dežela – lepa in gostoljubna. Tržišče je letos postalo najlepše
krajevno središče v občini, na regijski ravni pa drugi najlepši kraj
v Posavju. Vas Slančji Vrh se je uvrstila na državno prvenstvo.
Na pobudo TD Tržišče smo septembra sestavili komisijo, ki je
ocenila urejenost krajev in domačij v krajevni skupnosti. Za
najlepšo vas smo izbrali Škovec, na drugem mestu so Jeperjek,
Vrhek in Trščina, na tretjem pa Malkovec, Spodnje Mladetiče in
Telče. Za najizvirneje urejeno domačijo smo razglasili domačijo
Aupič - Završnik v Vrhku, za njo sta domačiji Gorenc v Spodnjih
Mladetičah in Majcen na Skrovniku.
Posebej smo ocenili tudi ohranjenost etnološke dediščine. Za
najlepše urejeno etnološko kmetijo smo izbrali kmetijo Virant na
Polju, za njo je kmetija Borštnar na Škovcu. Za najlepše stavbe smo
izbrali Murnov hram in Udovčevo hišo ter kozolec na Malkovcu,
najlepši ohranjeni dolenjski zidanici pa sta Škoporčeva v Pavli vasi
in Golobova v Kompoljci.
Dobrodošli v naše kraje, oglejte si naše vasi in domačije, prisluhnite
tem pridnim, prijaznim in gostoljubnim ljudem, ki ljubijo domačo
zemljo in vedo, da je življenje tudi v nekoliko odmaknjenih krajih
lahko lepo, če so ljudje prijatelji in s skupnimi močmi skrbijo za
napredek kraja.
Marija Jezernik

Bučarijada 2009 v Šentjanžu
Po mesecu dni bučnih radosti se je v nedeljo, 18. oktobra, v
Šentjanžu končala tretja šentjanška bučarijada. Organizator je
Turistično društvo Šentjanž. Dogodek je letos trajal mesec dni.
Ves ta čas so Šentjanž z okolico obiskovali najavljene skupine
izletnikov in posamezniki, ki so se namenili preživeti barvit
jesenski dan v naših krajih. Obiskali so aktivne točke in tam
pokušali bučne dobrote, se pomerili v ugibanju teže buče ali pa so
se lahko popeljali s kočijo in si ogledali izvirne bučne aranžmaje,
ki so jih izdelali domačini. TD Šentjanž je v tem času organiziralo
tudi poučno predavanje o ozelenitvi okolja, pri Repovževih pa sta
bila slikarska kolonija in kulinarični večer. Na sklepni prireditvi
je organizator tradicionalno podelil nagrade za najlepše bučne
aranžmaje domačinov, najizvirnejšo bučo ter najtežjo bučo
domačina in najtežjo bučo nasploh. Na ta dan je Šentjanž gostil
tudi prireditev To smo mi. Na njej so se predstavila številna
društva s celotne občine Sevnica.
Petra Majcen
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Obnovljena kapelica v
dolini Drage pod Topolovcem
V nedeljo, 23 oktobra, je
bila blagoslovljena kapelica
v dolini Drage med staro
romarsko potjo iz doline
Grahovice na Topolovec.
Vse se je začelo že leta
2004, ko so nas lastniki
in sprehajalci po tej poti
obvestili, da se je v bližini
kapelice podrlo staro drevo
in s seboj v dolino odneslo
skoraj polovico kapelice.
Po
pričevanju
starejših
krajanov je bila prvotna
kapelica zgrajena na koncu
19. stoletja. Člani ŠKD Mladi
Boštanj smo se s pomočjo
lastnikov in s podporo
župnije Boštanj odločili kapelico obnoviti. Že prvi podrobnejši
ogledi pa so pokazali, da je zaradi glinene izdelave in starosti
obnova nemogoča. Na istem mestu smo se odločili zgraditi novo.
Ker je šlo za dokaj težko dostopno in ozko pot, so bile prve delovne
akcije namenjene omogočanju lažjega dostopa. V letih 2006 in
2007 je bila pot urejena tako, da je omogočala dostop z manjšimi
prevoznimi sredstvi in dovoz materiala. Da bi kapelica ohranila
svojo »zgodovinsko noto«, je bil ves ostanek prejšnje uporabljen
za temeljno ploščo. Kapelica je kmalu začela dobivati prve obrise,
naše delovne akcije – in teh ni bilo malo – pa so pripomogle, da
smo poskrbeli tudi za lepo pripravljene podrobnosti. Dobila je
lično fasado, velban strop in streho, oltar, nova železna vrata in
okna, obnovljen je bil tudi originalni kip Matere božje, ki je bila
zaščitnica tudi prvotne kapelice. Finančna sredstva je prispeval
lastnik zemljišča Franci Blaznik, pri obnovi je aktivno sodeloval
Anton Lisec z ekipo, vrata pa so izdelek Maksa Redenška. V
obnovo je bilo vloženega več kot 1200 ur prostovoljnega dela.
Triindvajsetega oktobra se je ob blagoslovu kapelice zbralo več
kot 60 ljudi. Zbrane sta nagovorila domači župnik Fonzi Žibert
in podpredsednik društva Marko Lisec, zapeli pa so tudi Fantje s
Preske. Pri blagoslovu sta poleg župnika Fonzija sodelovala tudi
predsednik društva Gašper Dolničar in lastnik zemljišča Franci
Blaznik. Ob tej priložnosti bi se člani društva radi zahvalili vsem
prijateljem in dobrotnikom društva, ki so v teh letih pomagali, da
se bo zgodovina Boštanja ohranila tudi za naslednje generacije.
Hvala.
Tomaž Lisec, ŠKD Mladi Boštanj

Prireditev To smo mi
Letos je prireditev v organizaciji Turistične zveze občine Sevnica
potekala v Šentjanžu - srečanje in predstavitev delujočih društev
občine Sevnica. Kako izvirno in slikovito so se predstavila društva
si poglejte s spodnji fotoreportaži.
Alenka Kozorog

člani kolesarskega društva,
dva kralja cvička in
cvičkova princesa

predsednica TZOS ob
pozdravnem nagovoru

društvo Hrast Tržišče

vprega z dragocenim ¨tovorom¨

mažoretke društva Trg Sevnica
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Prispevki in reportaže
Amerika
Velika kmetija, gostilna in mesarija ter še mala trgovinica z mešanim
blagom. Mogočna hiša je stala ob glavni cesti in posel je cvetel.
Delaven gospodar in skrbna gospodinja sta vestno in delavno
vzgajala svojih pet otrok. Z deklo in hlapci so jedli pri skupni mizi,
kar pri tako bogatih kmetijah ni bila navada. Otroci so odraščali
in treba je bilo razmišljati, kam z njimi, ko odrastejo. »Kmetije
ne bomo delili, kajžarjev ne bomo delali.« Tako je razmišljal vsak
gospodar in tudi tukaj so si želeli tako. V dolini Krke je bilo včasih
veliko mlinov. Mlinar z najmanj tremi kolesi in še s stopami, kjer so
luščili proso za kašo in ječmen za ričet, je veljal za kar bogatega.
In tako se je gospodarju posrečilo, da je obe hčeri omožil, vsako
na en mlin. »Lačna ne bo.« Pa še par živinčet in dva prašička je
vsaka dobila za doto. Enega fanta je zaposlil v trgovini. »Če se
bo kdaj oženil, za preživetje bo dovolj.« Najstarejši je bil določen
za naslednika. Kaj pa peti? Temu je oče ponudil denar, naj gre v
Ameriko. Sprejel je. Ne lahko. V domačem kraju bo pustil dekle.
Pa ni bilo drugega izhoda, tudi druge zaposlitve ni bilo v vasi. Za
»strica« in hlapca na kmetiji pri bratu, brez možnosti, da se oženi,
tudi ni hotel ostati. Takrat so fantje, kjer doma niso dobili dela,
množično odhajali v Ameriko – obljubljeno deželo.
Pa je šel. Dolgo ni bilo nobene vesti o njem. Skoraj dve leti.
Poizvedovali so že, ali je ladja sploh prispela tja. Nobene vesti.
Končno je prišlo pismo - dolgo pismo. Takole je pisalo: »Dragi ata
in vsi domači! Pisal vam nisem tako dolgo, ker nisem niti vedel,
ali bom preživel. Tarnati pa nisem maral. Dolgo smo potovali. V
podpalubju, kjer je potovala večina nesrečnikov, je bilo grozno.
Nekaj jih je tudi umrlo. Marsikatera ženska ali otrok ni preživel.
Med potjo nas je dvakrat zajel vihar. Morska bolezen ni skoparila
in veliko nesrečnikov so pokopali kar v morju. Kako hudo je bilo
Jerneju iz sosednje vasi, ko je izgubil ženo, se ne da povedati. Pa
še groba ne bo imela. Tudi ona je pokopana v morju.
Ata, hvaležen sem vam, da ste mi dali toliko denarja, da mi ni
bilo treba v podpalubje. Preživel sem. V Ameriki nas niso pričakali
s kočijami. Ko smo prispeli z ladjo do obale, so nas izbirali kot
pri nas živino na sejmih. Naložili so nas na kamione, nekatere na
vozove. Kamione so odpeljali daleč v notranjost. Tiste, ki so jih
naložili na vozove, niso peljali daleč. Te so kmetje zaposlili na
svojih rančih. Tako pravijo tu kmetijam. Tam delaš le za hrano in
obleko in malo nagrado ob letu. V rudnik pa smo se vozili skoraj
ves dan. Barake s pogradi, kjer nas je spalo po 20 ljudi v enem
prostoru. Hrana v menzi, ali pa si kuhaš sam. Jaz sem si sam kuhal
in tako več prihranil. Po 16 ur smo bili pod zemljo, a zaslužek ni
bil kaj prida. Srečen sem, da sem se rešil rudnika. Ta je bil star.
Vsak dan je koga pokopalo tramovje ali ga je zalila voda. Sirene
so vsak dan tulile, a kaj, ko nesrečnikov niso mogle obuditi. Še
počivati ne bodo mogli v domači zemlji. Kako je to žalostno.
Kjer živim, so samo visoke hiše, ni gozdov in ljudje se med seboj
sploh ne poznajo. Med te visoke hiše sonce redko posije. Pogrešam
naše hribe, našo dolino, zeleno Krko. Tu ni ptic, ni škrjančkov in
štinglcev, da bi nam prepevali. Ni vetrov, ki bi prinašali vonjave s
travnikov.
Za manjši zaslužek sem se zaposlil pri nekem peku, kjer sem vsaj
na zraku, ki sem ga tako pogrešal v jami. Pri tem peku se bom
veliko naučil. Morda mi bo uspelo prihraniti nekaj denarja, da

bom pozneje odprl svojo pekarno v domači vasi. Zelo si želim, da
bi čim več prihranil in se vrnil domov. Delam od štirih popoldne
do osme ure drugega dne zjutraj. Včasih še dlje. V sobici nas je
šest pekovskih pomočnikov. Zelo različni smo. Nekateri denar
poveseljačijo, drugi ga pošiljajo domov družini in upajo, da
se bodo nekoč vrnili. A kje bodo prihranili denar za vrnitev, če
vse pošljejo domov? Jaz ga hranim, a se bojim, da me kdo ne bi
okradel. Tudi gospodarju ne zaupam, da bi mi ga hranil. Tu so
drugačni ljudje in tako denar skrivam zdaj tu zdaj tam. Kako gre
sestricam pri svojih možeh - novih gospodarjih, mlinarjih. Tudi
njima sem danes napisal nekaj vrstic.
Kako je z Reziko? Tudi njej bom pisal, pa ne vem, ali ji bo prav,
da ji. Ali me še čaka? Zelo si želim, da bi me, saj zagotovo pridem
nazaj, ali pa njo povabim k sebi. Samo kdaj, čas teče, mladost pa
mineva. Končujem in vse po vrsti lepo pozdravljam. Vaš Tone.«
Pa je prišel nazaj, in Rezika ga je čakala. S prihranki si je sezidal
skromno hišico. Brat, ki je gospodaril na kmetiji, mu je posodil
nekaj denarja, da si je opremil tudi pekarno. Sprva je bil zaslužek
skromen, pozneje ga je vas sprejela in postal je dober pek. Rezika
je rodila tri dekleta in najmlajšega – fanta. Ljubljana ni bila daleč,
in tako je Tone lahko vse štiri pošiljal v srednje šole, fanta celo na
fakulteto.
Prišla je druga svetovna vojna. Klerikalizem je narod razklal. Beli,
rdeči, plavi – vsi so se sovražili med seboj. Cerkev je mlade fante
pozivala v boj proti rdečim, tudi za ceno, da so se povezali z
okupatorjem. Tonetova verna družina, kot je bila, je verjela belim,
a fanta so ob kapitulaciji Italije mobilizirali partizani. Ni vzdržal
napora in na prigovarjanje staršev in sester je klonil ter dezertiral.
Skrival se je v Ljubljani in čakal, da zmagajo beli, čeprav ob rami
okupatorjev. A zgodilo se je drugače.
Nemčija je kapitulirala. Partizani so se že približevali Ljubljani.
Svojci belogardistov so množično bežali proti italijanski in
avstrijski meji. Kolone z vpreženimi vozovi so se vile po cestah, na
njih pa družine z otroki in vrečami živeža za prvo silo.
Tudi Tone in Rezika s hčerami so v Ljubljani poiskali sina in
pobegnili v Trst. Zbirališča v taboriščih in čakanje, da gredo spet
čez lužo. Končno jim je uspelo priti v Argentino. Tokrat Tone ni
bil sam. Ob sebi je imel družino. Sčasoma so otroci odšli na svoje.
Vsak zase je iskal svojo srečo. Vsi so morali začeti znova kot Tone
pred mnogimi leti, ko ga je skoraj pokopal rudnik.
Zanj to ni bila več obljubljena dežela. Vse kaj drugega. Skrb za
otroke ga je pognala v svet. Bil je beg, bil je strah, bil je obup,
življenje brez pričakovanja na vrnitev.
Zdaj je bil star in spet v tujini. Vse, kar si je s toliko truda in
pridnosti ustvaril, je ostalo doma. Tone je spet pogrešal zeleno
dolino, reko Krko, domače griče in bregove, pesem ptic, tuljenje
zimskih vetrov, božanje pomladnih sap. Domotožje ga je čedalje
bolj glodalo. Kmalu po prihodu v Argentino je izgubil Reziko. Spet
je ostal sam. Ni se mu izpolnila želja, da bi počival v domači zemlji.
Oba so pokopali v Argentini.
Klerikalizem in strankarstvo je sprlo naš narod in tako mnoge
pognalo v svet. Le kdaj bosta ljubezen in prava sprava v srcih
premagali sovraštvo, ki še vedno razdvaja naš narod?
Anica Perme
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Koledar prireditev
Vrsta

Kje?

Prireditev

TOREK, 1. 12.,
OB 9.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Predavanje: Mojca Drčar Murko: Kritično oko Org.: Univerza za tretje življenjsko
obdobje U-3 Sevnica
ob delu po svetu in v Evropskem parlamentu

SREDA, 2.12.,
OB 17.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Otroška predstava Kroki praznuje Gledališče Info.: JSKD OI Sevnica, Katja Pibernik,
07/81-60-970, 041/328-166
Konj, igra: Ajda Ross. Za abonma in izven.

SREDA, 2.12.,
OB 19.00

LEKOS GALERIJA ANA

OŠ Krmelj se predstavi:
Učenci OŠ Krmelj s svojimi učitelji

OD ČETRTKA,
3.12., - 5.12.
OB 9.00 IN 18.00

LEKOS GALERIJI ANA

Miklavžev bazar: praznična darila, sadovi Info.: lekos@siol.net
sevniškega podeželja in zakladnica knjig.
Obiskal nas bo tudi Miklavž

ČETRTEK, 3.12.,
OB 16.00

KNJIŽNICA SEVNICA

Predstava za otroke Gledališče Ku-kuc.

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

ČETRTEK, 3.12.,
OB 17.30

KNJIŽNICA SEVNICA Predstava za otroke Gledališče Ku-kuc.
IZPOSOJEVALIŠE KRMELJ

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

PETEK 4.12.,
OB 19.00

KOČEVJE

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Grča Kočevje - RK Sevnica

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

PETEK 4.12.,
OB 20.00

MLADINSKI CENTER
SEVNICA

Izberi in poglej! Filmski večer za vse.

Org.: KŠTM Sevnica.
Info: 07/81-61-070

SOBOTA 5.12.,
OD 8.00 DO 12.00

PARKIRIŠČE ZA HTC

Vsakomesečni sejem

Org.: KŠTM Sevnica. Info: 07/8161-070

SOBOTA 5.12.,
OB 17.00

TRŽIŠČE PRI FARNI
CERKVI

Miklavževanje - obdaritev otrok od 1-10 let. Org: Društvo prijateljev mladine
Tržišče , Danica Blažič, 031-707-514
Predhodne prijave.

SOBOTA 5.12.,
OB 17.00 IN 19.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Miklavževanje za otroke Miklavževa igra, prihod Org.: SMC Sevnica in Župnija
Miklavža s spremstvom in obdarovanje otrok Sevnica Info.: Boštjan, 031/486-

PONEDELJEK, 7.12.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA
(PRI BAZENU)

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Info.:Šahovski klub Milan Majcen
Milan Majcen Sevnica in odprto prvenstvo Sevnica,Ludvik, 031/615-672
upokojencev za december 2009.

TOREK, 8.12.,
OB 9.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Predavanje - GEN-energija d.o.o.: Razvoj varne Org.: Univerza za tretje življensko
obdobje U-3 Sevnica
oskrbe z električno energijo v Sloveniji

TOREK, 8.12.,
OB 17.00

KNJIŽNICA SEVNICA Pravljična urica.
IZPOSOJEVALIŠE KRMELJ

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

SREDA, 9.12.,
OB 17.00

KNJIŽNICA SEVNICA,
ODDELEK ZA CICIBANE

Pravljična urica.

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

SREDA, 9.12.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA
(PRI BAZENU)

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v Info.: Šahovski klub Milan Majcen
pospešenem šahu ŠK Milan Majcen Sevnica za Sevnica, Ludvik, 031/615-672
december 2009.

SREDA, 9.12.,
OB 17.30

SEJNA SOBA
ŠPORTNEGA DOMA
SEVNICA (PRI BAZENU)

Skupno srečanje vseh društev s sedežem v Org.: KŠTM Sevnica
Info: 07/81-61-070
občini Sevnica

ČETRTEK, 10.12.,
OB 16.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

Novoletna tržnica

ČETRTEK, 10.12.,
OB 18.30

VRTEC CICIBAN ENOTA
KEKEC

Sonja Bobek Simončič: Starševski čvek Kako Org.: KŠTM Sevnica.
ravnati, kadar želimo odpraviti nezaželjeno Info: 07/81-61-070
vedenje

ČETRTEK, 10.12.,
OB 19.00

GALERIJA GRAD
SEVNICA

Razstava fotograﬁj "Slovenia Press Photo"

ČETRTEK, 10.12.,
OB 19.30

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Prerekanja, komedija SNG Drama Ljubljana Info.: JSKD OI Sevnica, Katja,
Režija:BorisCavazza,igrajo:BarbaraCerar,Bojan 07/81-60-970, 041/328-166
Emeršič, Gregor Baković. Za abonma in izven.

PETEK 11.12.,
OB 20.00

SMC SEVNICA

Filmski večer – po izboru gledalcev

PETEK 11.12.,
OB 20.00

GRAD SEVNICA
GRAJSKA KAVARNA

Gradual: Nostalgičen "Akustik večer", klasične Org.: Društvo K.N.O.F.
in kvalitetne glasbe. Vabimo ljubitelje

SOBOTA, 12.12.,
OB 7.30

ODHOD AP KRŠKO,
08.00 AP SEVNICA

Izlet v Gradec

Info: Mirko Novak, 041/637-443,
www.avtobusni-prevozi-novak.si

SOBOTA, 12.12.,
OB 10.00

SMC SEVNICA

Ustvarjalna delavnica –
novoletni okraski iz slame

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

SOBOTA,
OB 18.00
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Organizator - informacije

Datum in ura

12.12., STARA GALERIJA GRAD
SEVNICA

Info.: lekos@siol.net

554, info@smc-sevnica.si

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Mirjana Jelančič 031/536-287

Org.: Študentski klub Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info: Matic,
041/831-134, info@smc-sevnica.si

Razstava meščanskega in kmečkega pohištva Org.: KŠTM Sevnica.
Razstavlja restavrator Joe Matekovi iz Metlike.

SOBOTA, 12.12.,
OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA
SEVNICA

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica - RK Celje Pivovarna Laško B

TOREK, 15.12.,
OB 9.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Univerza
za
tretje
Predavanje: Milaka Lange Lipovec: Z jadrnico Org.:
življensko obdobje U-3 Sevnica
okoli sveta

December 09

Izobraževanja, predavanja, seminarji

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

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

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Organizator - informacije

Datum in ura

Kje?

Prireditev

TOREK, 15.12.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM
SEVNICA (PRI BAZENU)

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir Info.:Društvo invalidov Sevnica,
Društva invalidov Sevnica za december 2009 Roman, 07 81 44 407

ČETRTEK, 17.12.,
OB 17.00

GRAD SEVNICA

Čarobni obisk gradu: Prireditev za otroke: Org.: Vrtec Ciciban Sevnica,
lutkovna predstava in raziskovanje grajskih soban. KŠTM Sevnica Info.: Zdenka,

ČETRTEK, 17.12.,
OB 18.00

KNJIŽNICA SEVNICA

Predavanje Zakonskega in družinskega inštituta Info.: Knjižnica Sevnica,
07/81-40-304
Novo Mesto

PETEK, 18.12.,
OB 19.00

DVORANA ALBERTA
FELICIJANA NA GRADU
SEVNICA

Božično novoletni koncert Shirlie Roden. Org. KŠTM Sevnica, Info.: Studio
Priporočljiv prispevek je 10 EUR, za študente 8 Harmonija (www.harmonija.si),
Nataša Kogoj, 041/855 528
EUR, otroci do 12. leta pa imajo vstop prost.

PETEK, 18.12.,
OB 20.00

SMC SEVNICA

Filmski večer – Juno

PETEK, 18.12.,
OB 20.00

CENTRAL'S CAFFE,
SEVNICA

Gradual: Tokrat večer v znamenju jazz, rock&roll Org.: Društvo K.N.O.F.
ritmih glasbene skupine General Musashi.

SOBOTA, 19.12.,
OB 17.00

SMC SEVNICA

Don Boskov turnir

SOBOTA, 19.12.,
OB 19.00

DVORANA ALBERTA
FELICIJANA NA GRADU
SEVNICA

Gledališki večer: igralska skupina »Un' trije« Org.: KTM Sevnica
iz Sevnice s komedijo Snubač avtorja Antona
Pavloviča Čehova.

NEDELJA, 20.12.,
OB 9.00

ŠPORTNI DOM
SEVNICA (PRI BAZENU)

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko Info.: Šahovski klub Milan Maprvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica za dec. 2009. jcen Sevnica,Ludvik,

07/81-61-652

Org.: SMC Sevnica Info: Boštjan,
031/486-554; Matic, 041/831134, info@smc-sevnica.si

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

031 615 672.

PONEDELJEK, 21.12., MLADINSKI CENTER
OB 16.00
SEVNICA

Otroška
voščilnic

TOREK, 22.12.,
OB 9.00

KULTURNA DVORANA
SEVNICA

Predavanje: Brako Dobravec Ob gledališki igri, Org.: Univerza za tretje
življenjsko obdobje U-3 Sevnica
petju in glasbi, dobrote študentk

SREDA, 23.12.,
OD 10.00 - 16.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

Krvodajalska akcija Izvajalec: Zavod
transfuzijsko medicino Ljubljana. Nikar
oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen!

SREDA, 23.12.,
OB 16.00

MLADINSKI CENTER
SEVNICA

Otroška delavnica:
okraskov

SREDA, 23.12.,
OB 17.00

KNJIŽNICA SEVNICA,
ODDELEK ZA CICIBANE

Pravljična urica.

PETEK, 25.12.,
OD 7.00 - 13.00

OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

Krvodajalska akcija Izvajalec: Zavod
transfuzijsko medicino Ljubljana. Nikar
oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen!

PETEK, 25.12.,
OB 22.00

GRAD SEVNICA

Gradual: Polnočnice z Jezusom Osebno na (rock, Org.: Društvo K.N.O.F.
post punk, crunk).

PETEK, 25.12.,
OB 19.00

ŽUPNIJSKA CERKEV V
BOŠTANJU

Ob 500 letnici Župnije Boštanj: Koncert božičnih Org.: Župnija Boštanj, Alfons
Žibert, 031/665-483
pesmi (MePZ z gosti, odbor)

PETEK, 25.12.,
OB 21.00

ŠMARČNA

Žive jaslice

PETEK, 25.12.,
OB 22.00

GRAD SEVNICA

Gradual: Polnočnice z Jezusom Osebno na (rock, Org.: Društvo K.N.O.F.
post punk, crunk).

SOBOTA, 26.12.,
POPOLDNE IN VEČER

ATRIJ GRADU SEVNICA

Božično – novoletni sejem: prodaja darilc, čaja, Org.: KŠTM Sevnica.
kuhanega vina in domačih dobrot

SOBOTA, 26.12.,
OB 18.00

BLANCA

Božično – novoletni koncert Godba Blanški
vinogradniki

SOBOTA, 26.12.,
OB 18.00

ŠMARČNA

Žive jaslice

SOBOTA, 26.12.,
OB 17.00

ATRIJ GRADU SEVNICA

Otroški program – iskanje grajskega zaklada + Org.: SMC Sevnica
igrala, igre, družabne igre + prihod Dedka mraza

SOBOTA, 26.12.,
OB 20.00

DVORANA ALBERTA
FELICIJANA NA GRADU
SEVNICA

Koncert skupine Patina (glasba 60-ih let 20. Org.: KŠTM Sevnica
stoletja)

SOBOTA, 26.12.,
OB 19.00

ŽUPNIJSKA
SEVNICA

SOBOTA, 26.12.,
OB 20.00

KULTURNI DOM LOKA

NEDELJA, 27.12.,
OB 19.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA Tradicionalni Božično – novoletni koncert KD Org.: KD Godba Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica
Godbe Sevnica z gostjo Nuško Drašček

Srečanja in projekti
na temo zdravja

delavnica:

Izdelovanje

Izdelovanje

novoletnih Org.: KŠTM Sevnica

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

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

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

Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna

Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna

CERKEV Tradicionalni koncert božičnih pesmi: Oktet Jurij Org.: Oktet Jurij Dalmatin Info:
pepi.novak@siol.net, 041/712Dalmatin in sevniška vokalna skupina.

Turizem,
prosti čas

986, Jože Novak

Zaključek KreArt 2009: Pregledna razstava Org: KUD KreArt Info.: jolanda@
plakatov in vabil avtorja Simona Serneca; koncert esiks.si
skupine Feedback in Tri K orkestra.

Zabava, koncerti,
veselice, srečanja
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Šolski zvonec
REDNI PROGRAMI V SMC SEVNICA

ŠPORTNO PLEZANJE

torek/sobota
– tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
petek ob 17.00 – otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
sobota ob 15.00 – košarka fantje (Goran 031 786 797)
sobota ob 15.00 – odbojka dekleta (Boštjan 031 486 554)
sobota ob 16.30 – nogomet fantje (Luka 040 690 870)
po dogovoru
– dramska skupina (Lina 041 999 641)
po dogovoru
– praznovanja rojstnih dni (Petra 040 777 204

Športno plezanje poteka vsak torek od 17.00 do 19.00 v
Športnem domu Sevnica. Več informacij na: www.spo-aranea.net

Rok za objavo v koledarju prireditev za januar je do
15. 12. 2009,
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si,
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Eko kmetija

Delavnice »5 x STOP je COOL«
na OŠ Boštanj
V torek, 6. oktobra, smo v okviru Tedna otroka na OŠ Boštanj
izvedli 15 delavnic pod skupnim naslovom »5x STOP je COOL«,
v katere je bilo vključenih nekaj več kot 300 otrok. Naša šola
je ob tem dogodku gostila učence tretjih triad iz sosednjih šol,
in sicer iz OŠ Blance, OŠ Krmelj, OŠ Šentjanž in OŠ Tržišče.
Preventivne delavnice za mlade so bile organizirane v sodelovanju
s strokovnjaki različnih področij, ki se tako ali drugače ukvarjajo
z vsebinami, ki se dotikajo prometne varnosti. Cilj delavnic je
bil spremeniti odnos mladih do prometne varnosti s pomočjo
osebnega pristopa, socialnih iger, igranja vlog, osveščanja o
možnih posledicah prehitre in agresivne vožnje, neuporabe
varnostnega pasu in čelade, neupoštevanja prometnih predpisov,
vožnje pod vplivom alkohola ali drog ... V prvem delu, ki je trajal
dve uri, so študenti moderatorji poskušali s pomočjo diskusije,

različnih socialnih iger ter metod skupinskega dela, učence
spodbuditi k razmisleku in razumevanju pomena zdravega in
odgovornega odnosa do alkohola, psihoaktivnih substanc ter
oblikovanju ugodnega odnosa do prometa in prometne varnosti.
Učenci so se po delu v skupinah oziroma v delavnicah zbrali v
telovadnici, kjer sta se jim pridružila Robert Štaba, predsednik
zavoda Varna pot in strokovnjak s področja prometne varnosti,
ki je mladim predstavil nekaj pomembnih podatkov o varnosti v
prometu, ter mlado dekle Jelena, ki je vsem prisotnim predstavila
svojo zgodbo. Jelena je namreč v prometni nesreči doživela hudo
poškodbo glave. Zlasti njena pripoved je v vseh nas pustila močno
sled in prav je, da posvečamo pozornost tovrstnim vsebinam, saj
smo vsi vsakodnevno udeleženi v prometu.
Silvestra Kotar, mentorica literarno-novinarskega krožka
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V torek, 6. oktobra, smo učenci prve in druge triade OŠ Milana
Majcna Šentjanž obiskali EKO kmetijo Kos v Rupi. Avtobus nas
je zapeljal na Leskovec. Ustavili smo se pri neki kmetiji, izstopili
in počakali na odhod. Pot je vodila v gozd. Pred gozdom smo
videli »špičast« kamen, na katerem je narisana markacija. Ko smo
prispeli v gozd, smo se začeli pogovarjati o gozdnih drevesih,
plodovih, živalih. Pot smo nadaljevali ob travniku, kjer smo opazili
lovsko opazovalnico. Na koncu gozda smo videli kmetijo. Mislili
smo, da je to naš cilj, vendar ni bil. Zavili smo v drugo smer. Nato
smo končno prispeli na EKO kmetijo. Na pašniku smo lahko videli
ovce, krave, pred hlevom pa se je na soncu grel prašič. Gospodar
nam je povedal, da pri vzgajanju rastlin ne uporabljajo umetnih
gnojil in škropiv, ker ima vsaka žival pravico do svojega življenja,
tudi razni škodljivci, zato jih pusti živeti. Po pogovoru z njim
smo malicali, popili čaj in jabolčni sok, ki nam ga je postregla
gospodinja. Nato smo nadaljevali pot nazaj v šolo. Najbolj mi bo
ostalo v spominu to, da smo skoraj vso pot prehodili, ker vem, da
je gibanje pomembno za telo.
Grega Krmelj, 3. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Asfaltna ploščad je več kot le asfalt
V Grajskih novicah ste že lahko prebrali, da je bila konec šolskega
leta obnovljena asfaltna površina pred enoto Kekec Vrtca Ciciban
Sevnica in Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica. Hiter pogled
morda ponuja le eno ugotovitev - še ena betonska ploščad. A ni
tako. Nam, cicibanom in strokovnim delavkam v omenjeni enoti
ta površina pomeni, da se kljub dežju ali po njem razmočenim
travnikom in lužam, lahko igramo zunaj. Za zdrav razvoj otroka je
nujno, da je čim več na svežem zraku in ko dež iz našega travnatega
igrišča ustvari veliko polje blata, se podamo na drugo stran. Tam
si zgradimo poligone, tekalne steze, se z obroči popeljemo po
formula stezi ali pa le razširimo roke in se spremenimo v ptice. S
kredami si narišemo ceste za avtomobile, tradicionalno igro ristanc
ali pa ustvarimo veliko skupno risbo. Včasih nas tudi kdo obišče,
vsak dan pa se zagotovo pripelje naš kombi in z njim kosilo. To
je le nekaj izmed idej, ki pa nam jih nikoli ne zmanjka. In na naši
ploščadi se vedno dogaja kaj zanimivega. Obiščite nas.
Sonja Bobek Simončič, Vrtec Ciciban Sevnica, enota Kekec

Šolski zvonec
Smo sočutni?

Otroci na kmetiji

Jeseni se zaključuje zbiranje odpadnih pokrovčkov za Anžeta,
fanta, ki je v prometni nesreči izgubil nogo. V tem trenutku še ne
vemo, ali je zbral dovolj sredstev za nakup proteze. Pa vendar. Na
OŠ Sava Kladnika Sevnica smo mu pomagali po svojih najboljših
močeh. Pri učencih želimo spodbujati občutke, da so sočutje,
solidarnost, skrb za sočloveka in naravo vrline dobrih ljudi. Za
sodelovanje se zahvaljujemo učencem, staršem, Grajski kavarni,
baroma Dile in Nula-nula, Papirnici Metka in Komunali Sevnica.
V oktobru smo skupaj z učenci in s starši izvedli zbiralno akcijo
odpadnega papirja. Pomagalo nam je podjetje Papir servis d. o.
o. Zahvaljujemo se sevniškim podjetjem, Zdravstvenemu domu
Sevnica in Občini Sevnica, učencem, staršem in zaposlenim. Zbrali
smo kar 33.580 kg odpadnega papirja in sredstva namenili v
šolski sklad.
Med nami so tudi učenci, ki živijo v skromnem in socialno šibkem
okolju. Do sedaj smo iz šolskega sklada namenili sredstva 15
učencem, ki bodo z vašo pomočjo lahko odšli v šole v naravi.
Razvijali bodo socialne vrline in pridobili nova znanja, ki jim bodo
v pomoč pri oblikovanju zdrave in pozitivne samopodobe.
V decembru vse občane vabimo na novoletno tržnico, kjer boste
lahko kupili unikatne izdelke naših učencev, s katerimi boste
razveselili vaše najdražje. Da, sočutje se razvija v vseh nas in
prinaša prijetne in tople občutke.
Upavni odbor šolskega sklada, Mirjana Jelančič

Sodelovanje vrtca s starši je pomemben del kurikuluma, česar se
zaposleni v vrtcu dobro zavedamo. Otroci skupine Škratki smo
na povabilo staršev obiskali staro domačijo Volaričevih in se tako
seznanili z življenjem na kmetiji v preteklosti.
Z vlakom smo se peljali do Brega, kjer so si otroci v Šentjurju na
Polju ogledali kmečko hišo z vsemi še ohranjenimi pripomočki
in orodji iz preteklosti. Otroci so si ogledali kako se peče kruh v
krušni peči. Med peko smo se igrali z žogo s punčko iz cunj, ki
nam jo je izdelala gospodinja. Gospodar nam je pokazal hleve
in živali v njih, ružili pa smo tudi koruzo. Čas je hitro minil in
kruh je bil pečen. Opazovali smo, kako so ga vzeli iz peči, nato
pa smo sedli za mizo, kjer je bil že pripravljen čaj in suho sadje.
Gospodinja nam je kruh narezala in začela se je pojedina. Z izleta
smo se vrnili polni prijetnih vtisov, verjamem pa, da so se otroci
ob tem tudi veliko naučili.
Albina Jazbinšek, Vrtec Ciciban Sevnica, enota Bibarija

Teden otroka v Krmelju
Na naši šoli se vsako leto znova veselimo Tedna otroka, saj imamo
takrat manj šolskih obveznosti in več časa za številne aktivnosti,
ki jih pripravijo naši učitelji.
Teden smo začeli z zgodbo Smej se, ki jo je prebrala ravnateljica,
in z dramatizacijo odlomka pravljice Kraljevi smetanovi kolački
v izvedbi učencev 5. r. Na razredni stopnji so vsak dan začeli s
pravljico. Že v začetku tedna pa so na asfalt risali sporočila in
želje ob tednu otroka. Naslednji dan je bil v znamenju varnosti
v prometu. Učenci tretjega triletja smo se odpravili v Boštanj na
delavnice z naslovom 5xstop je cool. Mlajše učence je obiskal
rajonski policist. Dan smo zaključili z odbojkarsko tekmo
med učenci in učitelji za pokal Tedna otroka. Ekipa učiteljev je
nepričakovano slavila tako proti učenkam kot tudi proti učencem.
Popoldne so se odvijale ustvarjalne delavnice z naslovom Izmenjava
igrač, kjer so izdelovali najrazličnejše družabne igre. Sredo smo
začeli v gledališču na stopnicah z otrokovimi pravicami. Učenci
2. triletja so imeli naravoslovni dan, učenci 3. triletja pa smo po
malici sodelovali v intervjuju z gosti iz drugih držav, ki zdaj živijo
v Sloveniji. Predstavili so nam svoje življenjske zgodbe. V tednu
otroka si vsako leto ogledamo tudi kakšen ﬁlm. Tokrat so se
najmlajši nasmejali ob risanki Ledena doba, starejši pa smo uživali
ob ﬁlmu High School Musical. Teden smo zaključili s pogovorom
o rasizmu, diskriminaciji in stereotipih, kar bo tema letošnjega
šolskega parlamenta. Nato smo v šolsko skupnost sprejeli še
naše najmlajše, prvošolčke. Tudi tokrat so nam učitelji pripravili
ogromno zelo zanimivih aktivnosti. Učenci smo si tako nabrali
veliko energije, ki jo bomo potrebovali v naslednjih tednih.
Tjaša Krašovec, 9. r, OŠ Krmelj

Rumena gugalnica
Letošnji Teden otroka, ki je potekal od 5. do 10. oktobra, je bil v
vrtcu pri OŠ Krmelj res poseben. Pa ne samo zato, ker je otroke in
njihove starše razveselil že dvajsetič zapored, temveč tudi zaradi
združitve dela in zabave. Poleg tistih dejavnosti, ki so v našem
vrtcu že stalnica, nas je letos prvič prišel ovohat terapevtski pes
Ajš, ki ima svojo uto v DUO Impoljca. Spremljal ga je njegov lastnik
Gorazd. Najpomembnejši dogodek je tudi to leto predstavljalo
druženje staršev in otrok, ki se je odvijalo v popoldanskem času.
Glavna vloga je pripadala rumeni gugalnici, ki so ji mamice in
očki s pridnimi rokami in čopičem v njih, »sešili« novo preobleko.
Gugalnica drugačne vrste pa se je zibala v telovadnici. Na njej
so se gugale vzgojiteljice, ki so se za to priložnost spremenile
v gozdne živali in otrokom odigrale predstavo. Tale dvajseti
praznični teden je bil res čaroben. Starši so že dvajsetič zapored
dokazali, da si kljub tempu, ki ga narekuje današnji čas, znajo
ukrasti dragocene urice za svojega otroka in skupaj z njim na
rumeni gugalnici švigniti mimo dreves.
Tanja Culetto, Vrtec pri OŠ Krmelj
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Šport in rekreacija

Občinska nogometna liga Sevnica

Atletika

Končalo se je tekmovanje v občinskih nogometnih ligah, ki se od aprila do novembra
odvija na odprtih igriščih v občini Sevnica. Tekmovanje, ki ga organizira Športna zveza
Sevnica, je letos potekalo v treh skupinah, sodelovalo pa je 24 ekip. Občinsko nogometno
prvenstvo se je pričelo že leta 1977 pod nazivom Občinska trim liga občine Sevnica na
iniciativo tedanje OOZSMS (mladinske organizacije), prvi občinski prvak pa je postala
ekipa Blanca A, v ligi pa je sodelovalo 14 ekip, najboljši strelec je bil Dušan Novšak, znani
sevniški rokometaš. V letu 1985 je organizacijo in vodenje lige prevzela Športna zveza
Sevnica. Letošnji občinski prvak pa je postala ekipa Slabiči.
Lestvica:
1. Slabiči
18
14
1
3
111:53 43
2. Studenec
18
13
1
4
115:57 40
3. Yumbo
18
12
1
5
92:64 37
4. Blanca
18
11
2
5
75:64 35
5. Tinca
18
11
1
6
88:74 34
6. Arto
18
9
2
7
79:76 29
7. Zagon
18
5
0
13
67:115 15
8. Žalost
18
4
2
12
68:97 14
9. Geto bojs
18
5
0
13
55:82 13(-2)
10. Loka
18
1
0
17
40:128 3

V soboto, 18. oktobra, se je v Bušeči vasi
odvijal 14. tek po vinski cesti, katerega
se je udeležilo 18 tekačev AK Sevnica in
OŠ Blanca. Najbolj sta se izkazala Robert
Lendaro in Katarina Gorenc, ki sta absolutno
zmagala na 1.840 m progi, poleg tega pa
sta še oba postavila rekord proge za ženske
in moške. V svojih kategorijah so zmagali
še: Jan Samide, Rok Krošelj, Gošek Karin in
Vanja Lendaro.
Rafko Povhe

V preostalih dveh ligah so prva tri mesta zasedli:
A skupina: 1. Breg 2. Pink panter 3. Log
B skupina: 1. Jagnjenica 2. Ferotehna 3. Armat 1
Nogometaši pa do pomladi ne bodo počivali, saj se je že pričelo tekmovanje v zimski
nogometni ligi, za katero se je prijavilo 12 ekip.
Borut Bizjak

Judo uspehi
Judoisti Judo kluba Olimpija-Krmelj
nadaljujejo z uspešnimi nastopi v
jesenskem delu sezone. Dekleta v
kategoriji deklic do 15 let in kadetinj
do 17 let so 18. oktobra nastopila
na zelo močnem tekmovanju Zagreb
Open, ki se ga je letos udeležilo
kar 641 tekmovalcev iz 10 držav.
Doseženi so bili naslednji rezultati:
Patricija Gregorčič v kategoriji 40
kg in Tina Koprivec v kategoriji +70
kg sta osvojili 1. mesto, Veronika
Grabnar v kategoriji do 48 kg 2.
mesto, Ana Marija Gregorčič pa je
v zelo številčni in težki konkurenci
s tremi zmagi in dvema porazoma osvojila 5. mesto. Mlajši tekmovalci judo kluba so
se 25. oktobra udeležili tekmovanja na Jesenicah. Tudi oni so se odrezali odlično: Timi
Gregorčič – 1. mesto, Rok Škarja – 2. mesto, Tilen Krmelj, Tjaša Krmelj, Marko Udovč – 3.
mesto, Urban Oštir – 5. mesto.
Inna Toropejeva, Judo klub Olimpija-Krmelj

Lendaro 3. na državnem prvenstvu
V soboto, 17. oktobra, je v Murski Soboti
potekalo državno prvenstvo Slovenije v
cestnem teku na 10 km. Udeležila sta se
ga tudi člana AK Sevnica Robert Lendaro
in Miha Povšič, ki sta odlično opravila
svoje delo. Najbolj je presenetil Robert
Lendaro, ki si je z odličnim nastopom in
časom 34:02 pritekel 3. mesto oziroma
bronasto kolajno v članski konkurenci.
Tudi Miha Povšič je tekel odlično, s
časom 34:34 pa je v kategoriji starejših
mladincev z veliko prednostjo zmagal.
Robert in Miha sta bila dobrega rezultata
zelo vesela, saj je tekma potekala v zelo
hladnem in vlažnem vremenu, ki pa jima
očitno ni prišlo do živega, saj je Robert celo izboljšal svoj osebni rekord na 10 km.
Vanja Lendaro
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Ju-jitsu German open
2009 - izjemen uspeh
Severina Stegenška
Tekmovalci DBV Ippon Sevnica so se 3. in
4. oktobra udeležili ECC Turnirja German
Openv ju-jitsu borbah v Hannau. Na
tekmovanju, kjer je sodelovalo več kot tisoč
tekmovalcev, je še ne dvanajstletni Severin
STEGENŠEK osvojil odlično drugo mesto.
Njegova pot v borbah vse do ﬁnala je bila
fantastična. Z njimi je Severin opozoril na
znanje in talent v ju-jitsu borbah.
Rezultati tekmovanja
U12:
2. mesto Severin Stegenšek -39kg
5. mesto Domen Božič -45kg
5. mesto Anže Brvar -50kg
U15:
9. mesto Alen Kozole -60kg
U18:
7. mesto Žiga Kolman -55kg
9. mesto Matjaž Simončič -55kg
člani:
5. mesto Robi Jožef Povšič do 85 kg
5. mesto Matjaž Pajk – 69 kg
7. mesto Beno Pajk – 69 kg
9. mesto Andrej Cešek -69 kg

Severin Stegenšek ( levo ) v uspešni akciji
Miran Grubenšek

Šport in rekreacija, mladi
Robert in Sara
zmagovalca Žalca

Osnovnošolski planinski izleti v občini Sevnica

V soboto,19. septembra, je v Žalcu potekalo
DP v cestnem teku za osnovne in srednje
šole, obenem pa tekma Štajersko-Koroškega
pokala na 5.220 m. Državnega prvenstva so se
udeležili tudi člani AK Sevnica Katarina Gorenc,
Karin Ferlin, Jan Samide in Klemen Lendaro, ki
so zastopali svoje šole na 1.060 m oziroma
2.040 m. V svojih kategorijah so pritekli
Katarina in Karin
4. mesto, Jan in
Klemen pa 6.
mesto. Na 5.220
m dolgi progi po
ulicah Žalca sta
blestela Robert
Lendaro
in
Sara Karlovšek,
ki sta postala
absolutna zmagovalca teka. Robert, ki je
lansko leto na tej tekmi dosegel absolutno
drugo mesto, si je letos pritekel zmago in za
seboj pustil vseh 85 tekmovalcev. Tudi ostali
so tekli odlično, saj je bil Miha Povšič absolutno
drugi, Matej Samide peti, pri ženskah pa
Vanja Lendaro absolutno peta. Vsi so v svojih
kategorijah dosegli zmago, pet zlatih kolajn pa
je lep ekipni uspeh.
Vanja Lendaro

Mladinski odsek PD Lisca Sevnica že vrsto let organizira planinske izlete za OŠ v občini
Sevnica. Na pohod se odpravimo z avtobusom, ki otroke pobere na različnih krajih
po celi občini. Za udeležbo na izletu je obvezna planinska znamkica, ki si jo otroci
nalepijo v dnevnik mladega planinca. Vanj si vpisujejo in ožigosajo osvojene vrhove
in se s tem potegujejo za bronasti, srebrni in zlati znak mladega planinca. Na začetku
šolskega leta izdelamo plan izletov. V oktobru smo že osvojili Šmohor, v novembru
naskakujemo Tolsti Vrh, vsako prvo soboto v prihajajočih mesecih pa nas čakajo še novi
podvigi. Na šolah sodelujemo z učitelji, torej mentorji, ki posredujejo vabila in zbirajo
prijave. Na vsakem pohodu se zbere okoli 40 otrok, katerim se pridružimo še planinski
vodniki mladinskega odseka, ki
vodimo ture. Veselje se začne že na
avtobusu in traja vse do osvojenega
vrha, kjer se v koči pomalica, popije
čaj in kupi kakšno malenkost. Sledijo
igre in raziskovanje okolice. Najlepše
pa je, ko nam med potjo sije sonce
in nam na vrhu pogled seže daleč
navzdol, ali ko nas čaka sneg, če v
gozdu najdemo nekaj, kar doma pred
televizijo ne moremo niti občutiti niti
v tem uživati.
Plan izletov za leto 09/10
5. 12. 09 - Gora Oljka
9. 1. 10 - Šmarjetna gora
6. 2. 10 - Donačka gora
6. 3. 10 - Limbarska gora
3. 4. 10 - Čemšeniška planina
maj 10 - Srečanje zasavske mladine
Načelnica mladinskega odseka PD Lisca Sevnica, Anja Žveglič

Mladinski prostor
v Šentjanžu

Odprtje prenovljenih prostorov
SMC Sevnica

V zadnjih oktobrskih dneh smo še lahko
občudovali čudovito paleto jesenskih barv, v
prvih dneh novembra pa nas je že presenetil
sneg. Res čudno, da nas preseneti vsako leto.
Presenetili, in to v pozitivnem pomenu, so nas
tudi mladinci iz Šentjanža, ki so ob letošnjem
prazniku krajevne skupnosti slovesno odprli
mladinski Plac. Tam pa ne bodo samo žurirali,
ampak tudi delali. Bravo, fantje in dekleta! Če
vam ni uspelo priti na uradno odprtje, kjer bi
lahko srečali prijazne mladince, se poveselili
z njimi in občudovali lepo urejene prostore,
kjer je oranžna barva sten kar vabila, da bi se
usedel k računalniku in začel delati, bo za to
verjetno še dovolj časa. In kdaj je bilo odprtje?
Ob prazniku Krajevne skupnosti Šentjanž, ko
smo z učenci osnovne šole in z nekaterimi
mladinci in mladinkami pripravili kulturni
program in skupno ugotovili, da je bilo prav
prijetno sodelovati. Že v prvih urah druženja na
vajah sva z Aljo ugotovili, da ste pravi frajerji in
še zdaj meniva tako: »Res ste face.«
Majda P. Repovž

Redni in tudi občasni obiskovalci našega mladinskega centra ste verjetno v zadnjih
mesecih opazili, da se je v notranjosti SMC vsak dan nekaj dogajalo. A to niso bili
kakšni novi programi za mladino, ampak smo animatorji s pomočjo pridnih rok
številnih mojstrov preurejali prostore. Dela so se končala v soboto, 7. novembra, in
še isti večer je bilo slavnostno odprtje. Ob 18. uri se je na župnijskem dvorišču zbrala
velika množica radovednežev, večinoma otrok in mladih, ki so že nestrpno čakali,
da se bodo spet lahko družili v SMC. Najprej je zapel otroški pevski zborček, nato
pa je zbrane nagovoril predsednik društva SMC Sevnica Blaž Jene. K mikrofonu je
povabil sevniškega župana Srečka Ocvirka. Ta je poudaril, kako pomembno vlogo
v dejavnostih za mlade in naše društvo. Nato se je predsednik zahvalil še vsem
sponzorjem in predal besedo Maticu Železniku in Benu Puhu, ki sta vodila projekt
prenove. Povedala sta, da so zamenjali elektro in vodne inštalacije, tla in stene ter
prostore odeli v pisane barve. Nova je vsa notranja oprema, nadstrešek in vhodna
vrata, preurejene so sanitarije, najpomembnejše pa je to, da so zamenjali funkciji
obeh prostorov – zdaj je večji prostor namenjen druženju, v manjšem pa je igralnica.
S tem novih površin niso pridobili, so pa te bolje izkoriščene. Po rezanju traku je bila
pogostitev, obiskovalci pa so se še kar nekaj časa zadržali v »novem« SMC.
Lina Senica

Foto: Stane Repovž

Foto: Lenart Senica
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Prispevki in reportaže
Žive jaslice 2009 na Šmarčni
Športno-kulturno društvo Večno mladi iz Šmarčne letos že
11. pripravlja žive jaslice. Ideja o tem je nastala leta 1999 med
sestankom takrat še Mladih Šmarčna. V naravnem okolju ob
potoku bomo tudi letos postavili majhno mesto Betlehem, votlino
z jaslimi, hlevček za živali in pričarali ozračje tistega časa. Žive
živali, ovce, osliček se bodo pasle ob pastirjih, ki se bodo greli
ob ognju in pekli krompir, med njimi bodo angelčki prepevali
božične pesmi. Celotna predstava bo ozvočena in osvetljena,
kar bo pričaralo praznično ozračje. V predstavi bo sodelovalo 30
nastopajočih in še 15 nepogrešljivih sodelavcev pri pripravi in
izpeljavi celotne prireditve. Vsako leto pripravimo v predstavi tudi
presenečenja, in tako bo tudi letos. Žive jaslice trajajo približno
40 minut, ogled jaslic je brezplačen, parkirni prostor je urejen in
osvetljen. Po predstavi se lahko fotograﬁrate z igralci in živalmi.
Dobro se oblecite in pripeljite s seboj svoje najdražje in najmlajše
v petek, 25. decembra, ob 21. uri, in v soboto, 26. decembra,
ob 18. uri, da bomo skupaj pozabili na hitri svet okoli nas in si
pričarali božično zgodbo.
ŠKD Večno mladi Šmarčna

Krajevni praznik v Šentjanžu
Krajevna skupnost Šentjanž praznuje svoj praznik v spomin na
junaški boj rojakov Milana Majcna in Jančija Mevžlja leta 1941
v Murncah. Letos smo ga praznovali v soboto, 24. oktobra, s
kulturnim programom ter odprtjem mladinske točke Plac. Pri
kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž v sodelovanju z Mladinskim društvom Šentjanž,
so šentjanški mladinci opozorili na svoje delo in ideje ter poudarili,
da na mladih stoji svet. V nadaljevanju je predsednik Krajevne
skupnosti Šentjanž Ivan Orešnik povzel številne pridobitve, ki
so rezultat trdega dela krajevne skupnosti in občine Sevnica leta
2009. Poudariti je treba posodobitev cest, gradnjo vodovodnega
sistema, ki bo v kratkem zagotavljal kakovostno pitno vodo v
celotni KS, obnovo pokopališča in pridobitev zemljišča za gradnjo
šolske telovadnice in zunanjega igrišča. V prihodnjem letu je
načrtovana celostna ureditev Šentjanža. Župan Srečko Ocvirk je
poudaril dobro sodelovanje krajevne skupnosti z občino in se
veselil pridobitev. Krajevna priznanja za leto 2009 so letos prejeli
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Mladinsko društvo Šentjanž
in Zdravko Remar.
Petra Majcen

Zanimivo praznovanje
60. rojstnega dne – čebelnjak
V nedeljo popoldne, 11. oktobra, smo se na povabilo upokojenega
mizarja in dolgoletnega čebelarja Janeza Jeraja z Loga pri Sevnici
zbrali čebelarji in prijatelji na njegovem posestvu nad Boštanjem.
Srečali smo se zaradi uradne proslavitve gradnje novega čebelnjaka,
ki si ga je Janez z družino in sočebelarji postavil za svoj 60. rojstni
dan. Čebelnjak je pomemben objekt na tej lokaciji tudi zaradi
vključitve v boštanjsko šolsko učno pot, ki poteka tu mimo in je v
neposredni bližini značilnega naravnega rastišča azeleje pontice.
V njem je prostora za več kot 30 čebeljih družin. Na pročelju
panjev je opaziti tudi portret njegovega očeta čebelarja in njegov
nekdanji čebelnjak na Kompolju, od koder je oče po rodu tudi
izhajal. Čebelnjak ima tudi pomembno funkcionalno lokacijo, saj
sta v neposredni bližini tudi večji plantaži breskev in jablan, ki še
kako potrebujeta pomladansko najpomembnejšo funkcijo čebel,
to je oplojevanje.

Janez se je v uvodu zahvalil vsem udeležencem za udeležbo in
opisal potek gradnje. Nov objekt je blagoslovil tudi priljubljeni
boštanjski župnik Fonzi Žibert. Gostiteljeva družina je poskrbela
za dobro počutje udeležencev, ki smo gospodarju in jubilantu
ob spremljavi harmonike Braneta Žibrta zapeli med drugim tudi
Slakovo pesem Čebelar, ob kateri Janez ni mogel skriti solznega
očesa.
Janez Levstik

Pismo Miklavžu
Danes bom Miklavža prosil,
s čim bi me razveselil,
ko na zemljo koš bo nosil
in otroke obdaril.
Rad bi svetlo sonce gledal,
rožice, kako cveto,
tam pod jablano posedal,
kjer mi ptičke zapojo.
Rad z vrstniki bi prepeval,
z njimi rad bi se igral,
zdaj sem vedno le sameval,
oh, jaz rad bi jih spoznal.
Tvojo brado bi pogladil,
se zagledal ti v oči,
saj sem teme se navadil,
včasih pa tako boli.
Tvoje želje izpolniti
jaz ne morem, moj otrok,
zate moramo moliti,
da ti bo pomagal Bog.

Foto: Stane Repovž
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Marinka Glavač

Po sledeh naravne in kulturne dediščine
Rudnik na Dolgem rtu
Dolino pod Orehovcem oklepata dva rta. Vzhodni z Ješivca, zahodni
z imenom Dolgi rt pa nadaljuje greben, kjer se južno pobočje Lisce
prevesi proti vzhodu. Oba se v dolini Sevnične končata. Nekoliko
više proti zahodu, od stare domačije Imperlovih na Dolgem rtu,
sta nad kolovozno potjo
proti Zdolam vidni v grebenu
dve vdolbini. Tu je bil vhod
v rudnik svinca in cinka.
Ni znano, kako globoko v
goro seže rov, ve pa se, da
so tu kopali rudo do konca
1. svetovne vojne, najdalje
od vseh rudnikov svinca in
cinka južnega pobočja Lisce,
skupaj s tistim zahodno od
Razborja. V to skupino je
spadal tudi rudnik na levem bregu Sevnične v Logu, nasproti Pekla.
Kopati so začeli že v času bogatih graščakov z Gradca (Reutenberg)
nad Razborjem, ki so bili lastniki zemlje pod Lisco.
Začetek sega daleč nazaj, verjetno proti koncu 16. v 17. stoletje.
Iz separacije pri Krakovskem križu so očiščeno rudo vozili do Save,
jo preložili v čolne in jo na kranjski strani spet naložili na vozove
ter vozili po Mirenski dolini do topilnice v Krmelju.
Prevoz rude do separacije je bil zaradi strmih kolovozov z
nadmorske višine nad 500 m zelo nevarno in zahtevno opravilo.
Večkrat se je končalo z razbitimi vozovi, poškodovanimi vozniki
in živino. Med večjimi prevozniki je bil znan posestnik Lipovšek iz
Pekla, ki je imel samo za prevoz rude večje število vozov s trugami
in ustrezne voznike.
Vhod v rudnik v Logu je še viden, čeprav je vanj mogoče le po štirih.
Naglo se zasipava, zato je smrtno nevaren. Še pred 2. svetovno
vojno so se občasno skrivali v njem taki, ki so prišli navzkriž z
zakonom.
Nekaj
posebnega
je skalnati rov pod
Cerjem. Nanj me je
opozoril Ivan Imperl –
dolgrški Ivan, ki se je
na poldrugo uro dolgi
poti v šolo na Razborju
vanj večkrat zatekel
pred nevihtami. Rov je
dolg nekoliko več kot
20 m, vanj pa lahko
vstopimo pokončno.
Rudo je v njem
zlahka najti. Menim,
da je ta rov veliko
starejši, saj je nekoliko niže na Hrastih starodavno pokopališče
z žarami in predmeti iz keltskega obdobja. Delo v rudnikih ni šlo
brez ustreznega strokovnega nadzora. V ta namen so postavili
enonadstropno, za tiste čase in razmere, mogočno rudniško
poslopje v Perkausu, kar je popačeno ime za Werkhauss. Leži ob
vznožju zahodnega grebena Dolgega rta ob cesti med Peklom in
Pecljem. Sedanji lastnik je na začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja stavbo porušil in na njenem mestu zgradil novo veliko
hišo. V rudnikih na Dolgem rtu in v Logu so kopali do konca 1.
svetovne vojne. Delo naj bi prenehali zaradi visokih prevoznih
stroškov. Menim, da tudi popolna zamenjava oblasti po zlomu
Avstro-ogrske ni bila brez vzroka za prenehanje.
Čeprav se je že skoraj vse pozabilo, je nekaj le ostalo v narodovem
izročilu. Najdalje se pomnijo tiste »sočne«. Ena od njih govori o
strogem štajgerju – vodji kopa v rudniku na Dolgem rtu, ko je v
jami neusmiljeno nadrl svojeglavega rudarja, ki se ni držal pravil
varnega dela. Preden so rudarji odšli v jamo, so obesili odvečna
oblačila kar na drevje pred njo. Tudi štajger je obesil svoj suknjič
na bližnji hrast. Užaljeni svojeglavec se mu je maščeval tako, da je
rokav suknjiča na koncu zavezal, nato pa se vanj ponečedil in ga
obesil nazaj na hrast.
To je spet ena zgodba iz bogate zapuščine, povezane z našo
čudovito lepotico Lisco, rešena pozabe.
Vinko Zalezina

Ta čudoviti košček raja
Če res Bog prihranil zase je
ta čudoviti košček raja;
kjer tisočletja že
slovenski rod
na svoji zemljici vztraja,
in kjer mu »dobri sosed« al' mejaš,
ves čas iz vseh voglov nagaja.
V deželico ponosno
lepote biserov je vtkal,
da vsak zemljan
bi jih lahko občudoval
in še sam morda
za pokoja večne čase,
se bo s Slovenci
v miru radoval.
Zato kje reke, jezera, potoke
doline, griče, žitna polja,
ravnice in gore visoke,
vinograde in še košček morja,
deželi naši daroval.
Ukazal je nato še soncu,
da nam svojih žarkov je poslal.
A, da žeje sam,
ko bo v pokoju
ne bi preveč trpel,
je skoraj na vsak griček
zasaditi trtico velel.
Dolenjska, Štajerska, Primorska
in Vipavska dolina, polne dišečega so grozdja,
mošta sladkega in vina.
Ta žlahtna kapljica
je mnogim vir veselja in moči
O, Bog, ki zato zaslužen si,
ne čakaj do pokoja,
za to dobro vince
je prelitega dovolj b'lo znoja.
Nazdravi z nami
in se ga naužij,
brž ko sv. Martin,
mošt v vino spremeni!
Zdaj vsi Slovenci radi bi
v zahvalo natočili ti
omamno žlahtnega napoja!

Zdravka Brečko
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Policija, promet, oglasi
Policija svetuje
Lepo pozdravljeni
Ob koncu leta vas želim opozoriti na nekaj omejitev pri uporabi pirotehničnih izdelkov, da si
ne bi s tem prikrajšali veselega razpoloženja in zdravja.
Pirotehniko je mogoče uporabljati od 26. decembra do 2. januarja. Splošno pravilo pa je,
da se teh izdelkov ne uporablja na način, da bi s tem ogrožali sebe, druge ali premoženje,
upoštevati je treba tudi navodila proizvajalcev. Pri uporabi svetleče pirotehnike je treba
paziti na smer izstrelitve rakete, da se ta ne bi zaradi vetra ali česa drugega spremenila in bi
povzročila morebitno škodo – požar na premoženju ali hujše opekline oseb, če bi priletela v
skupino ljudi.
Naj spet opozorim, da uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni namen je pok (petarde), ni dovoljena. Zagotovo so tudi prijetnejši
in sprejemljivejši načini praznovanja.
Pa še vedno aktualno opozorilo – alkohol in vožnja ne gresta skupaj, saj z vožnjo v vinjenem stanju ogrožate sebe in preostale
udeležence v prometu. Predlagam, da se pred zabavo dogovorite o načinu prevoza domov. Vse možnosti so boljše, cenejše in
predvsem varnejše, kot pa povzročitev prometne nesreče, ki se velikokrat konča tragično.
Ko greste od doma, vedite, da nepridipravi čakajo na priložnost. Vedno zaklepajte vhodna vrata in imejte okna zaprta, ključa ne
puščajte na »varnem mestu« v bližini vhoda (ker to ni varno!). Vrednejših predmetov tudi nikar ne puščajte na vidnih mestih v vozilih,
tako da ne bodo privabljali vlomilca.
Vsem bralcem časopisa želim srečno, veselo in zdravja polno leto – predvsem pa varno. Srečno!
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Kako varna sem na cesti
Varnost v prometu je zelo pomembna. Kot mlada samostojna
udeleženka se tega dobro zavedam. Preden se odpravim na cesto,
poskrbim, da se pravilno opremim. Kot pešec se oblečem v svetla
oblačila, da sem na cesti opaznejša. Da me vozniki v mraku in
temi bolje vidijo, vzamem še kresničko. Ko hodim po cesti, moram
hoditi po levi strani. Cesto prečkam na prehodu za pešce. Če je le
mogoče, hodim po pločniku.
V prihodnjih dneh bom opravljala kolesarski izpit. Postala bom
samostojna kolesarka na cesti. Tudi tu je pomembno, da sem
oblečena v svetla oblačila. Poskrbeti moram za kolo, da ima
obvezno opremo, poleg tega pa si na glavo vedno nadenem
čelado. Ko oblečem in obujem primerna oblačila ter obuvalo, sem
pripravljena za na cesto.
Kot kolesarka vozim po desni strani cestišča in meter od roba.
Poznam vse prometne znake, desno pravilo, pravilo srečanja in
drugo. To tudi upoštevam. Pozorna sem na druge udeležence v
prometu. Pri prehodu čez železniško progo sem previdna in se
temeljito prepričam, ali ne prihaja vlak.
Kljub naštetemu se vsi dobro zavedamo, da se vsakič, ko stopim na cesto, pred mojo VARNOST postavi NE. Kdo ga bo izbrisal?
Na cestah se žal dogaja veliko nepredvidljivih stvari. Trudila se bom, da bom upoštevala cestna pravila, saj bom s tem povečala svojo
varnost v prometu. Upam, da bodo tudi drugi poskrbeli za to, da bomo na cesti varni vsi.
Petra Pavlič, 5. r. OŠ Blanca

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

www.chemcolor.si
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Razvedrilo
MANJŠA
RAGLJA

NAJVEČJI
UGOTO- KANADSKA
DESNI
VITEV
BOŽANSKO PRITOK
PEVKA
VREDNOSTI (CELINE)
BITJE
DONAVE V
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NEMČIJI

SKUPNOST
LJUDI, KI
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PREDNIKA
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IZDELAVO
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DELOV

NAJETJE

NEKDANJA
UTRDBA
PRI SAN
ANTONIU
V ZDA
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OBLJUBA
KOMU
ČESA
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VERNOV
LITERARNI
KAPITAN
ERNESTO
SABATO

JANEZ
DRNOVŠEK

ZADNJI,
SVARILNI
POZIV
ZA IZPOLNITEV
ČESA V
DOLOČENEM
ROKU

FATUM

ITALIJANSKA
FILMSKA
IGRALKA
(SOPHIA)

RASTLINSKA
BODICA

NEKDANJA
UKRAJINSKA
ATLETINJA
KRAVEC
AMERIŠKI
FILMSKI
NAŠA
SOSEDNJA IGRALEC
(KEVIN)
DRŽAVA
MAMICA

EDOUARD
MANET
PORTUGAL.
POLITIK
(ANTONIO)

2

VELETOK
V VZHODNI
SIBIRIJI

ENOTA ZA
NEPOPUST- MERJENJE
LJIVOST
KOTOV

7
ŽILA
DOVODNICA

4

NADJA
TILLER
VOZILO
Z ENIM
SEDEŽEM
SPOMINSKI
VTIS

VRSTA

6

FILMSKA
ZVEZDA

OKRASEK
SLADKOVODNA
RIBA

ZAPOREDNI
ČRKI V
ABECEDI

STARA
NORDIJSKA
PRIPOVED
OPTIČNI
BRALNIK

5

NAREK
SLOVENSKI
PISATELJ
(FRAN)
KAN. PEVEC
(BRYAN)

GOROVJE
VZDOLŽ
JUŽNE
AMERIKE
AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC
ARKIN
KOSTNI
LOK NAD
OČESOM

RUDOLF
INEMANN
LITOVSKI
KOŠARKAR
SABONIS

ŽIDOVSKI
MESEC
ROLETA

OTOK V
TUAMOTUJU

GRŠKA
PESNICA
PRIPADNIK
LJUDSTVA
AMPOV
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VRVICA Z
UTEŽJO ZA
DOLOČANJE
NAVPIČNE
LEGE

1

OBLAZINJENO
LEŽIŠČE

GLAVNO
MESTO
JORDANIJE
ZNAK ZA
RENIJ

GLAS
DONEČEGA
PREDMETA
LINDA
EVANS

8

POPLAH

OSTANEK
PRI PROIZVODNJI
SLADKORJA

BELEŽNICA

SLANO
PECIVO V
OBLIKI
OSMICE

3

ENGRAM: spominski vtis, ARVIDAS: košarkar Sabonis, EANES: portugalski politik, ANAA: otok v Tuamotuju

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje Nagrade za mesec DECEMBER:
1
2
3
2
4
5
6
2
7
2
8
9
2
10
do 15. decembra 2009 na:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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KŠTM Sevnica,
2. nagrada: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna Hrastnik,
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d.,
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
13.11.2009
13:45:55
3. nagrada: sladkornica, ki jo podarja Steklarna
Hrastnik,
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d.,
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Oglasi

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

A si zavarovana?

A si ti?

Zdravja ne prepuščaj naključju - skleni paket
Vzajemna Mladi. Se splača!
Če skleneš paket Vzajemna Mladi, prejmeš:
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje,
- darilni bon v vrednosti 20 €,
- majico Vzajemne in
- ugodnosti za zavarovance Vzajemne.
Paket Vzajemna Mladi lahko skleneš do 31. 12. 2009. Več o darilih in zavarovanju v vseh poslovalnicah
Vzajemne, na www.vzajemna-mladi.si ali na brezplačni telefonski številki 080 20 60.

PE NOVO MESTO
Prešernov trg 5
tel.: 07/ 393 53 60

• Pisarna Sevnica

NHM 29, odprto ob sredah
tel. 051 357 913

• Zastopstvo Krško

Bohoričeva 9, odptrto vsak dan
tel. 07 48 80 580

• Poslovalnica Brežice

Černelčeva 3a, odprto pon., sred., pet.
tel. 07 49 63 980.
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