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Beseda 
odgovorne 
urednice

Globoko vdihnite in premislite. Kdaj ste 
nazadnje počeli stvari za svojo dušo? Stvari, 
ki so vam zelo pri srcu, ki jih delate zase 

iz grajske skrinje

Globoko vdihnite in premislite. Kdaj ste 

brez posebnega namena. Samo zato, ker to 
radi počnete oziroma ste radi počeli. Ali 
pa stvari, ki ste jih počeli daleč nazaj, ko 
niste bili obremenjeni z vsakdanjikom. To 
so stvari, ki vas potegnejo vase, ko kazalci 
na uri prenehajo šteti. Ko pademo notri. 
Ko nam srce zaigra. Ko nas nihče ne more 
zmotiti.
Premislite in začnite znova. Neverjetno 
prija. Vsem, ki to že počnete, ali pa še kar 
počnete, pa čestitam k tej modrosti.

Petra Pozderec

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: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej 
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar, 
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.

Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in 
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek 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 besedil. 
Prispevkov in fotografij ne vračamo.

Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com

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

Prihodnja številka bo izšla maja 2008, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. aprila 2008. Prispevki 
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski 
obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Gradnja HE Blanca in CČN Sevnica

Na območju sevniške občine potekata 
zelo velika gradbena projekta, gradnja 
hidroelektrarne Blanca in kanalizacijskega 
sistema s čistilno napravo. Zelo 
pomembno je časovno usklajevanje obeh 
projektov, vendar ju zaradi zapletov pri 
izbiranju izvajalca za kanalizacijski sistem 
ni več mogoče popolnoma uskladiti. Na 
skupnem sestanku so se sestali projektanti 
akumulacijskega bazena HE Blanca in 
projektant kanalizacijskega sistema ter 
predstavniki Občine Sevnica, Komunale 
Sevnica, nadzora in predstavniki izvajalcev 
del. Dogovarjali so se o tehničnih 
rešitvah, ki so potrebne za zagotavljanje 
poplavne varnosti  za primer dviga 
obratovalne gladine HE Blanca pred 
gradnjo najpomembnejših objektov 
kanalizacijskega sistema. Projektanti 
bodo predvideli določene ukrepe, ki bodo 
zagotavljali poplavno varnost pred visokimi 
vodami. 
Družba za državne ceste, ki nadzira 
uresničevanje projekta kanalizacijskega 
sistema in čistilne naprave Sevnica, je 
potrdila novo idejno zasnovo. Izvajalec 
Nivo Celje se je odločil izdelati novo 
idejno zasnovo zaradi upoštevanja vpliva 
infrastrukturnih ureditev gradnje HE 
Blanca, ki jih imajo na kanalizacijski 
sistem. O spremembi idejne zasnove glede 
na idejni projekt iz leta 2001 je Občina 
Sevnica obvestila tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor. Po novi idejni zasnovi je 
predvidenih osem zadrževalnih bazenov, 

štirje na levi strani in štirje na desni strani 
Save. Skupna dolžina kanalizacijskega 
sistema je 12,6 km. Kolektor na desnem 
bregu poteka gorvodno od bencinskega 
servisa v Boštanju in prečka Savo po brvi 
na Radni. Kolektor na levem bregu pa 
poteka gorvodno od cestnega mostu do 
Gobovcev, kjer s tlačnim vodom prečka 
reko Savo in nato ob brežini Save poteka 
do lokacije čistilne naprave na Logu, pod 
Selami. Na levem bregu potekajo tudi 
kolektorji po Planinski in Drožanjski cesti 

ter Florjanski ulici. Intenzivno se pripravlja 
dokumentacija za vložitev gradbenega 
dovoljenja. Pričakuje se, da se bodo dela na 
terenu začela aprila ali maja. Zaradi dviga 
gladine Save na obratovalno gladino HE 
Blanca, ki je predvidena v oktobru 2008, 
morajo biti do takrat zgrajeni vsi kritični 
odseki, ki so pod vplivom visokih voda. 
Čistilna naprava z večino kolektorskega 
sistema mora biti zgrajena najpozneje do 
konca avgusta 2009. Zaradi usklajevanja 
gradnje kanalizacijskega sistema in HE 
Blanca se je župan Kristijan Janc sestal z 
direktorji na rednem mesečnem sestanku. 
Še naprej so se zavzeli za dobro sodelovanje 
v prid obeh projektov. Večinoma potekata 
gradnja kanalizacije in ureditev ob gradnji 
HE Blanca na istih območjih, zato je še 
toliko pomembnejše dobro sodelovanje v 
prid občanov in občank. 
Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi 
je v prostorih Občine Krško organiziral 
predstavitev idejnih rešitev za HE Brežice. 
V sklopu gradnje hidroelektrarne se bo 
zaradi manj poseljenosti območja urejalo 
precej manj infrastrukturnih ureditev, 
kot se jih je ob gradnji hidroelektrarn 
Boštanj in Blanca. Na podlagi idejnih 
rešitev se bo pripravila idejna zasnova, ki 
bo podala podatke za državni prostorski 
načrt. Predvideva se, da bi bil državni 
prostorski načrt sprejet v juniju 2009. 
Pripravljajo se različne študije, med 
katerimi je najpomembnejša hidrološka 
zaradi optimizacije poplavnih valov. V 
prostorih Krajevne skupnosti Blanca so 
se s predstavniki sevniške občine sestali 
krajani in izvajalci. Izvajalec je ob urejanju 
ureditev na območju akumulacijskega 
bazena posegel na zemljišča onstran meje 
odkupa državnega lokacijskega načrta. 

Podžupan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
se je zavzel, da se problematika čim prej 
uredi. Občina Sevnica bo spremljala 
uresničevanje dogovora, da si izvajalec 
v dveh tednih ogleda zemljišče, da bi 
dosegli sporazum o primerni odškodnini. 
V nadaljevanju so se pogovarjali o 
možnostih namakanja zasebnih površin 
na Dolnje brezovškem polju. Konzorcij 
za namakanje Podravja že izdeluje idejno 
zasnovo namakanja na Dolnje brezovškem 
in Arškem polju ter na območjih Sadjarstva 
Blanca. Za uvedbo namakanja je treba 
pridobiti 80-odstotno soglasje lastnikov 
zemljišč glede na površino, da se strinjajo 
z uvedbo namakanja. Na predstavitvi 
so se navzoči lastniki zemljišč Dolnje 
brezovškega polja opredelili, da jih zanima 
izpeljava namakalnega sistema. 
Sestala se je Posebna komisija za 
spremljanje gradnje HE Blanca, kjer so 
bili navzoči tudi predstavniki javnega 
podjetja Infra, d. o. o., izvajalci gradbenih 

del in vodnogospodarskih ureditev na 
akumulacijskem bazenu HE Blanca, 
izvajalci rekonstrukcije odseka regionalne 
ceste Sevnica–Brestanica in odsekov 
državne ceste G1-5 Sevnica–Krško in 
predstavniki lokalne skupnosti. Navzoči 
člani komisije so bili seznanjeni z 
aktivnostmi glede odprave nivojskih 
prehodov in položajem projekta mostu 
Log, obveščeni glede poročil o nultem 
položaju objektov, pretočnosti prometa 
pri delnih zaporah pri rekonstrukciji cest 
o terminih izvajanja del na Drožanjskem 
in Florjanskem potoku in cesti ter o 
aktivnostih glede mostu čez jezovno zgradbo 
hidroelektrarne Blanca. V nadaljevanju 
so glede prometne varnosti med gradnjo 
infrastrukturnih ureditev ob gradnji 
hidroelektrarne Blanca, obravnavali temo 
čiščenja in vzdrževanja cest in čiščenja 
vozil ob izstopu iz gradbišča in pospešitev 
ureditve obvozne ceste čez Grič, ki bo 
uporabna med rekonstrukcijo odsekov 
cest. Navzoči so bili seznanjeni glede večjih 
posegov zunaj območja odkupa zemljišč 
in služnosti, ki jih je izvajalec izvajal 
na Dolnje brezovškem polju. V našem 
okolju se bodo začela intenzivno izvajati 
obsežna dela. Na odseku regionalne 
ceste R-3 med Sevnico in Vranjskim 
potokom ter na odsekih glavne ceste G1-
5 med betonarno Hribšek in Impoljskim 

občinske strani

Gradnja HE Blanca (Foto: L. Motore)

Gradnja HE Blanca (Foto: L. Motore)

Posebna komisija HE (Foto: arhiv Občine)
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potokom in med Impoljco in jezovno 
zgradbo hidroelektrarne Blanca se bo 
začela rekonstrukcija cest pod prometom 
in bo opremljena s semaforizacijo. Ravno 
tako se bo začela intenzivna rekonstrukcija 
Drožanjskega in Florjanskega potoka ter 
ceste in rekonstrukcija ceste čez Grič. 
Izvajalci bodo dela poskušali opravljati 
s čim manj motenj v okolju. Krajane, ki 
živijo na območju urejanja, pa prosimo za 
razumevanje in strpnost.

Izbiranje županovega vina

Na Studencu je bila sklepna prireditev ob 
izbiranju županovega vina 2008. Tokrat so 
člani vinogradniških društev izbirali med 
vzorci belih vin. Najvišje število točk in s 
tem naziv Županovo vino 2008, ki ga bo 
občina Sevnica uporabljala za protokolarne 
namene in promocijo, je prejel vinogradnik 
Milan Jamšek iz Kamenice za belo vino iz 

Kamenškega. Prireditve se je ob številnih 
gostih in vinogradnikih iz sevniške občine 
udeležil tudi minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik, ki se je predhodno sestal 
z vodstvom podjetja Infra in si ogledal 
napredovanje del pri gradnji HE Blanca.

občinske strani

Tehnični pregled vrtca v Loki

V Loki so tehnično pregledali dograditev 
objekta za potrebe osnovne šole in Vrtca 
Ciciban, kjer bodo dobili nove prostore 
tamkajšnji predšolski otroci. Vsa dela so bila 
dokončana že pred novim letom, zapletalo 
pa se je pri pripravi ustrezne dokumentacije. 
Izvedenci so ugotovili, da manjše 
spremembe, ki so nastale med gradnjo, 

ne vplivajo na spremembo z gradbenim 
dovoljenjem določenih lokacijskih in 
drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko 
vplivali na zdravstvene pogoje, okolje in 
varnost objekta. Objekt ustreza veljavnim 
tehničnim normativom in standardom, pri 
izpeljavi pa so bili upoštevani vsi projektni 
pogoji in soglasja. Pridobljena je bila tudi 
ustrezna dokumentacija. Ugotovljenih 
je bilo nekaj manjših pomanjkljivosti, ki 
bodo odpravljene v prihodnjih dneh, takoj 
za tem pa bo izdano uporabno dovoljenje. S 
tem bodo izpolnjeni vsi pogoji za takojšnjo 
preselitev otrok v nove prostore.

Vlaganje v telekomunikacijsko 
omrežje

Občina Sevnica je leta 2004 na zunanji 
oddelek državnega pravobranilstva v 
Novem mestu vložila več kot 40 zahtevkov 
posameznih krajevnih skupnosti za 
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju občine, ki so bili 
pozneje dodeljeni v reševanje na državno 
pravobranilstvo v Ljubljano. Zahtevke 
Občine Sevnica rešujejo štiri državne 
pravobranilke. V teh dneh je Občina 
Sevnica že prejela prve predloge poravnav. 
Občina bo vsak predlog poravnave, ki ga 
bo prejela iz pravobranilstva, posredovala 
pristojni krajevni skupnosti oziroma 
odborom, ki bodo v določenem času 
predlog proučili in ga potrdili ali zavrnili. 
Na podlagi predhodne potrditve poravnave 
bo župan občine Sevnica poravnavo 
podpisal.

Plovna ureditev na Savi

Na pobudo Občine Sevnica, ki je že sprejela 
odlok o določitvi plovne ureditve na Savi 
na območju akumulacijskega bazena HE 

Posebna komisija HE (Foto: arhiv Občine)

Župan Kristijan Janc in Milan Jamšek 
(Foto: Vili Zupančič)

Minister Podobnik, župan Janc in Nataša 
Pinoza z dosedanjimi zmagovalci izbiranja 
županovega vina: Drago Kozinc, Jože Romih in 
Milan Jamšek (Vir: Vili Zupančič)

Šola Loka s prizidkom vrtca  
(Foto: arhiv Občine)

Boštanj, je pristojno Ministrstvo za okolje 
in prostor pristopilo k pripravi uredbe 
o uporabi plovil na motorni pogon na 
akumulacijskem jezeru HE Boštanj na 
Savi, ki bi opredelila pogoje za plovbo z 
motornimi plovili, ki za zdaj še ni mogoča. 
V predhodnem postopku je ministrstvo 
pridobilo ustrezno mnenje soglasodajalcev 

in na teh podlagah pripravilo osnutek 
uredbe, ki bo določala odseke 
akumulacijskega jezera HE Boštanj, kjer je 
dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, 
opredelila dovoljeni čas plovbe ter določila 
pogoje za motorna plovila. Infra, d. o. o., je 
kot vzdrževalec brežin na akumulaciji HE 
Boštanj zaradi mogočih negativnih vplivov 
plovbe z motornimi plovili na brežine pred 
sprejetjem uredbe predlagala in naročila 
ustrezno študijo. Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo, katedra za mehaniko tekočin 
z laboratorijem v Ljubljani, je izdelala 
študijo določitve pogojev plovbe na 
motorni pogon in možnega vpliva tokov in 
valov zaradi plovbe na brežine akumulacije 
HE Boštanj. 

Dan Civilne zaščite

Ob 1. marcu, svetovnem dnevu civilne 
zaščite, je bila v Kulturni dvorani 
Gasilskega doma Sevnica osrednja 
posavska slovesnost. O pomenu civilne 
zaščite v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami je spregovoril 
Branko Dervodel, namestnik generalnega 
direktorja Uprave RS za zaščito in 
reševanje. Aktivnosti posavskega štaba je 
predstavil njegov poveljnik Jožef Kos, vse 
pa je pozdravil tudi župan Kristijan Janc. 
Na prireditvi so bila podeljena priznanja 
Civilne zaščite: bronasti znak so prejeli 

Pristan Orehovo (Foto: Ljubo Motore)

Dobitniki priznanj Civilne zaščite 
(Foto: Darko Molan)
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občinske strani, prispevki in reportaže

Miran Germovšek, Marjan Cvelbar in 
PGD Veliki Podlog, srebrni znak Silvana 
Mozer in PGD Pišece, zlati znak pa PGD 
Videm ob Savi. Plaketo Civilne zaščite je 
za 16-letno vodenje Štaba civilne zaščite 
občine Sevnica dobil njegov dosedanji 
poveljnik Ladislav Močivnik. Plaketa mu je 
bila vročena na osrednji slovesnosti dneva 
CZ v Cankarjevem domu. V kulturnem 
programu so sodelovali pevci Okteta Jurij 
Dalmatin ter učenci OŠ Sava Kladnika in 
Glasbene šole Sevnica.

Ogled čistilne naprave Celje 

Občina Sevnica je za krajane Gornjega 
Brezovega in spodnjega Loga organizirala 
ogled čistilne naprave Celje v Tremarjah. 
Območje čistilne naprave obsega 26.000 m2 
in leži tik pred stičiščem železniške proge 
Zidani Most–Celje in lokalne ceste Celje–
Laško, na levi strani Savinje pod vznožjem 
Vipote. Zgrajena je za obremenitev 85.000 
populacijskih enot. Služi za mehansko in 
biološko obdelavo odpadnih vod mesta 
Celja in bližnjih naselij. Cilj čiščenja 
je odstranjevanje organskih snovi ter 
dušikovih in fosforjevih spojin s hkratno 

aerobno stabilizacijo blata in dehidracijo 
blata. S tem se zadovoljivo zavaruje 
površinski odvodnik Savinje, v katero so se 
pred gradnjo in delovanjem čistilne naprave 
izlivale odpadne vode. Obratovanje čistilne 
naprave je avtomatizirano, zaposlenih je 
šest oseb, ki skrbijo za obratovanje vseh 
čistilnih naprav v upravljanju JP Vodovod-
kanalizacija (ČN Celje, ČN Dobrna, ČN 
Nova Cerkev in ČN Štore). Zgrajena je bila 
z namenom izboljšanja kakovosti Savinje 
na odseku od Celja do Zidanega Mosta,  
in s tem posledično izboljšanja kakovosti 
Save pod Zidanim Mostom. Navzoče 
so seznanili in jih prepričali, da takšna 
umestitev v prostor ne povzroča negativnih 
vplivov na okolje.

Avtobusni prevoz na cesti 
Sevnica-Boštanj

Občina Sevnica poskusno uvaja lokalni 
prevoz s kombijem na cesti Sevnica–
Boštanj–Sevnica, ki vozi dvakrat na dan z 
začetkom na avtobusni postaji v Sevnici ob 

9. in 11. uri, od ponedeljka do petka, razen 
praznikov. Prevoz bo brezplačno potekal 
tri mesece. Vozni red se lahko v tem 
poskusnem času spremeni glede na želje 
in potrebe občanov. Občina Sevnica bo po 
tem poskusnem času analizirala položaj in 
proučila upravičenost lokalnega prevoza v 
prihodnje. 

Seja občinskega sveta 

Občinski svetniki občine Sevnica so se na 
svoji 11. redni seji seznanili z aktivnostmi 
in različicami za ureditev in gradnjo tretje 
razvojne osi. Cesta naj bi se kar najbolj 
približala Sevnici, saj je takšen potek trase 
izjemnega pomena za še boljši gospodarski 
razvoj občine. Občinski svet podpira potek 
na trasi od avtoceste A1 skozi Celje, Laško 
in Zidani Most z razcepom na dva kraka, 
v smeri Radeče–Sevnica in priključek 
na avtocesto A2 v Dobruški vasi ter 
zahodni krak v smeri Radeče–Krmelj 
in na avtocesto A1. Če bodo izbrali le 
en krak, naj bi potekal čim bližje mestu 
Sevnica v navezavi na Mirnsko dolino 
v smeri Boštanj, Krmelj, Mirna Peč, 
Trebnje. Občinski svet se je seznanil tudi 
z delom nadzornega odbora in njegovim 
letnim načrtom dela. Sprejeta je bila prva 
obravnava sprememb odloka o ravnanju z 

odpadki na območju občine. JP Komunala 
bo letos končala tudi zamenjavo azbestnih 
cevi na vodovodnem sistemu Sevnica. Na 
gradbenih parcelah na Drožanjski cesti 
se bodo lahko gradile stanovanjske hiše 
maksimalnega horizontalnega gabarita 
9x16 m. Občinski svet je sprejel pobudo 
krajanov za preimenovanje dela naselij 
Gabrje in Goveji Dol v Križišče, imenoval 
Antona Krajnca za direktorja JP Plinovoda 
za štiriletno mandatno obdobje, Božidarja 
Groboljška v svet JZ Lekarna Sevnica in 
Rudija Dobnika za predstavnika javnosti v 
svet za reševanje pritožb zoper policiste.

Vir: Občina Sevnica

Čistilna naprava Celje 
(Vir: arhiv Občine)

Občinski svet občine Sevnica 
(Foto: Vili Zupančič)

Janez Podobnik, minister za 
okolje in prostor, na ogledu 
akumulacijskega bazena HE Blanca 
in energetskega objekta

Minister  za okolje in prostor Janez  
Podobnik si je 29. februarja skupaj s 
sodelavkami Marijano Mali, generalno 
sekretarko na Ministrstvu za okolje in 
prostor, Marjeto Rejc Saje iz direktorata za 
okolje - sektor za vodo, in Stanko Koren 
iz Agencije RS za okolje ogledal celotno 
gradbišče ob akumulacijskem bazenu 
HE Blanca in jezovno zgradbo. Sprejela 
sta ga sevniški župan Kristijan Janc in 
direktorica JP Infra, d. o. o., Ana Gračner. 
Med vožnjo ob skoraj desetkilometrskem 
akumulacijskem bazenu so si tako 

lahko ogledali, kako napredujejo dela 
infrastrukturnih ureditev na obeh bregovih 
Save. O nastajajočih visokovodnih nasipih, 
ki bodo varovali ogrožena naselja pred 
stoletnimi vodami, in z drugimi deli, ki jih 
opravljajo, je goste seznanil vodja projekta 
HE Blanca Jani Zemljak, jezovno zgradbo 
oziroma energetski objekt pa je predstavil 
Bogdan Barbič, direktor Skupnega 
podviga.
Minister za okolje se je ob tej priložnosti 
zahvalil domačinom in občanom za vso 
potrpežljivost ob tako velikih posegih v 
prostor in  jih pozval k strpnosti še naprej,  
saj vsa dela in ureditve vodijo k boljši 
kakovosti življenja v prihodnje. Zahvalil 
se je tudi vodstvu in celotni ekipi JP Infra, 
d. o. o., in HSE, d. o. o., Skupni podvig 
ter pohvalil slovenske gradbenike in dobro 
sodelovanje s posavskimi občinami. Le s 
skupnim usklajevanjem vseh se lahko tako 
velik in pomemben hidroenergetski projekt 
izpelje do skupnega cilja – zagotovljene 
varne in zanesljive domače preskrbe z 
električno energijo iz obnovljivih virov, ki 
pozna malo oziroma nič emisij toplogrednih 
plinov in ohranja kakovost zraka, kar je še 
toliko bolj pomembno, saj nas narava že 
dolgo opozarja na podnebne spremembe. 
Pomembna pridobitev celotnega projekta 
hidroelektrarn na spodnji Savi pa je 
vsekakor tudi zagotovljena poplavna 
varnost v Posavju.

Vojka Alif

Bogdan Barbič, direktor Skupnega podviga, 
minister Podobnik, župan občine Krško Franci 
Bogovič, Ana Gračner, direktorica JP Infra, d. 

o. o., in župan občine Sevnica Kristijan Janc 
(Foto: arhiv Infre, d. o. o.)
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Zlata poroka

V soboto, 2. februarja, sta mama Lojzka 
in ata Pavle Kovšek iz Stražberka nad 
Gabrijelami praznovala zlato poroko. 
Zbrali smo se v cerkvi v Šentjanžu, kjer sta 
si zvestobo obljubila pred 50 leti. 
V življenju se jima je zgodilo veliko dobrih 
in slabih dogodkov, kar se zgodi v vsakem 
zakonu. Rodila sta se jima sin in hči. Zdaj 
imata že sedem vnukov in dva pravnuka, ki 
ju imajo zelo radi. Na njuno poroko pred 

50 leti sta se pripeljala s konji. Imela sta le 
20 svatov, bil je sneg. Kljub problemom in 

Knjižnični nabiralnik

V Knjižnici Sevnica se trudimo, da bi 
svojim uporabnikom še bolj približali 
knjižnico in njene storitve. 
Od novembra lani lahko naši člani gradivo 
naročajo, rezervirajo in podaljšujejo po 
internetu.
Novost, ki smo jo uvedli februarja letos, 
pa je knjižnični nabiralnik. Vanj lahko 
uporabniki Knjižnice Sevnica vračajo 
gradivo zunaj odpiralnega časa knjižnice.
Razdolžitev je urejena naslednji delovni 
dan, zamudnino in preostale obveznosti 
pa uporabniki poravnajo ob prvem obisku 
knjižnice. Nabiralnik je postavljen pri 
stranskem vhodu v stavbo, kjer je knjižnica 
(ob trgovini MANA).
   Knjižnica Sevnica

V znamenju ljubezni

Na valentinovo smo sevniški invalidi v 
Lekos Galeriji Ana postavili razstavo 
ročnih del. S tem smo hoteli pokazati, da 
člani Društva invalidov Sevnica ne držimo 
križem rok, ampak lahko z malo truda 
in veliko veselja do življenja naredimo 
izdelke, lepe za oko in prijetne za dušo. Z 
delom je dan lepši in življenje bogatejše.
V sklopu prireditve je bila zanimiva tudi 
predstavitev knjige gospoda Tita Turnška. 
V kulturnem programu sta nastopila 
ženski pevski zbor Azalea in naša članica 
Ana Perme s svojimi deli.
Moram reči, da mi je bila ta povezava 
kulture, politike in ljubezni zelo všeč. 
Takšnih dogodkov si želim še več.

Jožica Ameršek 

težavam sta si ostala zvesta vse življenje. 
Njuno zvezo je blagoslovil župnik Janez 
Cevec iz Šentjanža na Dolenjskem. 
Na svatbi sta se še veselo zavrtela, mi pa 
jima želimo veliko zdravja in to, da bi se 
srečali na biserni poroki. 

Pa srečno!

Katarina Slapšak
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Osma redna letna skupščina 
Kluba tajnic in poslovnih sekretark 
Trebnjega in okolice

V četrtek, 28. februarja, ob 18. uri, smo se 
članice Kluba tajnic in poslovnih sekretark 
Trebnjega in okolice zbrale na osmi redni 
letni skupščini v prostorih podjetja Tom, d. 
d., v Slovenski vasi 5. Ob članicah so bile tudi 
gostje, in sicer predsednica Zveze klubov 
tajnic in poslovnih sekretark Slovenije 
Metka Vogrinec, predsednica Kluba 
tajnic in poslovnih sekretark Ljubljane in 
okolice Nada Centrih, predsednik Kluba 
tajnic in poslovnih sekretark Dolenjske 
in Bele krajine Jani Pavlin. Skupščine se 
je udeležila tudi Majda Šepic, mentorica, 
ki je za članice kluba pripravila delavnico 
z naslovom Specialitete tajnic, s katerimi 
smo se po končani skupščini posladkale in 
poveselile. 

Po pozdravnem nagovoru predsednice 
kluba smo v znamenje spoštovanja 
do umrlega nekdanjega predsednika 
Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška 
počastile spomin nanj z njegovimi mislimi 
in enominutnim molkom. 

Uradni del skupščine je potekal po 
predvidenem dnevnem redu. Poročila 
in dogajanje v klubu v vsem letu smo 
popestrile s predstavitvenim filmom, ki je 
zajel utrip delovanja kluba. 
Našo dejavnost in aktivnosti si lahko 
ogledate na spletni strani našega kluba. 

Posegamo po novem znanju –naši kolegici 
sta v preteklem letu pridobili višjo stopnjo 
strokovne izobrazbe in naziv poslovna 
sekretarka. Načrtujemo spletno učenje 
računalništva, učenje tujih jezikov, 
predstavitev primerov dobre prakse iz 
gospodarskih družb, iz katerih prihajamo, 
v obliki predavanj, nadaljevanje delavnic 
s področja kulinarike, udeležbo na 
strokovnih izobraževanjih zunaj kluba, 
organizacijo medklubskega srečanja s 
kolegicami Krasa in Notranjske ter klubom 
Severne Primorske, vsako leto izpeljemo 
donacijo v obliki humanitarne pomoči 
društvu Sožitje …
Vizija našega kluba je Z razumom in srcem, 
novim znanjem ter poslovno odličnostjo 
zrcaliti uspeh v svojem delovnem okolju, 
za kar si bomo vse članice nenehno 
prizadevale in se spodbujale med seboj. 

Cvetka Peterlin 

Srečanje uporabnikov pomoči na 
domu 

Center za socialno delo Sevnica opravlja 
poleg drugih del tudi pomoč na domu. 
Gre za različne oblike praktične pomoči, 
kot so pomoč pri negi, čiščenje bivalnih 
prostorov, prinašanje pripravljenega 
obroka, spremljanje upravičencev pri opravljanju nujnih obveznosti k zdravniku 

ali v trgovino ter družabništvo.
Tako lahko pomagamo bolnim, starim in 
invalidom, da kljub težavam ostanejo v 
svojem bivalnem okolju. Konec preteklega 
leta smo se odločili za srečanje naših 
stalnih uporabnikov, ki so se z veseljem 
odzvali v precejšnjem številu. Srečanje je 
bilo prijetno in zabavno, kar pa nam ne bi 

uspelo brez pomoči Doma upokojencev 
Sevnica, kjer so nam odstopili prostore in 
pripravili zabavni program. Za prispevke 
se zahvaljujemo tudi sponzorjem.
 

Bojana Hudej, 
Center za socialno delo Sevnica 

uspelo brez pomoči Doma upokojencev 
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KŠTM Sevnica

Predlog idejne zasnove Turistično-
rekreacijskega območja Lisce

Decembra lani je bil na sedežu Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti prvič predstavljen predlog 
idejne zasnove Turistično-rekreacijskega 
območja Lisce. Idejno zasnovo je na 
podlagi ugotovitev strokovne delavnice, 
ki jo je na Lisci leta 2004 organiziralo 
Planinsko društvo Lisca Sevnica, 
pripravilo podjetje Savaprojekt, d. d., iz 
Krškega. KŠTM Sevnica je ves čas tesno 
sodeloval z izdelovalcem strokovne študije 
in Planinskim društvom Lisca Sevnica, ki 
je lastnik objektov na Lisci.
Predlog  idejne zasnove TRO Lisca 
je  začetek obsežnega projekta oživitve 
dejavnosti na Lisci, h kateremu je s 
pooblastilom Občinskega sveta občine 
Sevnica pristopil KŠTM Sevnica. Občinski 
svet občine Sevnica je na seji 24. julija 2006 
sprejel sklep, da pooblašča in nalaga Zavodu 
KŠTM Sevnica, da na podlagi Izhodišč 
urejanja prostora in razvoja različnih 
dejavnosti na Lisci z dne 8. aprila 2004 
pripravi vizijo razvoja dejavnosti na Lisci v 
prihodnosti. Po tem pooblastilu je KŠTM 
Sevnica pripravil pogodbo o partnerstvu za 
oživitev turistično-rekreacijskih dejavnosti 
na Lisci, ki so jo do maja 2007 podpisali 
Občina Laško in Občina Sevnica, PD 
Lisca Sevnica in KŠTM Sevnica. Partnerji 
so pooblastili KŠTM Sevnica, da vodi vse 
nadaljnje aktivnosti po partnerski pogodbi. 
Maja 2007 je bilo tako izdano povabilo k 
oddaji ponudbe za izdelavo idejne zasnove, 
ki je bila narejena do decembra 2007. 

Temeljno izhodišče Idejne zasnove 
TRO Lisca je načrtovanje turističnih 
in rekreacijskih dejavnosti na Lisci, pri 
čemer je poudarjena preučitev razmer 
sedanjih objektov. Pri izdelavi idejne 
zasnove so bila upoštevana nekatera 
temeljna načela, predvsem pa želja, da se 
na Lisci ne bi vidneje posegalo v okolje 
in videz našega naravnega bisera. V 
območje proučevanja so vključili travnike 
in dele gozda na vrhu Lisce, vse od Cirske 
Lisce na vzhodu do gozdnega roba proti 
Lovrencu na zahodu. V to območje je 
zajet prostor, namenjen športu, rekreaciji 
in počitku. Prostori za piknik, razgledna 
ploščad, razgledni stolp, plezalna stena, 
adrenalinski park, lokostrelski poligon, 
steza za trim, maneža za konje, igrišča za 
odbojko na mivki, otroška igrala, kamp, 
tabor za šotore, klopi, koši, obvestilne in 
opozorilne table … Vse to naj bi se na 
Lisci uredilo tako, da bo sodilo v prostor 
vsebinsko in na videz. Vendar še nič ni 
dokončno dogovorjeno. Izdelana je idejna 
zasnova, ki je le predlog ureditve Lisce. Ta 
se bo v prihodnjih tednih predstavila tudi 
javnosti, vendar moramo prej uskladiti še 
zadnje dopolnitve partnerjev. Želja KŠTM 
Sevnica in vseh preostalih, ki so z Lisco 
tako ali drugače povezani, je, da se stanje 
objektov in dejavnosti na Lisci čim prej 
spremeni in izboljša, pri tem pa je treba 
upoštevati čim več potreb, zahtev in želja 
vseh, ki želijo Lisci dobro. KŠTM Sevnica 
bo še aktivno in z veliko delovne vneme 
poskušal projekt oživitve Lisce usmerjati k 
zastavljenemu cilju. 
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev

 PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA

Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika, ki jo sofinancira Ministrstvo 
za kulturo.  

Rastišče clusijevega svišča na 
Lovrencu

Clusijev svišč ali Gentiana clusii, njegovo 
krajevno ime je veliki encijan, je alpska 
rastlina, ki se je kot ledeniški ostanek 
ohranil ponekod v predgorju. Prav gotovo 
je rastišče encijana na  Lovrencu najlepše 
in najbolj zanimivo v Sloveniji.
Že cerkvica sv. Lovrenca iz 16. stoletja ima 
čudovito lokacijo in ji je vredno posvetiti 

vso pozornost, plavi travniki okoli cerkvice 
konec aprila ali na začetku maja so skupaj 
s cerkvico res nekaj enkratnega.
Encijan oziroma clusijev svišč sodi med 
sviščevke ali strokovno Gentianaceae, 
Clusius pa je bil botanik.
Veliki encijan je trajnica, ki ima rozeto 
pritličnih listov. Cvetovi so posamični, 
temnomodri, dolgi od pet do šest 
centimetrov. Venčna cev je stožčasta.
Veliki encijan cveti v Alpah od maja do 
avgusta, pri nas na Lovrencu pa pogosto že 
aprila. Poleg planike je veliki encijan eden 
od planinskih simbolov in je bil zavarovan 
že leta 1922.
V Sloveniji raste vsaj 15 vrst sviščev, najbolj 
zanimiv je ob encijanu še rumeni svišč ali 
košutnik, ki je znana zdravilna rastlina 

za grenčice. Na Lovrencu in po številnih 
travnatih pobočjih v Zasavju in Posavju pa 
pred velikim encijanom cveti mali encijan 
oziroma tržaški in spomladanski svišč, ker 
gre za dve vrsti.
Spomladi, ko veliki encijan še cveti, se po 
travnikih Posavskega hribovja in seveda 
tudi na Lovrencu razcveti še ena znamenita 
rastlina - opojna zlatica ali Ranunculus 

thora. To je rastlina, ki je samo naša, 
saj raste le na hribovskih travnikih med 
Kumom in Lisco. Kot vse zlatice je tudi 
opojna zlatica strupena in ljudje pravijo, da 
so domači fantom v nemški vojski pošiljali 
liste zlatice, da so jih obuli v škornje in so 
dobili tako močna mehurjasta vnetja, da 
so si zagotovili malo dopusta.

Na območju od Lisce do Velikega Kozja 
je še kar nekaj alpskih rastlin, ki so se tu 
ohranile. Kranjska lilija, avrikelj, blagajev 
volčin, dišeči volčin rododendron, pa še 
bi našli kakšno zanimivo rastlino, vredno 
naše pozornosti.

In če hočemo Lovrenc obiskati:
Z avtom se lahko pripeljemo iz Brega skozi 
Okroglice.
S kolesom je mogoče priti iz Brega skozi 
Okroglice ali iz Sel pod Lisco.
Za planince je več markiranih poti.
- Od železniške postaje na Bregu smo na 
pri sv. Lovrencu v dveh urah.
- Z Lisce bomo potrebovali uro in 15 
minut.
- Če smo na Velikem Kozju, imamo do 
Lisce uro in 15 minut.
- Iz Radeč dve uri 45 minut.
- Iz Loke uro 45 minut.
- Iz Rimskih Toplic tri ure.

Prošnja obiskovalcem.

Rastišče velikega encijana je zaščiteno. 
Pa tudi sicer je treba poudariti, da se 
izkopavanje ne splača, ker se na drugih 
rastiščih težko ukorenini, pa tudi sadike, 
ki so že prilagojene za rast v domači vrtni 
zemlji, niso drage.
Bodimo ponosni, da imamo takšen 
naravni in kulturni biser v naši okolici in 
ga občudujmo, pa tudi ohranimo našim 
zanamcem.

 Vinko Šeško
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iz stare skrinje, prispevki in reportaže

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Grajske novice še vedno ponujajo prostor za legende in zgodbe, ki so povezane z zgodovino, ljudmi in dogodki v naši občini. Zgodbe iz stare 
skrinje objavljamo v časopisu in na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Avtorje prosimo, da poleg zgodbe pripišejo še svoje ime, priimek, naslov 

in telefonsko številko, da bomo lahko uskladili način in velikost objave. 
Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).

Brunk

Pot na brunško cerkev sv. Treh kraljev je 
od nekdaj izrazito romarska. Cerkev je 
poznogotska stavba, zgrajena okrog leta 
1520. Veliki oltar je iz leta 1684. Slavološka 
oltarja sta rokokojska. Ob oltarju na 
južni strani visi slika križanega Jezusa s 
sv. Magdaleno, delo Paola Rossinija iz 
sredine 18. stoletja. Lastniki Novega gradu, 
gospodje z Visokega, so imeli v tej cerkvi 
svojo grobnico. V spomin nanje so v ladji 
vzidali ploščo z napisom okoli njihovega 
grba. Cerkev ima tudi zahvalno sliko iz 
leta 1690, ki prikazuje brunško cerkev 
sv. Treh kraljev, spodaj pa drevo, ki ga je 
podrla strela, in pod njim ženico (sliko 
te dni restavrirajo). Vzporedno na južni 
strani poslopja je obokana Marijina kapela 
iz istega časa, ki je bila od druge svetovne 
vojne do pred kratkim v ruševinah. Vidni  
so ostanki poznogotskih fresk. Med obema 
je zvonik iz 17. stoletja. Nekdanje poslopje 
ob cerkvi je med drugo svetovno vojno 
zažgal okupator, v njem je zgorelo pet 
ljudi, le en človek je preživel. V opomin in 
spomin na dogodek so sredi vasi postavili 
spominsko ploščo. Ne smemo pozabiti 
omeniti, da je v brunški cerkvi pridigal 
tudi Primož Trubar. 
Sv. Anton puščavnik se je rodil sredi 3. 
stoletja premožni družini v srednjem 
Egiptu. Po smrti staršev je razdal vse svoje 

premoženje in se umaknil v puščavo. 
Anton je postal svetovalec in učitelj čedalje 
večjega števila menihov, ki so se zbirali 
ob njem. Anton je utemeljil do tedaj še 
neznano obliko puščavniške skupnosti, ki 
jo je pozneje nadgradil sv. Pahomij, uvedel 
naj bi tudi posebno meniško obleko. 
Velja za začetnika meniškega življenja na 
vzhodu. 
 Čeprav je brunška cerkev lepa (a nujno 
potrebna obnove), je njen najlepši okras 
pobožno ljudstvo, ki se tam vedno zbere 
v velikem številu. Vsak romarski shod je 
poseben ljudski praznik, med katerim gora 
zaživi kakor mravljišče. Sem se zgrinjajo 

procesije z vseh strani in zdi se, kot bi se 
vrnili v čase, ki jih ni več.
Na Brunku se je ohranilo veliko starih 
običajev. V sklopu enega - na praznik sv. 
Antona - romarji v nedeljo, najbližjo 18. 
januarju, prinesejo mesne darove in jih 

po maši prodajo na dražbi. Na letošnji je 
spreten dražilec iztržil 410 evrov za eno 
kračo! Izkupiček je namenjen za obnovo 
cerkve na Brunku. 
S tem denarjem in drugimi darovi so jeseni 
leta 1998 obnovili zvonik. Predvidenih 
nujnih del ohranitve kulturne dediščine 
pa je še veliko. V adventu 2007 je cerkev 
dobila prve jaslice.

Zelo dejaven je aktiv kmečkih žena iz 
Budne vasi. Članice aktiva rade pripravijo 
že skoraj pozabljene domače jedi. 
Na širokem hribu se nam odpira prečudovit 
razgled na okoliške hribe in kraje. Tu 
lahko uživamo v prostranem pogledu na 
Posavsko hribovje in nežne dolenjske griče 
do višjih Gorjancev. 
Vse, ki so zamudili letošnje prijetno 
druženje in dražbo v prečudovitem 
vremenu, vabimo, da se nam pridružite 
drugo leto.

Franc Šeško

Razborski večer 

Letošnji kulturni praznik smo na 
Razborju povezali s slovenskim letom 
Primoža Trubarja, zato smo mu namenili 
osrednje mesto na Razborskem večeru. 
Trubar je v 16. stoletju služboval v Loki 
pri Zidanem Mostu. Življenje in delo tega 
znamenitega Slovenca je obiskovalcem 
Razborskega večera predstavil doktor 
Jonatan Vinkler, po rodu Sevničan, ki je 
profesor na primorski univerzi in velik 
poznavalec tistega obdobja. Tedanji način 
tiskanja nam je s posebno tiskarsko prešo 
uprizoril umetnik Jože Žlaus z Vojnika. 
Gospod Žlaus je bil oblečen v oblačila 

starega tiskarja, po koncu prireditve pa je 
zainteresiranim stiskal Trubarjevo podobo 
za spomin. Bogat kulturni večer so nam z 
mladostno energijo in pesmimi polepšali 
fantje iz okteta Devet Gimnazije Celje 
Center, ki deluje pod vodstvom Gregorja 
Deleje.

Uradni del večera se je tokrat končal prav 
posebno slovesno. OI JSKD Sevnica je 
Ljudskim pevkam z Razborja za 15 let 
njihovega skupnega nastopanja podelil 
priznanja. Plakete so uradno priznanje za 
vse preteklo delo, čas in številne nastope v 
teh letih skupnega prepevanja. Čestitamo 
jim in jim želimo še veliko veselih in 
zvenečih trenutkov v melodijah domačih 
pesmi. Ob tej priložnosti so Ljudske pevke z 

Razborja tudi zapele. Petje pa je bilo slišati 
tudi na pogostitvi v spodnjih prostorih 
Doma krajanov na Razborju, kamor so bili 
povabljeni vsi nastopajoči in približno 120 
obiskovalcev prireditve. 

Petra Kugler
Foto: Ljubo Motore in Damjan Počivalšek

Razborja tudi zapele. Petje pa je bilo slišati 

Utrinek z letošnje dražbe

Brunk v vsej svoji lepoti
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Čistilna akcija 

Pri Turistični zvezi občine Sevnica smo 
tudi letos že organizirali čistilne akcije in 
urejanje okolja. Pomlad se nam namreč 
v teh dneh že prijetno nasmiha s prvimi 
cvetočimi znanilci. Na žalost pa opažamo 
v naravi vse preveč tistega, kar tja vsekakor 
ne sodi. 
Čistilne akcije potekajo pod vodstvom 
turističnih društev v občini. TZOS je 
za društva kupil in jim razdelil vreče 
za odpadke in rokavice. Pri akcijah pa 
sodelujejo tudi učenci in učitelji osnovnih 
šol.

Čistilna akcija sovpada tudi z dnevom 
Zemlje, saj bomo 22. aprila tudi letos 
zasadili lipo na našem območju in jo 
posvetili umrlemu dr. Janezu Drnovšku. 
Kmalu bo ocenjevanje krajev, vasi, šol in 
vrtcev. Kar veliko dela nas čaka, da bomo 
uredili naš prostor pod soncem, da bo lep 
in prijazen za nas in za turiste. 
Projekt, tekmovanje in izbira najbolj 
urejenih krajev pripomorejo h 
kakovosti življenja, razvoju in urejenosti 

okolja, kakovosti turistične ponudbe, 
gostoljubnosti, promociji turizma in 
razvoju turistične in ekološke zavesti 
prebivalstva.
Tekmujejo ljudje v svojem in skupnem 
interesu - predvsem zato, da bi živeli v 
urejenem in prijaznem okolju.
Vsi se moramo potruditi, da nam bo lepše 
in bomo lahko naglas rekli: »Moja dežela, 
kako si lepa.«

 Cvetka Jazbec

Urejenost detajlov ... Zadeve, ki motijo urejenost okolja ...

Dan pohodništva v občini Sevnica

V soboto, 29. marca, je bil v občini 
Sevnica že tradicionalno organiziran Dan 
pohodništva. Zbirali smo se zjutraj pred 
osnovno šolo v Sevnici, Boštanju, Tržišču, 
Šentjanžu in Krmelju ter se podali na poti, 
ki so nas vodile predvsem ob potokih, saj 
smo se letos posvetili vodam, mlinom in 

rečni flori ter favni. Po poteh so nas vodili 
planinski in turistični vodniki, kraje pa 
predstavili gozdarji, lovci, ribiči, skavti, 
planinci, turistični delavci, domačini… 
Pohodništvo je nedvomno eden od 
največjih turističnih proizvodov v Sloveniji. 
Paleto razvojnih ponudb aktivne sprostitve 
in doživetij v naravi smo skupaj začutili v 
soboto. 

Jože Prah

V Šentjanžu smo ustvarjalni

»Že nekaj let tudi v Šentjanžu praznujemo 
dan kulture in letos želimo narediti nekaj 
posebnega,« je bilo napisano v pismu, ki 
so ga v zadnjih dneh preteklega leta prejeli 
krajani in krajanke, za katere sem vedela, 
da radi napišejo kakšno literarno stvaritev, 
kaj zaigrajo ali zapojejo.
Prve dni v novem letu smo se že začeli 
dogovarjati – po telefonu ali osebno –, 
kdo je pripravljen sodelovati na kulturni 
prireditvi na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika. Oglasile so se 
predvsem predstavnice nežnejšega spola, 
za nekatere moške predstavnike pa je 
bila dovolj že prošnja in tudi oni so se z 
veseljem odzvali.
Delo se je začelo. Telefonski klici, 
dogovarjanje, srečanja, veliko vloženega 
truda nastopajočih in druge priprave. 
Dekleta iz skupine Kresnica so bile najprej 
nezaupljive do drugačnih besedil, ki jih 
je napisala Renata Kuhar, saj je bilo to 
zanje nekaj, česar niso bile vajene, a jim 
lahko izrečemo vse pohvale in čestitke, saj 

so ob spremljavi Janija Žgajnarja lepo in 
doživeto zapele.
Marija Bajt, Sandra Dermelj, Renata 
Kuhar - drage gospe, hvala, da ste s 
svojimi literarnimi stvaritvami popestrile 
kulturno življenje v Šentjanžu in odkrile 
svojo dušo; tega si marsikdo ne bi upal 
storiti. Iz Vesninih ust smo slišali tudi 
drobec pesniškega ustvarjanja Izlakarjeve 
- Obolnarjeve mame in veliko so mi 
pomenile besede njene hčere: »Ponosna 
sem bila, da smo nocojšnji večer slišali tudi 
verze naše drage mame. Iskrena hvala.« 
Predstavili so se nam tudi mladi talenti ter 
z glasbeno spremljavo in nastopi popestrili 
kulturni program.
Da pa bi bil večer res nekaj posebnega, 
so se trudili še številni drugi, vendar vseh 
nastopajočih in preostalih neopaznih, 
a nujno potrebnih, v tem sestavku ne 
morem omeniti, zato velja zahvala vsem in 
vsakomur, ki se je na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika potrudil in prispeval 
svoj delež. 
Narobe bi bilo, da ne bi omenila še ene 
posebnosti večera. Zdravljica v vokalni 

izvedbi je čisto nekaj drugega kot klasika 
- instrumentalna izvedba, zato hvala 
Stanetu Repovžu, ki je pogumno, ponosno 
in odločno zapel našo himno. Pridružujem 
se mnenju obiskovalke, ki je ob koncu 
prireditve povedala: »Vem, da se ob himni 
ne ploska, ampak jaz sem z veseljem 
zaploskala in marsikdo v dvorani se temu 
ni mogel upreti.«

»Slep je, kdor se s petjem ukvarja,
 Kranjec moj mu osle kaže;

 pevcu vedno sreča laže,
 on živi, umrje brez dnarja.« 

… je napisal France Prešeren in ti verzi so 
tudi danes še kako resnični; če pa pomislim 
na pohvale, ki so jih po prireditvi izrekli 
krajani in so vredne več kot ne vem kakšne 
materialne dobrine, se v tem primeru z 
našim največjim pesnikom ne strinjam. 
 

Majda Podlesnik Repovž

Dan pohodništva (Foto: Vinko Šeško)Dan pohodništva (Foto: Vinko Šeško)Dan pohodništva (Foto: Vinko Šeško)

Delavnica Ureditev okolice kmečke 
domačije

Turistična zveza občine Sevnica je v sklopu 
tradicionalnih predavanj organizirala v 
Šentjanžu, v torek, 25. marca, predavanje o 
urejanju kmečke domačije, da bi podeželje 
ostalo lepo in vabljivo za turiste. Predavala 
je Mojca Črnič in predstavila uporabne 
možnosti ureditve kmečkega okolja. Bilo 
je zelo zanimivo in poučno.
                                                                     

                                 Cvetka Jazbec
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Teden boja proti raku (3.–7. marca) 

Presejanje rešuje življenje – programi 
Zora, Dora in Svit

Tudi letos so prvi teden v marcu Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku, 
Posavsko in obsoteljsko društvo za boj 
proti raku in Onkološki inštitut Ljubljana 
organizirali Teden boja proti raku. Ta 
bolezen postaja v Evropi in drugod po 
svetu čedalje večji javnozdravstveni 
problem. Iskanju odgovorov na vprašanje, 
kako zmanjšati breme raka v Evropi, je 
bila posvečena tudi konferenca na Brdu 
pri Kranju, ki jo je med predsedovanjem 
Evropski uniji organiziralo slovensko 
ministrstvo za zdravje. Eden od 
pomembnih sklepov te konference je bil, 
da bi bilo mogoče z dobro organiziranimi 
presejalnimi programi raka debelega 
črevesa in danke, dojk in materničnega 
vratu odkriti na začetni stopnji razvoja 
ali celo njihove predstopnje. To bi ob 
primernem zdravljenju sprememb vodilo v 
zmanjšanje umrljivosti za omenjenimi raki. 
Vsaka od treh rakavih bolezni ima sicer 
svoje posebnosti, vsem trem pa je skupno, 
da na podlagi trdnih znanstvenih dokazov 
Svet Evrope že od leta 2003 priporoča, naj 
države uvedejo organizirane presejalne 
programe za prebivalstvo določenih 
starostnih skupin. V Sloveniji imamo za 
zdaj od leta 2003 organiziran presejalni 
program za raka materničnega vratu Zora, 
letos naj bi stekla še druga dva, Dora za 
raka dojk in Svit za raka debelega črevesa 

in danke. Ljudi želimo čim prej seznaniti 
s temi programi, zato je geslo tedna boja 
proti raku Presejanje rešuje življenje. 
Spomnimo se, da pomeni presejanje 
iskanje predstopenj ali začetne bolezni med 
navidezno zdravimi ljudmi s preprostimi 
preiskavami. Te med njimi kot skozi sito 
izločijo tiste, ki morda imajo bolezen 
in so zato pri njih potrebne nadaljnje 
diagnostične preiskave. Na pregledih je 
pomembna čim večja udeležba, ki jo je 
navadno mogoče doseči s pisnimi vabili. 
Nekatere preiskave sicer ljudje lahko 
opravijo že zdaj, na primer mamografijo, 
vendar ta ne poteka v pogojih, kot 
jih priporočajo evropske smernice za 
zagotavljanje kakovosti. Za tovrstne 
preventivne – presejalne preglede veljajo 
namreč še posebno stroga pravila, saj gre 
za pregledovanje navidezno zdravih ljudi, 
pri katerih ima vsak napačno pozitiven 
ali negativen izvid lahko resne posledice. 
Rakave bolezni, za katere Svet Evrope 
priporoča organizirano presejanje, so po 
podatkih Registra raka za Slovenijo pri nas 
med najpogostejšimi (rak debelega črevesa 
in danke je na prvem mestu pri obeh 
spolih skupaj, rak dojk pa pri ženskah; 
rak materničnega vratu je najpogostejša 
rakava bolezen med mladimi ženskami, 
starimi od 20 do 35 let). Preživetje bolnikov 
za rakom debelega črevesa in danke pri 
nas je manjše, umrljivost pa večja kot v 
zahodnoevropskih državah, predvsem 
zato, ker je manj kot četrtina bolezni 
odkrita v omejenem stadiju. Pri bolnicah 
z rakom dojk je le nekaj več kot polovica 

bolezni odkrita v omejenem stadiju, 
kjer so možnosti ozdravitve večje. Obisk 
presejalnih pregledov bi gotovo povečal 
delež omejene bolezni oziroma omogočil 
zdravljenje predrakavih sprememb. 
Program Zora pa že kaže prve rezultate: v 
dobrih treh letih po začetku organiziranega 
presejanja za raka materničnega vratu je 
imelo več kot 70 odstotkov žensk v starosti 
od 20 do 64 let pregledan vsaj en bris 
materničnega vratu, po preliminarnih 
podatkih Registra raka za Slovenijo je leta 
2006 zbolelo 153 žensk, kar je 30 odstotkov 
manj kot leta 2003. 
Ob tednu boja proti raku je bil pripravljen 
program Posavskega in obsoteljskega 
društva za boj proti raku, v sklopu 
katerega so bile v tednu boja proti raku 
različne aktivnosti. V petek, 28. marca, 
ob 18. uri, sta bila v Kongresni dvorani 
v Termah Čatež spomladansko srečanje 
in skupščina posavskega in obsoteljskega 
društva za boj proti raku. Predsednica 
društva je Alenka Krenčič – Zagode, 
dr. med., podpredsednica društva pa 
Vladimira Tomšič, dipl. med. sestra. Še 
enkrat poudarjamo, da presejanje rešuje 
življenje.

Vladimira Tomšič, 
dipl. med. sestra
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Območno srečanje lutkovnih skupin 
občine Sevnica 2008

Devetnajstega februarja je bilo ob številnih 
obiskovalcih v Domu Svobode v Krmelju 
območno srečanje otroških lutkovnih 
skupin občine Sevnica. Organizator je 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Sevnica. Ogledali smo 
si štiri otroške lutkovne predstave.
Nastopila je lutkovna skupina Pikapolonic 

iz OŠ Tržišče pod mentorstvom Andreje 
Umek s predstavo Tiho, tukaj beremo, 
predstavo z naslovom Mojca Pokraculja 
so nam zaigrali Mladi lutkarji iz OŠ Sava 
Kladnika iz Sevnice pod mentorstvom 
Terezije Kunšek. Lutkovna skupina Ostržek 
iz OŠ Milana Majcna iz Šentjanža nam je 
zaigrala igrico Mali medo pod mentorstvom 
Nade Lindič. Zadnja se je predstavila 
lutkovna skupina mentorice Guste Mirt 
– Knapec s predstavo Dogodivščine 
Lakotnika, Trdonje in Zvitorepca pred 

olimpijado. Srečanje je spremljala 
strokovna selektorica Maja Gal Štromar, 
ki je po koncu srečanja opravila strokovni 
pogovor z mentorji lutkovnih skupin. S 
predstavami je bila zelo zadovoljna in 
vesela, da tudi naši najmlajši sodelujejo 
pri kulturni dejavnosti. Skupine, ki so se 
izkazale nekoliko bolje, se bodo udeležile 
regijskega srečanja otroških lutkovnih 
skupin, ki bo v Novem mestu 22. aprila. 
      
Stanka Rihtar

Uspeh mladih glasbenic na 
državnem citrarskem tekmovanju

V organizaciji Citrarskega društva Slovenije 
je 2. februarja v Velenju potekalo 10. 
državno tekmovanje slovenskih citrarjev, 
v disciplini komorne skupine s citrami. 
Tekmovalne kategorije so bile razdeljene 
na osnovi povprečne starosti skupine. 
V Veliki dvorani velenjske glasbene šole so 
se predstavile tudi učenke Glasbene šole 
Sevnica. V kategoriji citrarski duo do 15 
let sta Nina Mikolič in Eva Metelko prejeli 
srebrno priznanje. V kategoriji komorne 

skupine s citrami in drugimi akustičnimi 
instrumenti do 18 let Duška Stopar, 
citre, in Barbara Virant, flavta, bronasto 
priznanje, v isti disciplini do 15 let pa 
citrarka Anja Drstvenšek in flavtistka Lara 

Šalamon zlato priznanje. Anja in Lara 
sta s svojim nastopom navdušili publiko, 
prepričali ocenjevalno komisijo ter osvojili 
zlato priznanje, 99 točk in prvo mesto v 
kategoriji. Z delom programa sta nastopili 
tudi na koncertu nagrajencev, ki je potekal 
14. februarja, na Srednji glasbeni in baletni 
šoli Maribor.
Za uspešne nastope ter odlične rezultate 
iskrene čestitke tekmovalkam in 
učiteljicama Jasmini Levičar, citre, in 
Vanji Ivanković, flavta.

GŠ Sevnica
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Sevničani na regijskem tekmovanju 
mladih glasbenikov

Vsako leto komisija za glasbena tekmovanja 
(TEMSIG) razpiše Tekmovanje mladih 
glasbenikov Republike Slovenije, letos 
za discipline: harmonika, rog, trobenta, 
pozavna, tuba, tolkala, petje, solfeggio, 
komorne skupine z godali, kitarski in 
klavirski duo. 
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, 
regijski in državni. Na državno tekmovanje 
se uvrstijo mladi glasbeniki, ki na regijskem 
prejmejo zlato priznanje.
9. februarja je v Trebnjem potekalo že 11. 
regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 
Dolenjske in Posavja. 
Iz sevniške glasbene šole so se tekmovanja 
udeležili in prejeli srebrno priznanje: 
kitarski duo – Marko Kurnik in Žiga 
Kolman, mentor Zoran Košir ter trobentač 

Simon Grivc iz razreda Igorja Hribarja, 
zlato priznanje pa harmonikar Kristjan 
Mrgole iz razreda Daniela Ivše in pevec 

Marjan Hribar pod vodstvom Martine 
Prevejšek, pri klavirju ga je spremljala M. 
S. Podpečan.
Mladi glasbeniki so s svojimi učitelji v 
pripravo tekmovalnega programa vložili 
ogromno dela in truda. Za odlične 
rezultate vsem iskreno čestitamo, 

Kristjan Mrgole – harmonika

Marjan Hribar - petje
Kristjanu in Marjanu pa uspešno na 
državnem tekmovanju.  

GŠ Sevnica

Na Studencu je lepo

Sodelovanje šole s krajem je pomembna 
naloga. 
Čeprav v času počitnic, so se odzvali vsi 
učenci OŠ Sava Kladnika, Podružnice 

Studenec, in se pridružili vinogradnikom 
v Gostilni Janc. V sodelovanju s pevskim 
zborom, ki je občni zbor odprl, smo 
pripravili kratek kulturni program. Bil je v 
evropskem ljudskem duhu. Zaplesali smo 
francosko polko, zaigrali na diatonično 
harmoniko, kitaro, flavtico ter zapeli nekaj 
slovenskih ljudskih pesmic.

Nastopi otrok na krajevnih prireditvah 
so vedno dobrodošli. S tem seznanjamo 
okolico, kaj delamo, kako in koliko delamo. 

Čeprav nas je malo, s tem načinom dela 
ohranjamo življenje in omogočamo razvoj 
podeželja.  

Erika Anzelc Intihar
OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Podružnica Studenec

Čeprav nas je malo, s tem načinom dela 

Na Studencu mladi plešejo

Na podružnici Studenec so se v sredo, 
5. marca, staršem, sestricam in bratcem, 
babicam in dedkom predstavili mladi 
plesalci, ki so pokazali, kaj so se naučili na 
drugi stopnji plesnega tečaja. Plesni tečaj 
na podružnici že vrsto let izvaja učitelj 
Tilen iz plesne šole Polka iz Ljubljane. 
Tudi tokrat so mladi plesalci pokazali, da 

jim gredo plesni koraki dobro izpod nog, 
predvsem pa smo lahko videli, da pri 
plesu uživajo in so zelo sproščeni. Čez dva 
meseca nas bodo spet povabili, saj so se vsi 
odločili za nadaljevanje plesnega tečaja. 
Veselimo se že njihovih novih plesnih 
korakov!
      

Andreja Janc, 
vodja podružnice Studenec

Mesojedec začel šampionsko

Šahisti Krmelja so odigrali že dva 
hitropotezna turnirja za letošnje prvenstvo 
za pokal Krmelja. Lanski zmagovalec 
Mesojedec Zvonko je začel novo sezono 
v zares šampionskem stilu. Obakrat je 
namreč zmagal in v odigranih 27 dvobojih 
oddal le pol točke.

Na januarskem turnirju so se za njim 
uvrstili Jakša Cvetko, Brcar Andrej, 
Smerdel Bojan in Borštnar Janez, na 
februarskem turnirju pa Brcar Andrej, 
Smerdel Bojan, Jakša Cvetko, Keber 
Branko ter Blažič Bojan.
Krmeljski šahisti so se v marcu srečali 
na tradicionalnem turnirju za pokal 40 
mučencev, na katerem so s praktičnimi 
nagradami nagrajeni pravzaprav najbolj 

nesrečni šahisti, kar je posebnost tega 
turnirja. Trije najboljši pa so prejeli tudi 
kozarce z grbom Krmelja v trajno last.
Zmagal je Mesojedec Zvonko, ki je osvojil 
vseh 15 možnih točk, drugi je bil Brcar 
Andrej s 13 točkami, tretji pa Borštnar 
Janez z 10 točkami, kolikor so jih osvojili 
še Jakša Cvetko, Blažič Bojan in Smerdel 
Bojan.

Močnik Dušan
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Atletika 

V soboto, 16. februarja, je na Dunaju 
potekalo dvoransko državno prvenstvo 
Slovenije za člane in mladince. Na tem 
prvenstvu so nastopili tudi trije atleti AK 
Sevnica ter se imenitno odrezali, kajti 
osvojili so dve srebrni medalji, in sicer 
Alenka Radej na 1500 m pri članicah in 
Maja Teraž na 3000 m pri mladinkah.

Rafko Povhe Alenka Radej    Maja Teraž Robert L. Batuje v sredini    Miha Povšič

Šahovsko prvenstvo Društva 
invalidov Sevnica za leto 2008

V okviru Društva invalidov Sevnica deluje 
šahovska sekcija. Po programu te sekcije 
potekajo redni mesečni hitropotezni 
turnirji. Turnirji potekajo vsak tretji petek 
v mesecu ob 17. uri v prostorih Šahovskega 
kluba Milan Majcen Sevnica, ki so v novem 
športnem domu pri bazenu v Sevnici.
Rezultati za mesec januar pa so naslednji: 

1. Derstvenšek Franc 5; 2. Keše Janko 4; 3. 
Blas Janez 4; 4.-5. Mirt Martin, Skumavec 
Lovro3,5; 6. Špiler Franc 1; 7. Kuhar 
Martin 0. 
Naši člani so se udeležili področnega 
posameznega hitropoteznega šahovskega 
prvenstva Zveze delovnih invalidov 
Slovenije za regije Bela Krajina, Dolenjska, 
Posavje, Zasavje za leto 2008, ki je bilo v 
Dolžu pri Novem mestu 16. februarja.
Med 30 tekmovalci so sodelovali tudi trije 

naši člani, ki so dosegli lepe rezultate, 
predvsem Mirt Martin, ki se je uvrstil na 
državno prvenstvo Slovenije za leto 2008 z 
odličnim 2. mestom in srebrno medaljo.
Vrstni red: 1. Bajda Rado (DI Trbovlje) 
6,5;  2. MIRT MARTIN (DI Sevnica) 6,5; 
3. Kotnik Franc (DI Trbovlje) 6,5; 14. Blas 
Janez (DI Sevnica) 4,5; 17. Derstvenšek 
Franc (DI Sevnica) 4.

Društvo invalidov Sevnica

Šah

15. državno posamično šahovsko prvenstvo 
mladih v počasnem šahu do 8, 10, 12, 14, 16 
in 18 let za leto 2008
Prvenstvo je potekalo v organizaciji 
Šahovske zveze Slovenije in v tehnični 
izvedbi Šahohlačnika iz Maribora od 
24. februarja do 1. marca v Postojni v 
Hotelu Jama. Prvenstvo je hkrati štelo 
za kvalifikacije za svetovno in evropsko 
šahovsko prvenstvo mladih.
Rezultati mladih iz ŠK Milan Majcen 
Sevnica v počasnem šahu:
Dekleta do 10 let: 1. mesto - 
Pavlič Petra (7,5 točk)
Dekleta do 16 let: 1. mesto - 
Bučar Nataša (4 + 2 točki)
Dekleta do 18 let: 2. mesto - 
Topič Jelena (2,5 točk)
Fantje do 18 let: 2. mesto - 
Mitrovič Boris (6 točk)

9. državno posamično prvenstvo v pospešenem 
šahu za fante in dekleta od 8 do 18 let za leto 
2008 
Rezultati mladih iz ŠK Milan Majcen 
Sevnica:
Dekleta do 16 let: 1. mesto - 
Bučar Nataša (3,5 točk)
Dekleta do 18 let: 2. mesto - 
Topič Jelena (3 točke)
Fantje do 12 let: 3. mesto - 
Povše Martin Žan (6,5 točk)

Fantje do 18 let: 1. mesto - 
Mitrovič Boris (6,5 točk)
Sevniški mladi šahisti so dosegli še več 
vidnih uvrstitev.
Pavlič Petra in Bučar Nataša sta se uvrstili 
na svetovno prvenstvo v Vietnamu, ki bo 
oktobra 2008. Topič Jelena ter Mitrovič Boris 
pa sta se uvrstila na evropsko prvenstvo v 
septembru 2008. Bučar Nataša je osvojila 
naslov ženske mojstrske kandidatke, Pavlič 
Petra je osvojila drugo žensko šahovsko 
kategorijo.

 Janez Janko Blas

Bučar Nataša z desne

Nepozabni konci tedna konjenikov

Smo iz okolice Vranja, Žurkovega Dola, 
Blance, Zabukovja in Lončarjevega 
Dola, naše največje veselje pa so konji. 
Vsak konec tedna se s svojimi štirinožci 
dobimo na določenem zbirnem mestu, 
potem pa novim dogodivščinam naproti. 

Vriskanje konj, topot kopit ob tla so nam 
jezdecem v največje veselje. Tudi slabo 

vreme nam ne pokvari dobre volje. Narava 
s konjskega hrbta postane še lepša, ljudje 
prijaznejši. Poti nas vodijo na Ajdovski 
Gradec, Lovrenc, Blanco, Rožno, Lisco, 
Bohor, Planino, skratka povsod sklepamo 

prijateljstva. Na poti so seveda postanki, 
kjer nas dobre gospodinje postrežejo z 
dobrotami in dobro kapljico, gospodarji 
pa poskrbijo za okrepčilo konj. Tako je bilo 
tudi na ribniku Loke in na Studencu, kjer 
so nas sprejeli odprtih rok. Konji in jezdeci 
smo dobili prostor za počitek ter seveda 
jedačo in pijačo, ki je pri Gostilni Janc 
ne manjka. Udeležujemo se tudi srečanj z 
bohorsko in topolovsko konjenico, jezdimo 
na večdnevnih skupnih pohodih, ob 
večerih pa ob ognju in zvokih harmonike 
tudi zaplešemo in zapojemo. V tistih dneh 
tako rekoč jemo, spimo ter živimo s konji, 
ki so naši največji prijatelji.

Konjeniki
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Predstavitev TAEKWONDO KLUB 
SEVNICA
Kozjanska 11, 8290 SEVNICA

Taekwondo klub Sevnica je bil ustanovljen 
28. 4. 2007  na pobudo treh ustanovnih 
članov in  mojstrov karateja Jurija Orača, 
mojstra Shotokan karateja 4. DAN, 
Marka Stoparja in Denisa Orača, oba 
mojstra Shotokan karateja 2. DAN. Želja 
in njihove bogate izkušnje so botrovale 
ustanovitvi kluba, kjer bodo poslej gojili 
obe kontaktni borilni veščini. Taekwondo 
pa je poleg juda, rokoborbe in boksa še na 
rednem programu letnih olimpijskih iger 
kot borilni šport.

Marko in Denis, izkušena in vrhunska 
tekmovalca, sta se preizkušala na vseh 
področjih in nivojih tekmovanj ter se 
z največjih tekmovanj redno vračala 
z medaljo okrog vratu. Hkrati sta se 
ves čas tudi intenzivno preizkušala v 
drugih borilnih veščinah ter pridobivala 
prepotrebna bogata znanja in izkušnje 
tudi iz kickboxinga. Že ob ustanovitvi 
kluba se je pojavilo največ zanimanja za 
vadbo kickboxinga. Vadbo kickboxinga 

poučuje glavni trener kluba Marko Stopar, 
mojster kickboxinga 2. DAN. Omenjeni 
borilni šport je tudi večkrat predstavljen 
na Eurosportu, kjer lahko vidite številne 
zanimive dvoboje v K-1, ki je tudi ena izmed 
disciplin Kickboxing svetovne zveze.

Kickboxing
Začetki kickboxinga so nastali v zgodnjih 
sedemdesetih letih v ZDA. Najprej so 
se tekmovalci poskusili v disciplini full 
contact karateju. Kickboxing je kmalu 
zatem prišel v Evropo in na območje 
nekdanje Jugoslavije. Kasneje so se razvile 
še druge discipline, kot so light contact, 
low kick in thai boxing. 
V kickboxingu je poudarek na boksarski 
tehniki, kar ga naredi učinkovitega tudi v 
omejenem prostoru (ringu). Nožna tehnika 
je kopirana iz karateja in taekwondoja. Iz 
naštetih borilnih veščin se uporablja tisto, 
kar je najbolj učinkovito (kate ali forme, ki 
jih srečujemo pri karateju in taekwondoju, 
pri kickboxu ni). Oprema za roke so 
rokavice, na nogah pa oblazinjeni ščitniki 
za stopala in piščal ter ščitnik za zobe in 
genitalije. Kickboxing je kontaktna borilna 
veščina, kar pomeni, da je cilj zadeti in ne 
nakazati udarec. Posledice treningov so 
dobra pripravljenost posameznika, lepše 
oblikovano telo in sposobnost učinkovite 
samoobrambe. 
Glede na širok spekter, ki ga ponujamo, 
pa je primeren tudi za rekreativno vadbo, 
kjer se za vsakogar kaj najde. S samimi 
vajami razvijamo vzdržljivost, hitrost, 

moč, gibčnost in koordinacijo. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti tudi na razvoj drugih 
pozitivnih lastnosti, kot so samokontrola, 
disciplina, samozavest in odpravljanje 
stresa. Vse to pa so elementi, ki so zaželjeni 
pri vseh nas, ne glede na starost in spol.
Ko preizkusiš znanje, dobljeno na treningih 
v borbi, takrat šele postane borilna veščina 
uporabna. O tem, ali se boš boril ali ne, 
odločaš sam, nihče te ne bo silil. 
Poškodbe so v vsakem športu, ob 
upoštevanju trenerjevih navodil pa se 
možnost poškodb zmanjša, tako da so 
redke.
Treningi in sama borilna veščina je 
zasnovana tako, da dela celo telo. Zato 
menimo, da je to prava pot do lepše postave 
in zdravega načina življenja. Moramo pa 
poudariti, da se samo s treningi ne da 
zmanjšati telesne teže, če je energijski vnos 
večji kot pa izhodni, zato je potrebno paziti 
na prehrano. Rezultati so hitro vidni, če se 
držiš tega, in vsaj dvakrat tedensko prihajaš 
na treninge.

Vadba kickboxinga  in taekwondoja poteka v 
spodnji veliki telovadnici OŠ Sava Kladnika 
v Sevnici vsako SREDO in PETEK od 19:30 
do 21:00 ure. Vabljeni! VPISNINE NI!  

Dodatne informacije:
http://www.taekwondo-sevnica.com
taekwondo.sevnica@gmail.com
Gsm: 041 33 44 65

TKD Sevnica
Predsednik kluba: Jurij Orač

Člani TKD Sevnica

Deset let pevskega zbora Prijatelji

Mešani pevski zbor Prijatelji, Društva 
upokojencev Sevnica, je praznoval 23. 
februarja s samostojnim koncertom v 
Kulturni dvorani Sevnica deseto obletnico 
delovanja.
Koncert je lepo zaznamoval njihov jubilej 
in dokazal izvirnost njihovega imena, 
polna dvorana pa je bila za pevce gotovo 
največja nagrada.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi 
in izvedbi koncerta, iskrena hvala.
Našim pevcem, posebno pa dobitnikom 
Galusovih priznanj, še enkrat iskrene 
čestitke z željo, da bi v prihodnje ob 
prepevanju doživeli še veliko lepih in 
srečnih uric.

Fanika Zemljak
Foto: Ljubo Motore

Kulturno društvo Studenec in 
Prigode iz ambulante

Po napornem tednu smo se na Studencu 
v soboto, 23. februarja, v kulturni dvorani 
gasilskega doma spet smejali. Gledališka 
skupina Kulturnega društva Studenec 

nam je pripravila komedijo Prigode iz 
ambulante, ki jo je režirala Andreja Janc. 
Komedijo so pripravili za prav posebno 
priložnost – kar dve obletnici sovpadata 
to leto. Prva je 30. obletnica Kulturnega 
društva Studenec, druga pa 10. obletnica 
gledališke skupine KD Studenec. 
Ob tej priložnosti so se vabilu odzvali in 
praznovali z nami župan Kristijan Janc, 
predsednik KS Studenec Mihael Metelko, 
predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak in drugi obiskovalci, 
ki so gledališki skupini izrekli pohvale in 

čestitke. Ob tej priložnosti jim je v imenu 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Jože Novak podelil Linhartove značke za 
prizadevno delo v gledališki dejavnosti. Za 
10-letno delovanje v gledališki skupini so 
prejeli bronasto Linhartovo značko Slavica 
Ivačič, Andreja Janc in Karli Tomažin. 
Za 30-letno delovanje pa sta prejela zlato 
Linhartovo značko Silvo Starc in Gabrijel 
Gorenc.

Po krajši slovesnosti so nam zaigrali 
komedijo. V njej so kot bolniki nastopili 
tudi predstavniki iz občinstva, ki so 
do zdravnika prihajali z različnimi 
zanimivimi težavami. Po predstavi so nas 
pogostili Aktiv kmečkih žena s čudovitim 
pecivom, člani vinogradniškega društva pa 
s cvičkom. Upamo, da bo takšnih predstav 
in lepih večerov, ki nam jih pripravi 
društvo, še veliko. 

Andreja Metelko
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Občni zbor ŠKD Mladi Boštanj

Skoraj 30 članov se je 23. februarja po 
sprejetju dnevnega reda najprej seznanilo 
z odstopom predsednika Staneta Brceta 
in se mu zahvalilo za delo v letu, ko 
se je društvo s postavitvijo najvišjega 
in največjega kresa dvakrat zapisalo v 
Guinnessovo knjigo rekordov. Marko 
Lisec, ki je predsedoval občnemu zboru, 
je kot član IO vse seznanil, da je IO za 
novega predsednika predlagal Gašperja 
Dolničarja. Ker drugih predlogov ni bilo, 
so izvolili njega. Namesto Nataše Novšak 
je postal novi član IO Boštjan Resnik. 
Novi predsednik društva je predstavil 
pomembnejše projekte društva v letu 2008: 
ohranitev tradicionalnega kresovanja, 
dokonča obnova kapelice v Dragi pod 
Topolovcem, adrenalinski vikend, plesni 

tečaj v spomladanskem in jesenskem delu 
leta, celoletni projekt etnoloških delavnic, 
gledališka predstava, večer diapozitivov, 
turnir paintball in smučarski dan. Člane 
je pozval k aktivnemu (so)delovanju in 
razmisleku o še dodatnih aktivnostih. 

Na predlog IO in po statutu društva 
so imenovali častne člane društva. To 
postanejo posamezniki in organizacije, 
ki si s sodelovanjem z društvom zaslužijo 
posebno zahvalo za pomoč pri dosedanjem 

delu, še posebno ob vsakoletnem 
kresovanju. Častni člani društva so postali 
Franc Povše ml., Anton Dolničar, Anton 
Lisec, Ivan Zagrajšek, Damjan Blaznik, 
Aleš Prijatelj in Gradbena mehanizacija 
Pompe. Vodstvo društva jim bo priznanje in 
zahvale podelilo ob letošnjem kresovanju 
v Boštanju. Vsi so se strinjali, da bo v 
nadaljnjem delovanju društva še veliko 
prijateljev društva, ki si bodo kmalu zaradi 
dobrega sodelovanja z društvom zaslužili 
naziv častnega člana. 
Ob koncu občnega zbora so nazdravili 
šesti obletnici društva in okrogli obletnici 
prvega predsednika društva.

V imenu ŠKD Mladi Boštanj
 Tomaž Lisec 

Penzion Jelen na Studencu

Kot je primerno za kulturni praznik, 8. 
februar, smo tudi mi na Studencu obarvali 
naš vsakdanjik z zelo dobro burko v treh 
dejanjih z naslovom Penzion Jelen v izvedbi 
KD Svoboda elektroelementi Izlake v režiji 
Jožeta Krajnca. 
Zgodba je imela zelo zanimiv zaplet, vrh in 
razplet. Spremljali smo prigode Kobilarja, 
ki si je želel obiskati zabavo, na kateri so 
gosti duševni bolniki. Njegov nečak mu je 
v zameno za denar to omogočil. V resnici 
je bil to le Penzion Jelen, gosti pa so bili 
povsem normalni ljudje z vsakdanjimi 
težavami. Ker je Kobilar mislil, da so 
duševni bolniki, je bil razplet zgodbe zelo 
zanimiv. 
Vsi v dvorani gasilskega doma na Studencu 
so bili navdušeni nad igro in so se zelo 
nasmejali. 

Andreja Metelko
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kolumna, obvestilo, horoskop

HOROSKOP

Na območju Policijske uprave Krško je v 
zadnjem času zaznati večje število kaznivih 
dejanj drznih tatvin. Pri obravnavi teh 
primerov je bilo ugotovljeno, da dejanja 
večkrat opravlja več storilcev hkrati, za 
svoje žrtve pa izbirajo starejše ali tiste, ki 
prebivajo bolj na samem. 
Pogosta načina storitve sta:
- da storilci pridejo k žrtvi na dvorišče, 
zvabijo domačina z različnimi izgovori iz 
hiše in ga »odpeljejo« od nje do kakšnega 
drugega objekta (hlev, kozolec…) ali
- prosijo za kozarec vode.
Ko lastnika ali lastnice hiše ni več na vratih, 
to izkoristi njihov pajdaš (včasih skrit v 
bližini) in vstopi v hišo, na hitro pregleda 
stanovanje in kaj ukrade. Največkrat so pri 
tem uspešni in ukradejo denar. 
Da bi zmanjšali verjetnost takšnega obiska 
pri sebi doma ali v soseščini, lahko nekaj 
naredite tudi sami. Če vas na primer:

- prosijo za kozarec vode ali malo hrane, 
- sprašujejo, kje so sosedi, 
- prosijo, ali lahko uporabijo stranišče, 
- prosijo, ali lahko od vas telefonirajo,
- vprašajo, ali želite kupiti določene stvari,
- prosijo za dar,
naj vas to ne prepriča in se ne pustite 
preslepiti, ampak jih na hitro odslovite z 
dvorišča. Zapišite si registracijo vozila in 
povejte, da boste obvestili policijo. Navadno 
je to dovolj, da nepridipravi odidejo. 
Vse voznike in voznice vozil opozarjam, 
da hitrost vožnje prilagodijo svojim 
sposobnostim, lastnostim ceste in vozilu 
ter razmeram na cesti. Omejitve hitrosti 
niso postavljene brez razloga in jih je 
treba upoštevati. Dejstvo je, da je treba 
vozilo obvladovati v vsakem trenutku, ko 
ga upravljamo. Pri tem ne pozabite na 
zavorno pot, ki se s hitrostjo povečuje.
Ne pozabimo, da je pot ustavljanja 
sestavljena iz reakcijske poti (zaznavanje 
ovire) in zavorne poti (zaviranje vozila). 
Za lažjo predstavo, kako narašča pot 
ustavljanja s hitrostjo, si oglejte spodnjo 
tabelo: 

Spet pa opozarjamo motoriste in voznike, 
naj bodo na začetku motoristične sezone 
še posebno previdni drug na drugega. Pred 
vožnjo z motorjem moramo biti spočiti in 
dobro psihofizično pripravljeni, v motorju 
pa preverimo vse tekočine, zavore, svetila in 
pritisk v gumah. Prve kilometre odpeljemo 
posebno previdno in pozorno, da se 
postopoma vpeljemo v novo motoristično 
sezono. Pri vožnji vedno predvidevajmo 
in pričakujmo nepričakovano. Voznice 
in voznike opozarjam, naj bodo na cesti, 
še posebno v križiščih in pri zavijanju 
ter prehitevanju, previdni in pozorni na 
motoriste, prav tako tudi kolesarji.
Želimo, da živite varno.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Že res, da smo sami sebi največji 
zavezniki, vendar potrebujemo včasih 
mnenje bližnjega in mu tudi zaupamo. 
Prepustimo se mu. To spoznanje vas bo 
razsvetlilo v aprilu na podlagi prijetnega 
dogodka

BIK (21. 4–21. 5.)
Prejeli boste darilo, ki vam bo vzelo 
sapo. Tako nenadno, nepričakovano in 
s tolikšnim pomenom. Zadetek v polno. 
Sprejmite ga z vsemi pomeni, ki jih ima. 
Ne bo vam žal.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Nekdo vztrajno trka na vaša vrata. 
Odprite mu vendar in zadovoljstvo ob 
obisku bo preseglo vaše pričakovanje. 
Veste, če ne odprete, ne morete 
vedeti. Privoščite si rekreacijo, saj ste 
popolnoma okorni.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Če boste teorijo spremenili v prakso, 
bo to za vas zelo dobro. Začnite že. 
Pridružil se vam bo prijatelj, s katerim 
bosta vztrajno premagovala pot do cilja. 
Uspeh zagotovljen.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Spoznali boste novo osebo. Znašla se 
bo pred vami nenadoma in od drugje. 
Ugajal vam bo njen značaj. Zvezde 
kažejo, da ji lahko zaupate. V službi 
boste dobili novo nalogo, ki bo pravi 
izziv.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Nehajte ocenjevati sebe in to prepustite 
tistim, ki vas spremljajo. Poslušajte 
njihovo mnenje in ga sprejmite. To vam 
bo olajšalo življenje in aprila prineslo že 
prvo pozitivno spremembo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Če boste še potrpežljivi in vztrajni, bodo 
konec meseca za vas prvi konkretni 
rezultati. Pravijo, da je potrpežljivost 
božja mast, in to je še kako res. Pri vas 
bo sreča nepopisna in upravičeno boste 
lahko ponosni nase.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Na poslovnem področju bodo pogajanja 
uspešna. To bo uspešno za podjetje in 
tudi vam bo pomenilo priznanje. Zdaj 
pa se posvetite tudi sebi, in ne samo 
službi. Ne zanemarjajte stvari, ki jih 
radi počnete.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
April vam bo postregel z raznimi 
dogodki. Spoznali boste nove ljudi 
in druženja bo na pretek. Pri tem ne 
pozabite vam najbližje osebo, ki vas 
zvesto čaka. Ne potiskajte je stran.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Skrajni čas je, da tej osebi sporočite, 
kaj čutite. Zdaj je res pravi trenutek. 
Opogumite se, začetek bo težak, potem 
pa bo steklo. Ta mesec ni čas za igre na 
srečo. Delajte načrtno in z razumom, pa 
bo uspeh zagotovljen. 

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Partnerjev predlog ne bo tako slab, kot 
boste sprva mislili. Preden se uprete, res 
premislite. Prepustite se enkrat in bodite 
vodeni. Pa ne imejte slabe vesti, če si 
včasih privoščite poležavanje.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Posijalo bo sonce. Za vas dobesedno. 
Tiha pričakovanja bodo obrodila 
sadove. Vam k temu ne bo treba veliko 
pripomoči. Zvezde, pač. Prepustite se 
pozitivnim čustvom in vse naprej bo 
verižna reakcija.

Evino življenje

Oh jej, vsa nesrečna sem se tisti dan spravljala k učenju. Pred tem sem na mamino veliko začudenje pomila in pobrisala vso posodo. Potem 
sem zložila velik kup perila v predalnik in omare. Pa zelo me je zmotila slika, ki je visela nekam čudno postrani in predvsem na napačnem 
mestu. Poiskala sem nov prostor zanjo na steni in že naslednji trenutek sem z vrtalnikom vrtala. Potem vložek in žebljiček. Evo ga, super je. 
Bljak, polno prahu na tleh od vrtanja. Pa sem še posesala. Ob tem sem si rekla, če pa že sesam, bom pa kar vse stanovanje. Vsa srečna, da 
sem končala projekt slika, sem sedla za pisalno mizo. Tečne knjige, sem jih v mislih okregala. Ups, moji nohti so totalno neurejeni. Grem 
po pripomočke. Vatka, pilica, odstranjevalec laka in lak. Pa začnem. Prejšnji lak stran, oblikovanje nohtov in previdno lakiranje. Nohtek 
za nohtkom. Mmm, lepi so. Vse pospravim in sušim lak. Pihala sem močno. Res so lepi. Za tem sem odprla predal, da bi vzela pisalo. Dragi 
moji, kako razmetano. Vse ven, sledilo je natančno čiščenje in zlaganje nazaj, lepo v vrsto, na kupčke. No, superca, da je zdaj pospravljeno. 
Kaj pa druga dva predala. Povem vam, bilo je enako. Vse sem očedila. Res sem bila pridna tisti dan.
Zdaj pa končno, moje knjige. Odprla sem prvo in jo začela prebirati. Zdelo se mi je, da je bila moja koncentracija na vrhuncu, ko je zazvonil 
mobi. Pa kdo me moti (navidezno sem bila jezna). Nina. Pride k meni na klepet. Pa saj človek sploh nima miru (navidezno jezna, spet). 
In tako je dan minil brez izobraževanja.

Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom 
Za Evo.
              Lupčka
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