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Oglasi
Tomaž Krnc s.p.
Ledina 1, 8290 Sevnica

info
mkoncerti.si

Tel.: 07 81 41 651
GSM: 041 427 084

www.strehe.si

Prodaja strešnih kritin
že od 5,40 € / m2

2

tip Tradicional od 13,64 €/m
do 13.3.2009

pomladanska akcija
izbranih modelov

OLIVER DRAGOJEVIÆ

Športni dom Sevnica,

14. 3. 2009, ob 19. uri,
Prodajna mesta:
SEVNICA: Bencinski servisi Petrol, TA Doživljaj, Papirnica Lekos;
KRMELJ: Gostišče Barbara, Pizzeria Javor;
TREBNJE: Bencinski servis Petrol.

INTERNETNA PRODAJA: www.mkoncerti.si, gsm.: 051/676-800

Lekarna “Pod Sv. Rokom” Sevnica
je dosegla

2. mesto v Dnevnikovi akciji “NAJ LEKARNA 2008”.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste glasovali za na šo lekarno.
Trudili se bomo biti še boljši za vas,
zdaj z vami tudi na www.lekarna-psr.si
Vaša lekarna
Lekarna Pod Sv. Rokom Sevnica
Breda Drenek Sotošek, mag.farm.spec.
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Dan žena je dan praznovanja ekonomske, politične in
socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Pobudo
za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka
in socialistka Clara Zetkin, rojena Eissner (18571933). Za enakopravnost žensk se je začela bojevati
leta 1889, medtem ko je pobudo za dan, posvečen
vsem ženskam, dala na drugi mednarodni konferenci
socialističnih žensk leta 1910.
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost
žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časopis
Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo
ustanovljeno leto pozneje. Pomembna je letnica 1906,
ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer
iz ﬁlozoﬁje na graški univerzi. Ženske so se že močno približale enakopravnosti
s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna volilna pravica.
Materinski dan je neformalen praznik, posvečen materam. Praznovanje
materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo
je navada prišla po prvi svetovni vojni. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni
materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, navadno ni praznoval, danes pa
je spet uveljavljen in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25.
marca.
Marec je mesec žena, mater, žensk. Spoštovane, privoščite si nekaj zase. Moški
in možje, vi pa jih presenetite. Zaslužijo si.
(Vir: http://sl.wikipedia.org)

KOLEDAR SVETOVNIH DNI ZA
MESEC MAREC:
Prvi teden v marcu
1. marec
6. marec
8. marec
19. marec
21. marec
21. marec
21. marec
21. marec
22. marec
23. marec
24. marec
25. marec
27. marec

PODATKI O GLASILU:
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Glasilo delno
ﬁnancira Občina Sevnica.
Naklada 6250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini
Sevnica brezplačno na dom. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: 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 Šolski zvonec ter Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.
Kartoskop, avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški odbor ne
presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila.
Prispevkov in fotograﬁj ne vračamo.
Oblikovanje graﬁčne predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Graﬁka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation

teden boja proti raku
svetovni dan civilne zaščite
svetovni dan varčevanja z energijo
svetovni dan žena
svetovni dan pripovedništva
svetovni dan strpnosti
svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji
svetovni dan lutkarjev
svetovni dan poezije
svetovni dan voda
svetovni dan meteorologije
svetovni dan tuberkuloze
svetovni dan mater
svetovni dan gledališča

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 aprila 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10.3.2009. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotograﬁji.
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

S tem prispevkom spodbujamo osveščenost o svetovno znanih dogodkih in
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan;
http://www.unicef.si/main/koledar.wlgt

www.kstm.si

www.dozivljaj.si

SALAMIADA 2009
Gostilna Vrtovšek Sevnica

NEDELJA 8. MAREC 2009, DO 21. URE
Sprejemanje tekmovalnih salam – vzorcev
Vzorce bomo sprejemali v gostilni VRTOVŠEK

www.drustvo-salamarjev.si

PONEDELJEK, 9. MAREC 2009, OB 11. URI
Ocenjevanja tekmovalnih salam – vzorcev
OB 15. URI
Prihod delegacije iz Madžarske in letos
prvic tudi iz mesta Nove Zamky iz Slovaške
TOREK, 10. MAREC 2009, OB 15. URI
pricetek zabavnega programa in
razglasitev rezultatov tekmovanja
Gostilna Vrtovšek in pokrit šotor

moderator g. Slavko PODBOJ, Godba Blanških vinogradnikov, objava nagradnih iger,
metanje prest na salamo, izbor najmlajšega salamarja, izbor mucenika leta 2009.
Marec 09
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Občinske strani

DELOVNI SESTANEK Z RAVNATELJI
OSNOVNIH ŠOL

Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in vodja oddelka za družbene
dejavnosti Mojca Sešlar sta se sešla z vsemi ravnatelji osnovnih
šol na delovnem sestanku, kjer so obravnavali teme s področja
šolstva. Razpravljali so o vzdrževanju šolskih objektov, delovanju
ﬁnančno-računovodske enote, ki opravlja storitve za vse osnovne
šole, brezplačnih prevozih osnovnošolskih otrok, ocenjevanju
delovne uspešnosti in podelitvi občinskih priznanj najuspešnejšim
učencem. Največ pozornosti je bilo namenjeno delovanju ﬁnančnoračunovodske enote, katere sedež je pri OŠ Sava Kladnika. Po
razpravi so se dogovorili, da bo enota ostala na enakem mestu,
treba pa bo nabaviti dodatne računovodske programe in drugo
opremo, s čimer se bodo te storitve še izboljšale. Ravnatelji so
poudarili še nekatere težave, od visokih materialnih in drugih
stroškov do registracije dejavnosti za tržne storitve ter spreminjanja
in oblikovanja novih šolskih okolišev. Na srečanju so se dogovorili,
da bodo takšna delovna srečanja zaradi sprotnega odpravljanja
težav organizirali tudi v prihodnje.

JAVNI RAZPISI OBČINE SEVNICA S
PODROČJA KMETIJSTVA

TRETJA RAZVOJNA OS
Sestala se je Komisija za spremljanje državnega projekta tretje
razvojne osi pri občinskem svetu občine Sevnica. Konec decembra
lani je bil namreč občinam na odseku predvidenega poteka trase
nove državne ceste med Celjem in Novim mestom posredovan
optimiziran predlog najustreznejše različice kot rezultat Študije
variant, ki jo je po naročilu ministrstva za promet pripravljal
Razvojni center iz Celja. Predlagana optimizirana različica trase
se na AC Ljubljana-Maribor priključi v Lopati, poteka JZ mimo
Celja, po dolini Savinje mimo Laškega in Rimskih Toplic ter pri
Zidanem Mostu skozi predor Površnik, dolžine 1,8 km, preide na
območje občine Radeče. Trasa potem pri Obrežju prečka Savo in
Hotemež, kjer je tudi priključek za Radeče in Sevnico. Nadaljuje
po dolini Brunškega grabna in pride na območje občine Sevnica
s predorom pod Brunkom, dolgim skoraj dva km. Na koncu
predora vstopa trasa v dolino Kameniškega potoka in zavije desno
proti Birni Vasi in Gomili, kjer je priključek za Šentjanž. Trasa v
nadaljevanju zavije v dolino Gomilščice, kjer so potrebna večja
zemeljska dela, zidovi, regulacije potoka in prestavitev regionalne
ceste Krmelj-Šentjanž. Pri Krmelju se trasa vkoplje v Papežev hrib,
za tem se spušča po gozdnatem pobočju ter približa Hinji. Trasa v
Mostecu pri Tržišču z viaduktom, dolgim 330 m, premošča Hinjo,
regionalno cesto Tržišče-Krmelj in železniško progo SevnicaTrebnje ter se s predvidenim priključkom Tržišče navezuje na
regionalno cesto Mokronog-Boštanj. V nadaljevanju poteka trasa
po dolini Tržiškega potoka in v predor Laknice, dolžine 500 m.
Na drugi strani predora trasa prečka regionalno cesto MokronogZbure ter potok. Pod kamnolomom je priključek Laknice in trasa v
nadaljevanju poteka po dolini proti Zburam. Optimizirana različica
poteka se na območju občine Šmarješke Toplice pri Otočcu
priključi na AC Novo mesto-Obrežje. Po razpravi so člani komisije
sprejeli skupno stališče, da predlagana optimizirana različica
za gospodarstvo Sevnice ni optimalna. Ima prevelik odmik od
gospodarskega središča Sevnice in Posavja ter dela Kozjanskega.
Za območje občine Sevnica predlagajo modiﬁkacijo različice I3 iz
Študije variant, ki je na območju od Radeč do Tržišča pomaknjena
nekoliko proti vzhodu (potek: Vrhovo-Goreljce-Križišče-Tržišče), v
pomenu približevanja Sevnici in Boštanju, ter ureditev navezovalnih
cest Sevnica-Radeče ter Sevnica-Trebnje.
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Občina Sevnica je s področja kmetijstva objavila razpis, na katerega
se lahko upravičenci prijavijo:
- do 15. oktobra 2009 za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij.
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo lahko v določenem roku dobite
na oddelku za gospodarske dejavnosti občine Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
Za vse dodatne informacije pokličite tel. št. (07) 81 61 233.

PREDSTAVITEV ŠTUDIJ, KI OPREDELJUJEJO
VODNI VIR – REKO SAVO
V prostorih Agencije RS za varstvo okolja je bila predstavitev
posameznih študij, izdelanih v nekaj zadnjih letih. Teme
predstavitev, ki so jih imeli IBE, Inženiring za vode Ljubljana,
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, podjetje Geoko in Institut
Jožefa Stefana, so bile Model Save – visokovodni valovi, Hibridni
hidravlični model spodnje vode HE Krško, Izračun verjetne visoke
vode, Porušitveni valovi ter predstavitve zasnov HE Brežice in HE
Mokrice. Prikazana je bila tudi predstavitev Medsebojnih vplivov
energetskih objektov ob in na reki Savi z vidika toplotne obremenitve
in Zagotavljanje potrebnih zmogljivosti hlajenja NEK po gradnji HE
Brežice in HE Mokrice. Glede na to, da sta na območju sevniške
občine dve elektrarni (HE Boštanj in HE Blanca, ena (HE Vrhovo)
pa leži na meji z našo občino, so se predstavitve udeležili tudi
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, vodja oddelka za okolje in
prostor, člani OŠCZ Sevnica ter predstavnik Gasilke zveze Sevnica.
Študije bodo spomladi predstavljene tudi v posameznih občinah v
Posavju.

SREČANJE PREDSTAVNIKOV KRAJEVNIH
ORGANIZACIJ DRUŠTVA IZGNANCEV
SLOVENIJE
Predstavniki krajevnih organizacij Društva izgnancev Slovenije z
območja sevniške občine so pripravili srečanje, ki je bilo namenjeno
pregledu tekočega dela ter pripravi načrta dela za letos. Društvo
izgnancev Slovenije povezuje tiste, ki so bili v drugi svetovni vojni
izgnani v nemška taborišča. Krajevne organizacije si različno
prizadevajo za ohranjanje spomina na to obdobje naše zgodovine
in za uveljavljanje pravice do vojne odškodnine. Srečanja se je
udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.

Občinske strani

TRADICIONALNO SREČANJE Z DUHOVNIKI

POMOČ NA DOMU

Župan Srečko Ocvirk je povabil vse duhovnike, ki delujejo po
župnijah na območju občine Sevnica, na tradicionalno ponovoletno
srečanje. To je priložnost za pregled dela in dogodkov v preteklem
letu ter pomenek o načrtih v novem letu. Župan je poudaril pomen
duhovne službe in njen posluh za sočloveka, pa tudi prizadevanje
za ohranjaje sakralnih objektov, ki jih je v občini veliko. Dušan
Todorovič, duhovnik iz župnije Loka pri Zidanem Mostu, se je
v imenu vseh duhovnikov županu zahvalil za povabilo in izrazil
veliko zadovoljstvo ob tem, da nadaljuje tradicijo srečanj z
duhovniki, ter pohvalil sodelovanje z občino. Na koncu prijetnega
in sproščenega klepeta so duhovniki županu v zahvalo podarili
knjigo s posvetilom.

Župan se je sešel s predstavniki Centra za socialno delo, ki med
drugim opravljajo tudi pomoč na domu. Ker se tudi v naši občini
prebivalstvo stara, se ta oblika socialne varstvene storitve kaže
kot izjemno učinkovita in potrebna. Storitev obsega gospodinjsko
pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov, do nje pa so upravičene osebe, stare
več kot 65 let, osebe, mlajše od 65 let v stiski zaradi invalidnosti
ali akutnega zdravstvenega stanja, osebe s statusom invalida ter
družine s kronično bolnimi otroki. Lani se je število uporabnikov
povečalo in se decembra povzpelo na 55, do konca leta 2009
pa pričakujejo, da bo uporabnikov že okrog 70. Tako se kažejo
potrebe po večjem številu zaposlenih in tudi dodatnih službenih
vozilih. Občina bo tudi v prihodnosti zagotovila ﬁnančna sredstva
za uresničevanje pomoči na domu.

SLOVESNOST OB KULTURNEM PRAZNIKU

PETNAJSTA OBLETNICA DELOVANJA
PODJETJA ARMAT
Podjetje Armat, d. o. o., iz Šentjanža, ki projektira in gradi
montažne objekte z nosilnimi jeklenimi konstrukcijami, je
praznovalo 15. obletnico delovanja. Podjetje ves čas sledi
sodobnim konstrukcijskim, oblikovnim in ekološkim zahtevam ter
ohranja strategijo visokih standardov. Na področju načrtovanja,
prodaje in vgradnje tovrstnih objektov je med vodilnimi v Sloveniji,
svoje predstavništvo pa ima tudi na območju nekdanje Jugoslavije.
Na priložnostni prireditvi je župan Srečko Ocvirk podjetju podelil
listino občine Sevnica ob 15. obletnici uspešnega delovanja, za
vsestransko sodelovanje s širšo lokalno skupnostjo ter prispevek h
gospodarskemu razvoju občine.

PROJEKT RASTOČA KNJIGA
Projekt Rastoča knjiga, ki se je začel v Sloveniji razvijati leta 2000,
je pomembna vez s preteklostjo in most med sedanjostjo ter
prihodnostjo pri ohranjanju slovenskega jezika. Tudi v Sevnici
poteka omenjeni projekt že nekaj let. V zbirki so zbrana dela
avtorjev Sevničanov, ki so postavili trajen spomenik Sevnici z
deli, v katerih pišejo o Sevnici, ljudeh, naravnih lepotah, kulturnih
znamenitostih in geografskih značilnostih občine. Predsednik
upravnega odbora Društva Rastoča knjiga Slovenije dr. Janez
Gabrijelčič, ki se je mudil na obisku pri županu Srečku Ocvirku, je
bil navdušen nad odnosom občine do te kulturne dejavnosti. Na
slovesnosti ob kulturnem prazniku si je bilo mogoče ogledati z
novostmi obogateno Rastočo knjigo Sevnice.
Na pobudo dr. Janeza Gabrijelčiča si je zbirko Rastoče knjige Sevnica
ogledal dr. France Bučar s soprogo. V spremstvu župana Srečka
Ocvirka in podžupanje Brede Drenek Sotošek sta si gosta ogledala
grad in nekatere druge stalne zbirke, nato pa obisk nadaljevala še
v Knjižnici Sevnica z ogledom obogatene zbirke Rastoče knjige,
ki je nastala v letih 2006-2009 na njihovem domoznanskem
oddelku. Pri tem je dr. Bučar, sicer ambasador vseslovenskega
projekta Rastoča knjiga, izrazil navdušenje nad zbirko in poudaril
njen pomen za ohranjanje jezika, kulture in identitete.

Osmega februarja praznujemo slovenski kulturni praznik,
Prešernov dan. Letos mineva 160 let od smrti Franceta Prešerna,
ki velja za enega največjih piscev poezije, s katero se Slovenci
uvrščamo k svetovno znanim ustvarjalcem iz romantike. Poet
je v viharnem življenju ustvaril nesmrtni Sonetni venec, Krst pri
Savici ter med drugim tudi današnjo himno Republike Slovenije,
Zdravljico. Na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki so
jo skupaj pripravili občina Sevnica, Knjižnica Sevnica, Osnovna
šola Sava Kladnika Sevnica ter Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti, sta bila častna gosta predsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Jože Trontelj ter
predsednik Državnega sveta Republike Slovenije mag. Blaž Kavčič.
Umetniški del večera so oblikovali učenci Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica in pevka Alenka Gotar. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi razstavo zbirke Rastoča knjiga Sevnica, obogateno z
deli, ki so nastala po letu 2006. Danes je v zbirki že več kot 200 del
več kot 70 avtorjev. Prireditve ob kulturnem prazniku so pripravili
tudi v Boštanju in na Blanci

SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV
Na sevniškem gradu je bilo že tradicionalno srečanje
gospodarstvenikov, ki ga je organiziral župan občine Srečko Ocvirk
skupaj z oddelkom za gospodarske dejavnosti. Po kratki uvodni
predstavitvi večjih projektov v občini je mag. Božo Jašovič, član
sveta Banke Slovenije, predstavil vpliv ﬁnančne krize na slovenski
bančni sistem. Predstavil je vzroke za ﬁnančno krizo in menil, da
bodo posledice za realni sektor izrazite le dobro leto dni in da si
še pred nekaj meseci pri nas skoraj nihče ni predstavljal, da bo
lahko večodstotna letna gospodarska rast tako naglo usahnila. Še
letos naj bi bila 0,6 odstotka, kar je sicer še vedno precej bolje od
povprečja v Evropski uniji. Irena Pirc z zavoda za zaposlovanje je
predstavila razmere na zavodu in podarila, da doslej množičnega
odpuščanja delavcev v Posavju še ni bilo, se je pa žal nekoliko
povečalo število brezposelnih, v nadaljevanju je predstavila aktualne
razpise. Darko Gorišek, direktor Območne zbornice Posavje, je
predstavil pomen negotovih razmer v Posavju in vpliv krize na
posavska podjetja, direktor regionalne razvojne agencije Posavje
Robert Ostrelič pa neposredne spodbude za raziskovalno-razvojne
dejavnosti. V nadaljevanju so gospodarstveniki predstavili svoje
mnenje oziroma stališče do sedanjih razmer. Sicer pa je oddelek
za gospodarske dejavnosti za vse gospodarstvenike pripravil tudi
anketni vprašalnik, s katerim jih želijo spodbuditi k predlaganju
ukrepov, ki jih lahko ponudi občina s proračunskimi sredstvi za
spodbujanje gospodarstva. Po končanem uradnem delu sta bila na
vrsti ogled baročnega salona, grajske kašče in prostora za grajsko
vinoteko, nato pa družabno srečanje v Felicijanovi dvorani.
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UREJANJE REGIONALNE CESTE SKOZI SEVNICO
Ureja se prva etapa regionalne ceste skozi Sevnico na odseku Trga svobode. Dela so obsežna
in zahtevna zlasti zaradi velike prometne obremenitve območja in številnih interesov
uporabnikov mejnih površin. Glavnina aktivnosti poteka na območju križišča pri Izidorju.
Po projektni dokumentaciji, na podlagi katere poteka ureditev, je predvidena celovita
rekonstrukcija križišča, kar pomeni
preureditev trikrakega v štirikrakega
in semaforizacijo, z ureditvijo
javne razsvetljave, pločnikov ter
obojestranskih kolesarskih poti.
Novi, južni krak križišča v smeri
proti železniški postaji bo navezal
Kvedrovo cesto, s čimer bodo
izpolnjeni pogoji za zaprtje priključka nasproti NLB in razširitev parkirnih površin nad
železniško postajo v smeri proti spomeniku NOB. Združitev teh dveh križišč v eno je
problematično, vendar sledi sodobnim pristopom urejanja prometa s ciljem zmanjševanja
števila priključkov v središčih mest ter jasnega ločevanja prometa vozil od prometa pešcev
in kolesarjev. V sklopu navedene preureditve križišča potekajo vse potrebne aktivnosti za
ureditev parkirišč in prometa pešcev na območju železniške postaje v Sevnici. Ureditvena
dela naj bi bila dokončana do junija.

POSEBNA KOMISIJA ZA SPREMLJANJE GRADNJE HE BLANCA
Na gradu Sevnica se je sestala posebna komisija za spremljanje gradnje HE Blanca. Po
tragični nesreči julija 2008 se je komisija znova sestala v spremenjeni zasedbi z novim
predsednikom Zvonetom Košmerlom. Predstavnik podjetja Infra, d. o. o., je predstavil
opravljena infrastrukturna dela v prejšnjem letu ter predvidena infrastrukturna dela v letu
2009. Tako so za letos predvideni
še končna ureditev na preostalih
vodotokih z gradnjo posameznih
prodnih zadrževalnikov, ureditev
protipoplavne zaščite Sevnice,
dokončanje del z asfaltacijo
Drožanjske in Florjanske ulice,
ureditev pilotne stene od
Vranjskega potoka dolvodno ter nadvišanje loškega polja. Marca se bo začela rekonstrukcija
regionalne ceste pri Blanci s povezavo na most čez Save mimo energetskega dela objekta
na glavno cesto G1-5. V marcu se bodo začele tudi hortikularne ureditve akumulacijskega
bazena HE Blanca z zasaditvijo rastlinja ob bazenu. V nadaljevanju je predstavnik podjetja
Infra predstavil druge aktivnosti, ki potekajo pri gradnji HE Blanca, to so gradnja dostopov
do vode za potrebe zaščite in reševanja in potrebe namakanja kmetijskih površin, priprava
projektne dokumentacije za potok Štegina, ki se bo urejal v sklopu gradnje HE Krško, ter
dokončanje kolesarske in pešpoti v Boštanju s predvidenim odprtjem 1. maja.

Občinske strani

OBČINSKI OTROŠKI
PARLAMENT

Potekal je 19. občinski otroški parlament
vseh osnovnih šol v občini, in sicer na
sevniškem gradu, udeležila sta se ga
tudi župan in vodja oddelka za družbene
dejavnost. Tema parlamenta je bila ljubezen
in spolnost. Vsaka šola je predstavila svoje
ugotovitve, predloge in različna mnenja na
pripravljeno temo, ki so jo učenci obravnavali
po posameznih šolah od septembra. Za tem
je bila na vrsti razprava, za konec pa so si
učenci ogledali sevniški grad.

KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK
V VRTEC CICIBAN
V prostorih uprave vrtca se je sestala komisija
za sprejem otrok v Vrtec Ciciban Sevnica.
Komisija je pregledala podatke o vseh do
tega dne vpisanih otrocih in ugotovila, da je
vloženih 20 vlog za prvo starostno obdobje.
Za drugo starostno obdobje je vložena ena
vloga, vendar je vlagateljica prosta mesta v
enotah Kekec in Loka odklonila. Glede na
podatke o prostih mestih na dan sestanka
je komisija ugotovila, da v oddelkih prvega
starostnega obdobja ni prostih mest, v
oddelkih drugega starostnega obdobja pa
so prosta tri. Po pregledu vlog je komisija
določila prednostni vrstni red vpisanih
otrok za sprejem v vrtec, pri čemer je
upoštevala pravilnik za sprejem otrok
v vrtec. Komisija je ugotovila, da zaradi
zasedenosti vrtca novovpisanim otrokom
vrtec ne more zagotoviti prostih mest v
starostno primernih oddelkih. Če se bodo v
tem šolskem letu mesta izpraznila, se bodo
otroci vključevali po prednostnem vrstnem
redu, ki ga je določila komisija.

TANIN PREJEL NAGRADO GZS
ZA IZJEMNE GOSPODARSKE
IN PODJETNIŠKE DOSEŽKE
Dela na projektu Čistilne naprave in kanalizacijskem sistemu Sevnica potekajo v
skladu s terminskim planom. Trenutno so v polnem teku dela na razbremenilniku
dežnih voda L6, kanalizacijska dela na kanalu A, A4 in A5. Izvaja se podvrtavanje
Save za izvedbo tlačnega voda pri črpališču Č3 ter dela na razbremenilniku dežnih
voda L1 in črpališču Č1, ki so v zaključni fazi. Razbremenilniki dežnih voda L2, L3
in L4 so končani, vgrajena je tudi hidromehanska oprema. Na čistilni napravi na
Logu se nadaljujejo gradbena dela na upravni stavbi in armirano betonska dela na
biološki stopnji. V polnem teku so dela na sifonu preko Drožanjskega potoka, ki
naj bi bila končana konec meseca februarja.

RBDV - L1
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Temelji upravne stavbe na Logu

Gospodarska zbornica Slovenije je podelila
priznanja za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke. Iz Posavja je nagrado
prejelo sevniško podjetje Tanin, ki je
lani praznovalo 85. obletnico delovanja.
Podjetje, ki ga vodi Ivan Mirt, je v zadnjih 15
letih za trikrat povečalo realizacijo, razvili
pa so tudi 10 novih izdelkov. Proizvajajo
tudi električno energijo, s katero zadostijo
lastnim potrebam, presežek pa prodajo
v omrežje. Zaradi inovacij vsako leto
precej prihranijo pri stroških proizvodnje.
Devetdeset odstotkov izdelkov prodajo
na tujem. Tudi v zaostrenih pogojih
gospodarjenja ne nameravajo odpuščati
delavcev, ampak jih bodo premeščali v
proizvodnji. Direktorju je čestital tudi župan
Srečko Ocvirk.
Vir: Občina Sevnica

KŠTM Sevnica

»DAN LJUBEZNI« USPEŠNA AKCIJA ZBIRANJA IGRAČ
V petek, 13. februarja, na predvečer valentinovega, so se predstavnici vrtca Ciciban
Sevnica, Vlasta Fele in Zdenka Poljšak, ter predstavnica KŠTM Sevnica Petra Biderman
udeležile
valentinovega
plesa za otroke na Centru za
usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič Draga. V
družbi z Vlasto Nussdorfer in
Iris Mulej so podarile igrače,
ki so jih Sevničani prinesli v
enote vrtca Ciciban Sevnica in
Mladinski center Sevnica. Ob
tem se KŠTM Sevnica zahvaljuje
vsem Sevničanom, ki so v teh
dneh podarili igrače. Teh so bili
otroci nadvse veseli in so jih
ponosno kazali drug drugemu.
Predmeti so jim polepšali večer
in dan ljubezni. Hvala tudi vsem medijem za veliko medijsko podporo pri tej akciji, saj
je bil odziv presenetljivo dober. Z vašo pomočjo smo zbrali 26 velikih vreč in štiri škatle
igrač, barvic, knjig in drugega. To je privabilo nasmeh na obraz otrok in iskrico v oči.

V DOBRI DRUŽBI Z ZNANIMI KULTURNI PRAZNIK 2009 - FOTOREPORTAŽA
SLOVENCI
V sredo, 29. januarja, je bil v Gostilni
Repovž v Šentjanžu 16. pogovor z znanimi
Slovenci, tokrat nekoliko drugače. KŠTM
Sevnica je pripravila koncept, s katerim si
bodo prizadevali predstaviti dobra gostišča
in njihove kulinarične dobrote v občini
Sevnica. Ob pozdravnem nagovoru gostitelja
Jožeta Repovža je turistični kraj opisala
predsednica Turistične zveze Sevnica
Cvetka Jazbec, v imenu organizatorjev pa je
vse pozdravil Zdravko Remar.

Pogovor je potekal v prijetnem ozračju z
gospodom z metuljčkom, Dragom Bulcem,
in damo, ki vzgaja trte že od otroštva
in je od letos vinska kraljica – Katarino
Kobal. Bulc je povedal zgodbo o praženem
krompirju, zapel himno Pražen krompir,
ambasadorka vina pa jo bo verjetno imela
kmalu, saj ji njeni oboževalci že prepevajo
odo. Ob dobrih prigrizkih, ki jih Repovževi
pridelajo na svoji turistični kmetiji: našpirin
kruh, ekološki regrad, pirin riž, je bila
ekološka hrana še okusnejša ob domačih
vinih in vinih vinogradnikov iz Šentjanža.
Repovževi so s ponosom predstavili pozno
trgatev rizlinga ter načrte za udeležbo
na letošnji Radgonski cvičkariji, saj so že
pretekla leta pridobili najvišja priznanja
za svoja vina. Pogovor, ki ga je povezovala
Marjana Grčman, se je končal z zlatimi
nasveti Draga Bulca.

1 – Razstava novih avtorskih del »Rastoča knjiga«, avtorjev od 2006 - 2009
2 – Povezovalca kulturnega programa: Smilja Radi in Uroš Brezovšek
3 – Pozdravni nagovor župana Občine Sevnica, Srečka Ocvirka
4 – Gledališka predstava osnovnošolcev OŠ Sava Kladnika Sevnica
5 – Glasbeni program Alenka Gotar
6 – Slavnostni govornik: predsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
magister Blaž Kavčič
7 - Slavnostni govornik: predsednik Slovenske Akademije znanosti in umetnosti,
prof. dr. Jože Trontelj

Foto: Ljubo Motore

www.kstm.si
Vir: KŠTM Sevnica
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KŠTM Sevnica, prispevki in reportaže
SEJEM POPOLNA
RADENCIH

SEVNICA NA SEJMU
TURIZEM IN PROSTI ČAS V LJUBLJANI
Tudi letos je občina Sevnica, pa tudi celotno Posavje, utrjevala svoj
ugled na ljubljanskem sejmu Turizem in prosti čas, ki je potekal
od 22. do 25. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Letos smo na sejmu gostili domačega čebelarja Franca Zagorca, ki
je predstavljal medene izdelke, in turistično kmetijo Roštohar iz Selc
nad Blanco, ki se je predstavila s svojimi okusnimi suhomesnatimi
izdelki. TA Doživljaj se je predstavila s svojim promocijskim gradivom
in izdelki. Te je bilo mogoče tudi kupiti, z njimi pa so seznanjali
obiskovalce sejma o naši turistični ponudbi. Letos se še posebej
usmerjamo v promocijo izletniško zanimiv točk, ki jih zajemajo naši
spomladanski programi. Ti so zelo primerni za skupine tretjega
življenjskega obdobja. Te točke so dostopne s prevozom in imajo
podeželski pridih z ohranjeno etnološko dediščino. Na sejmu smo
premierno promovirali tudi nov program predstavitve sevniškega
gradu za najmlajše, saj menimo, da je kakovostna ponudba za
mlade še kako pomembna.

NOVA INFORMACIJSKA TOČKA
ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA

POROKA

V

Med 23. in 25. januarjem je potekal v hotelu Radin
v Radencih poročni sejem Popolna poroka. S svojimi
storitvami se je predstavilo več razstavljavcev iz
različnih krajev Slovenije. Sejma se je udeležil tudi
KŠTM Sevnica s predstavitvijo sevniškega gradu in
veličastne poroke v grajskem parku. Grajski park
ponuja odlične možnosti s prelepim okoljem, ki
omogoča mladim parom idilično preživetje poročnega
dne. S tem zavedanjem smo se udeležili tudi tega
sejma, na katerem se je veliko mladih parov in drugih
obiskovalcev z zanimanjem seznanilo z našo ponudbo.
Obiskovalci so bili prijetno presenečeni nad ponudbo in
podobo omenjenega gradu in preostale ponudbe, tako
da je imel dogodek gotovo tudi širši učinek promocije
našega okolja. Verjamemo, da tovrstne predstavitve
pripomorejo k pozitivni promociji naše ponudbe in
naše občine v celoti.

V

KŠTM Sevnica je pripravil informativno točko v sevniškem
zdravstvenem domu. V prostor, ki je najbolj prehoden, so postavili
stojalo s prospekti turističnih zanimivosti in ponudnikov iz
sevniškega območja. Tam je tudi polica za nove programe izletov,
ki jih pripravljamo v Doživljaju, turistični agenciji za Posavje. Ta ima
svoj sedež v trgovskem centru v Boštanju. Na stojalu so obvestila
za odmevne prireditve v bližnji prihodnosti. Prav posebno mesto
zasedata nova ponudba animacijskega ogleda sevniškega gradu za
otroke in zloženka vasi Razbor, ki je dobila naziv najlepša hribovska
vas v Sloveniji. To je le nekaj razlogov, zakaj moramo te informacije
še bolj približati občanom.
S ponudbo informacijske točke želimo polepšati in zapolniti
čas obiskovalcem zdravstvenega doma ter jim ob tem ponuditi
informacije, kako lahko koristno preživijo zaslužene proste urice v
domačem okolju.

PETEK, 6.3., ob 18.00
ROŽNATI PANTER 2
komedija, 92 min

SOBOTA, 7.3., ob 19.00
RECI DA
komedija, 104 min

Režija: Harald Zwart; Igrajo: Steve Martin, Jean Reno,
Emily Mortimer, Andy Garcia, Yuki Matsuzaki, Alfred
Molina, Aishwarya Rai

Režija: Peyton Reed Igrajo: Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins,
Terence Stamp, Rhys Darby, Danny Masterson

PETEK, 20.3., ob 17.00
BOLT
SINHRONIZIRANO

SOBOTA, 21.3., ob 19.00
VOJNA MED NEVESTAMA

animirana družinska pustolovšèina, 103 min
Režija sinhronizacije: Jernej Kuntner; Glasovi: Jernej
Kuntner, Zala Ðuriã Ribiè, Tanja Ðuriã Ribiè, Andrej
Murenc, Zlatko Èordiã

SOBOTA, 28.3., ob 19.00
PODZEMLJE:
UPOR LIKANOV
akcijska grozljivka, 99 min

Režija: Patrick Tatopoulos; Igrajo: Rhona Mitra, Michael
Sheen, Bill Nighy, Craig Parker, Steven Mackintosh,
Tania Nolan, Kevin Grevioux, Jared Turner

komedija, 90 min

Režija: Gary Winick Igrajo: Kate Hudson, Anne
Hathaway, Bryan Greenberg, Chris Pratt, Steve
Howey, Candice Bergen, Kristen Johnston












MAREC

Vir: KŠTM Sevnica
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Turistična zveza občine Sevnica, prispevki in reportaže
NAMIG ZA KRATEK IZLET OB SONČNEM
NEDELJSKEM POPOLDNEVU

22. MAREC, SVETOVNI DAN VODA
Že precej let je minilo, odkar so 22. marec razglasili za svetovni
dan voda. V zadnjih letih tudi pri nas veliko govorimo o pomenu
vode in nujnosti preudarnega ravnanja z njo.
Voda je ena najpomembnejših dobrin prihodnosti, zato je
naša naloga, da skrbimo za njeno kakovost. Ena sama kapljica
nevarne snovi onesnaži na tisoče litrov vode. Poskrbimo, da bodo
naši izviri, potoki in reke čim bolj prijazni. Ko se odpravimo na
sprehod, vzemite vrečo za smeti in spotoma pobirajte stvari, ki
tja ne sodijo, in se priključite akciji Vsak po svojo vrečo smeti.
Če morda opazite kakšno novo črno odlagališče, za katerega
je potreben poseg, obvestite za to pristojne organe ali prijavite
črno packo. Prav gotovo so med nami že skupine, ki za to
pridno skrbijo in organizirajo čistine akcije.
Turistična zveza občine Sevnica želi, da se po vaseh sami
organizirate in greste vsak po svojo vrečo smeti.
Le nekaj malenkosti in majhne spremembe vsakodnevnih navad
lahko privarčujejo precej pitne vode. S tem bi pomagali naravi
in okolju. Če kot posamezniki ne bomo poskrbeli za ohranjanje
narave in si prizadevali za ohranjanje čistoče in vodnih virov, bo
jutri vse drugače.
Cvetka Jazbec

Človek je danes zasičen s prehitrim ritmom življenja.
Primanjkuje nam časa, sproščenosti in umirjenosti. Tokrat vam
ponujamo namig za kraj, kjer se čas lahko ustavi za hip ali dva
in se mogočno razpoloženje narave naseli v duši v katerem koli
letnem času, naj je človek sam ali v družbi.
Priporočamo, da avto pustite v Tržišču in se peš podate za
kažipotom Malkovec ter nadaljujte do vasi Slančji Vrh.
Kraj leži ob cesti Tržišče-Telče, na nadmorski višini 483 m, v
krajevni skupnosti Tržišče. Lani je posavska ocenjevalna komisija
to vas ocenila za drugi najlepši kraj v Posavju. Razmeroma
majhno vasico krasi na sredini podružnična cerkev sv. Urha, ki
ima pravokotno ladjo. Menda je stala tam že v 13. stoletju.
S sprehodom skozi vas se vam bo pogled ustavljal na ostarelih
domačijah s kozolci, kaščami, vodnjaki, gartelci in drugem.
Srečali se boste s prijaznimi domačini, ki ljudi radi povabijo, da
prisedejo in prisluhnejo zanimivim zgodbam.
Potem nadaljujte pot proti Zgornjim Vodalam, kjer boste
presenečeni nad lepo obdelanimi strminami z vinsko trto. V
Marendolu vam svetujemo, da se za hip ustavite na kmetiji
Celestina. Kozarček cvička vam bo dal korajžo in vam pričaral

nasmeh in dobro voljo.Po tej poti, ki jo boste nadaljevali po
slemenu, boste uživali ob pogledu na Slovenijo in kar naenkrat
boste spet nazaj v Tržišču.
Cvetka Jazbec

RAZVOJ PRODUKTA
»TURIZEM V ZIDANICAH«
TRADICIONALNI RECEPTI:
ZAROŠTANI MOČNIK
Sestavine:

30 dag moke, 1 jajce, malo soli,
peteršilj, ocvirki.

Center za podjetništvo in turizem Krško je v prostorih občine
Krško organiziral sestanek na temo razvoja ponudbe Turizem v
zidanicah. Delovnega sestanka se je udeležila tudi vodja oddelka
za gospodarske dejavnosti občine Sevnica. Mag. Marjan Hribar,
direktor direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo,
ki je bil gost sestanka, si prav tako prizadeva za uveljavitev te
turistične ponudbe. Vsi so se strinjali, da je to vsekakor tržna
niša, ki jo je treba izkoristiti.
Vir: Občina Sevnica

Moko,
jajca,
sol
pomešamo, nato s prsti
usukamo.

Zavremo vodo in
zakuhamo usukance,
posolimo, dodamo
malo peteršilja in
zabelimo z ocvirki.
Dobro pokuhamo in
postrežemo.

Cvetka Jazbec
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Prispevki in reportaže
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
GODBE BLANŠKI VINOGRADNIKI
V veliki telovadnici OŠ Blanca je bil v petek, 26. decembra lani,
tradicionalni, že osmi božično-novoletni koncert godbe Blanški
vinogradniki s številnimi gosti iz sveta narodno-zabavne in
zabavne glasbe. Za povezovanje in humoristične vložke je
poskrbel Klobasekov Pepi, ki je tudi sam zaigral na harmoniko
in s poskočnimi melodijami ogrel številno občinstvo.
Vsako leto, na dan sv. Štefana, pripravijo članice in člani godbe
Blanški vinogradniki božično-novoletni koncert. Glasbeni
repertoar je vedno zanimiv in vsako leto drugačen. Letošnji
koncert, ki je potekal na dan samostojnosti, so začeli člani
godbe Blanški vinogradniki s slovensko himno, nato so se na
odru zvrstili glasbeni gosti – prvi so z mehiškimi napevi ogreli
obiskovalce Marijači z Dobove, nato se je predstavil NZA Čepon
iz Horjula, močan aplavz so poželi domačini z Blance z imenom
M-band, navdušil je tudi pevec Slavko Ivančič, ki je zapel dve
pesmi še z godbo Blanški vinogradniki. V nadaljevanju koncerta,
ki je trajal dolge tri ure, so nato nastopili še: NZA Braneta
Klavžarja, Krjavelj iz Stične, ansambel Orion in Novi spomini
iz Novega mesta. Ob koncu koncerta so se obiskovalcem ter
donatorjem za obisk in podporo zahvalili predsednik KD godbe
Blanški vinogradniki Roman Kragl, predsednik KS Blanca Jože
Županc pa se je domačim godbenikom zahvalil za ustvarjalno
in plodovito delo ter njihov prispevek h kulturi v krajevni
skupnosti.

KO RK BOŠTANJ O SVOJIH
AKTIVNOSTIH
Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj deluje uspešno že
vrsto let. Na svojem prvem srečanju januarja je opravila pregled
opravljenega dela za leto 2008 in si zastavila ambiciozni načrt
dela tudi za naprej. Predstavniki KORK Boštanj so leta 2008:
- obiskali 23 krajanov v domovih za ostarele – Impoljca,
Sevnica, Loka,
- obiskali 25 krajanov – jubilantov, starih 80, 85 , 90, 95 let,
- organizirali izlet starostnikov v septembru na Bizeljsko z
ogledom repnice in pridelave šampanjca,
- obdarili in obiskali 91 starostnikov v KS ob novem letu,
- razdelili 18 paketov in 640 kg različnih živil socialno
ogroženim,
- pomagali pri izboljševanju bivalnih okoliščin – rabljeno
pohištvo, bela tehnika.
V sodelovanju z Mitom Trefaltom so organizirali dobrodelni
koncert v Boštanju za družino Redenšek iz Kompolja. Izkupiček
419 evrov je bil namenjen za delovne zvezke in šolske
potrebščine.
Obiskali pa sta nas tudi delavki Doma upokojencev iz Impoljce s
predstavitvijo zamisli o prostovoljnem delu v skrbi za starejše v
domovih. Sredstva za delo KORK Boštanj pridobiva z donacijami
in članarino.
Tudi letos bomo poskušali po svojih močeh pomagati ljudem v
stiski. Aktivnih nas je deset.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem donatorjem in članom,
ki nam pomagajo pri uresničevanju našega humanitarnega
poslanstva. Vabimo vse, ki imate čut za sočloveka, da se nam
pridružite.
Jelka Bec

foto: Ljubo Motore
Koncert godbe je povezoval Klobasekov Pepi, z godbeniki pa je
zapel pevec Slavko Ivančič.

Roman Kragl

DON BOSKOVI DNEVI 2009
(OD 24. DO 31. JANUARJA)
SMC Sevnica je tudi letos pripravil več različnih dogodkov za
mlade in manj mlade v dneh, ko se spominjamo don Boska.
Za najmlajše in njihove starše smo pripravili delavnico vezenja
pri Hermini in Vesni. Tisti z bolj športnim duhom so lahko
tekmovali na turnirju v ulični košarki ter namiznem hokeju, ki
smo ga pripravili v sodelovanju s Kolesarskim centrom Sevnica,
ali pa v klubskih igrah na ﬁnalnem don Boskovem turnirju. S
svojim obiskom nas je počastil gost januarja Janez Turinek,
župnik iz Artič. Praznovanje don Boska smo končali z mladinsko
sv. mašo, ki jo je popestril mladi glasbenik Matjaž Knez, in z
druženjem na župnijskem dvorišču.
www.smc-sevnica.si, B.eno Puh
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IZBOR NAJ LEKARNA 2008
*Lekarna pod sv. Rokom Sevnica je na izboru za naj lekarno
2008 zasedla drugo mesto v Sloveniji. Dnevnikova priloga
Moje zdravje je z urednico Sanjo Švajger organizirala akcijo
izbora najboljše lekarne, ki kot vez med uporabnikom in
zdravstvom deluje na profesionalnem nivoju. Namen akcije je
bil prispevati k boljši prepoznavnosti lekarn, poudarjati njihovo
strokovno svetovalno vlogo, spodbujati njihovo angažiranost
za ozaveščanje zdravja med uporabniki, predvsem pa poudariti
pomembnost farmacevtske stroke in osebni pristop ter pomoč
farmacevta. Uporabniki lekarn so lahko izbirali med 349
slovenskimi lekarnami, komisija pa je preštela 7.000 veljavnih
glasov. Naša lekarna je osvojila drugo mesto, k uspehu
družinske lekarne koncesionarke Brede Drenek Sotošek mag.
farm. spec., pa je pripomogla celotna ekipa zaposlenih z
svojim odnosom, pripravljenostjo in pozornostjo do strank.
Breda Drenek Sotošek

Legende iz naših krajev
TRDOVRATEN DVOBOJ NA JEŠIVCU
Visoko v strmini južnega pobočja Ješivca poteka mimo opuščene
starodavne Brilejeve domačije, naprej nad Ravbarsko pečino do
gorskega prelaza med Ješivcem in Lisco, slikovita steza. Poznajo
jo planinci in lovci. Z nje je čudovit razgled, ki prek posavskega
hribovja sega vse do Slemena, Gorjancev in Kočevskega roga.
V tem čarobnem gorskem okolju je tisti davni dan vladal spokojni
mir. Na veliki pečini nad stezo je stal velik srnjak in gledal v dolino.
Nenadoma mu je njegov izostreni čut povedal, da ni več sam.
Kmalu za tem ga je videl prihajati po stezi in njuna pogleda sta se
srečala. Oba sta izžarevala kljubovalno prvinskost gorskega sveta.
On, mogočni vodja tropa, čigar vodstvo si je izbojeval v številnih
neusmiljenih dvobojih, in divji lovec Franci, svobodni kmečki sin,
do podrobnosti zraščen z naravo. Zamaknjeno sta se nekaj časa
gledala, slutila sta, da od tod naprej za enega izmed njiju ni več
poti; eden od njiju bo žrtev, čeprav je večja prednost na lovčevi
strani, ki je umirjeno, trdno prislonil kopito puške k rami in jo
nameril med srnjakovi očesi. Razlegel se je strel ... srnjak pa ni
padel in je še kar naprej stal! Očesi sta se mu vrteli drugo proti
drugemu, saj ga je krogla le krepko oplazila. Franci je začudeno
strmel vanj in se pripravljal za drugi strel. Prepozno! Srnjak se je
že pognal dol, naravnost nanj. Komaj je še utegnil odskočiti, že je
padel predenj in obmiroval. Hitro ga je z levico zgrabil za rogove,
da bi ga pokončal z nožem v desnici. Pa tega ni utegnil več! Srnjak
se je tako hitro dvignil, da je Franci v velikem loku odletel v leskov
grm, ki se je pod njegovo težo ves polomil. Puška je padla poleg
grma. Tedaj je srnjak spet skočil nanj, z ostrimi parklji mu je v hipu
raztrgal obleko in ga hudo opraskal po rebrih. Franci je vedel, da

ga lahko smrtno rani z rogovi, še bolj pa s parklji. Mrzlično je tipal
za puško in se hip za tem, ko jo je prijel, trdno oklenil srnjaka ter
mu tako vzel možnost opletanja z nogami in rogovi. Tedaj sta že
padla pod stezo in se kotalila po strmini vse do Revanšc. Trdni
prijem Francija je tam popustil in srnjak se je izvil iz njegovega
prijema ter bežal navzdol do jame Klenovškovega peskokopa.
Franci pa za njim. Ni streljal, nekako je bil prepričan, da mu
ne more več uiti. Ko ga je zagledal v jami, kjer bi ga z lahkoto
pokončal, mu je celo rekel: »Kaj pa delaš tukaj? Pojdi ven!« Ubogal
ga je in bežal navzdol proti njivam in travnikom na Potočnici. Tu
ga je prestregel sosedov pes, ki ga je vznemiril nenavadni hrup v
rebri. Še zadnjič se je vzbudila kljubovalnost v srnjaku. Glavo je
nagnil navzdol in se pripravil za skok na psa. Franci je izkoristil
ta trenutek in ga pokončal z natančnim strelom. Odvlekel ga je
navzdol do Klenovškovega mlina in ga v njem skril. Doma so se
ga ustrašili vsega raztrganega in krvavega. Takrat je bilo težko
priti do obleke. Nič ga niso karali, saj so se domači pomirili, ko
so slišali, kako je naročil hlapcu, naj bogat plen prinese domov.
Včasih je veljalo nenapisano pravilo, po katerem si lahko postal
lovec šele, ko si bil prej uspešen raubšic – divji lovec. Naš raubšic
je leta 1962 prejel od Lovske družine pismo z opozorilom, da je
skrajni čas za vpis v zeleno bratovščino in opustitev krivolova.
Ker je bil tudi izvrsten strelec, je sprejem potekal gladko in brez
zapletov. Živi mirno življenje pod rebrijo, ostal je tak, kot je bil, in
vsi ga imamo radi.
Z dovoljenjem Francija, Vinko Zalezina

Foto: Ljubo Motore

KRALJ MATJAŽ
Ko se je tistega dne Kralj Matjaž spremenil v kamen, je pihal
močan veter. Razkrival je hiše in lomil gozdove. Gozdni škratje
so zaskrbljeno zmajevali z majhnimi glavicami. Odločili so se, da
pojdejo po pomoč k škratji vili.
Med potjo so zagledali strašnega jastreba, ki jim je povedal, da
pod krošnjo nekega hrasta živi ženica, ki prede kraljeve dni.
»Veste, hudobni kralj mi je naročil, naj pletem celih devet let, kajti
dokler bom pletla, bo Kralj Matjaž spal. Ko pa bom odnehala, se
bo prebudil in spet vladal. Ne smem odnehati, kajti drugače bom
ob glavo,« mi je zaupala.
Škratje so se odločili, da morajo ženičko rešiti pletenja, Kralja
Matjaža pa dolgega spanca. Ženički so prelagali: »Vi nehate plesti
in Kralj Matjaž se bo zbudil in pomiril vetrove. Ko pa bo hudobni
kralj za to izvedel, bo s svojo vojsko prihitel in vas hotel ubiti. Mi pa

bomo že pred tem zbrali celo vojsko
vojakov in napadli hudobnega
kralja.«
In res. Ženica je ob polnoči nehala
presti, Kralj Matjaž se je prebudil in
premagal hudobno kraljevo vojsko.
Ljudje okrog Pece pa se še danes
spominjajo Kralja Matjaža in veselo
plešejo okrog gore.

Ajda Prah, 7.b,
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Koledar prireditev
Vrsta
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Datum in ura

Prireditev

NEDELJA, 1. 3.,
OB 17H

GOSTOVANJE
GLEDALIŠKE
STUDENEC Z IGRO NA KMETIH

NEDELJA, 1. 3.

PLANINSKI VEČER NA PLANINI PRI SEVNICI

Info.: PD Lisca Sevnica, Janja, 031/596163

PONEDELJEK, 2. 3.,
OB 9H

PREDSTAVITEV SLUŠATELJEV: VINKO ŠEŠKO Kulturna dvorana
S KULTURNIM PROGRAMOM IN PRIKAZOM Sevnica
DIPOZITIVOV.

Org.: Društvo UTŽO, Info.: Vojko,
041/798-099

PONEDELJEK, 2. 3,
OB 10H, CEL MESEC

OTVORITEV RAZSTAVE: PISANI ZAKLADI. Knjižnica Sevnica
PREDSTAVLJENI BODO IZDELKI STANOVALCEV
DOMA UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV
IMPOLJCA SEVNICA.

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/81-40304.

PONEDELJEK, 2. 3.,
OD 16H DO 19H

BREZPLAČNI SEMINAR O ZAKLJUČNEM RAČUNU
ZA DRUŠTVA: PRIJAVA NA INFO@LRF-POSAVJA.
SI ALI 041/345-344 ALI NA NASLOV MILAVČEVA
18, 8250 BREŽICE.

Info.: Posavska regionalna stična točka
za nevladne organizacije, info@lrfposavja.si, 041/345-344

PONEDELJEK, 2. 3.,
OB 17H

ODPRTO ŠAHOVSKO PRVENSTVO VETERANOV Športni dom Sevnica (
ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA IN ODPRTO pri bazenu)
PRVENSTVO UPOKOJENCEV ZA MAREC .

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

TOREK, 3. 3.,
OB 17H

PRAVLJICA O ZLATI ROŽI GLASBENO GLEDALIŠČE Kulturna dvorana
MELITE OSOJNIK, IZVAJA: MELITA OSOJNIK.
Sevnica

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

SREDA, 4. 3.,
OB 16H

PRAVLJIČNA URICA. VSTOP PROST.

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

ČETRTEK, 5. 3.,
OB 19H

POTOPISNO PREDAVANJE IGOR KLAŠNJA: IRAN. Knjižnica Sevnica,
VSTOP PROST.
soba za prireditve.

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

PETEK, 6. 3.,
OB 19H

TEMATSKI GLASBENI VEČER

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

SOBOTA, 7. 3.,
OB 9H

PODROČNO EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO Osnovna šola
Sava
OSNOVNIH ŠOL POSAVJA ZA LETO 2008/
Kladnika Sevnica

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

SOBOTA , 7. 3.,
OB 19.30

ROKOMETNA TEKMA: RK SEVNICA – RK DOL TKI
HRASTNIK

Športna dvorana
Sevnica

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

PONEDELJEK, 9. 3.,
OB 19H

PREDAVANJE DAVOR ŠPEHAR: VSE ZA ZDRAV
SADOVNJAK. VSTOP PROST.

Knjižnica Sevnica,
soba za prireditve.

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/81-40304.

TOREK, 10. 3.,
OB 9H

PREDAVANJE: MIŠA
BIVANJA – O VRTU.

TOREK, 10. 3.,
OB 15H

TRADICIONALNA 48. SALAMIADA V SEVNICI

TOREK, 10. 3.,
OB 17H

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA LISCA Kulturna dvorana
SEVNICA
Sevnica

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

SREDA, 11. 3.,
OB 17H

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

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

ČETRTEK, 12. 3.,
OB 19H

PRIKAZ STARIH OBIČAJEV OB PESMI Z ŽENSKIM
PEVSKIM ZBOROM AZALEA BOŠTANJ

Lekos Galerija Ana

Info: Lekos Galerija Ana,
07/81-63-186

ČETRTEK, 12. 3.

POHOD OB POLNI LUNI

Ptuj

Info.: PD Lisca Sevnica, Marjana,
031/699-801

PETEK, 13. 3.,
OB 9H

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH Kulturna dvorana
SKUPIN OBČINE SEVNICA
Šentjanž

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

PETEK, 13. 3.,
OB 19H

DOMAČI KINO – ONA JE PREMLADA

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

PETEK, 13. 3.

ROKOMETNA TEKMA: RK SEVNICA
STEKLARSTVO KEPIC

SOBOTA, 14.3.,
OB 6H

VOLOVJA REBER SOBOTNI NARAVOVARSTVENI iz avtobusne postaje
IZLET
iz Sevnice

Info.: PD Lisca Sevnica, Darinka,
041/481-697

SOBOTA, 14. 3.,
OD 15H DO 17H

VESELO POPOLDNE – PROGRAM ZA OTROKE

SMC Sevnica

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

SOBOTA, 14. 3. , OB
19H

KONCERT OLIVERJA DRAGOJEVIČA

Športni dom Sevnica

Info.: MKoncerti, 041/638-690

sobota, 14. 3., ob
19.30

RAZBORSKI VEČER V MARCU; OSREDNJI GOST:
DR. JOŽE RAMOVŠ; »FANTJE OD FARE« IZ
SODRAŽICE; ALOJZ RAK

Dom krajanov na
Razborju

Info.: KŠTD Razbor, Matej Imperl,
041/254-217

sobota, 14. 3., ob
19.30

ROKOMETNA TEKMA: RK SEVNICA - RK
STEKLARSTVO KEPIC

Športna dvorana
Sevnica

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

nedelja, 15. 3.,

NEDELJSKI PLANINSKI POHODI
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Izobraževanja, predavanja, seminarji

Kje?
SKUPINE

Organizator - informacije

KD Kulturna dvorana na
Lukovcu

Kulturna dvorana
Sevnica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane.

SMC Sevnica

PUŠENJAK:

KULTURA Kulturna dvorana
Sevnica
Gostilna Vrtovšek in
pred gostilno

SMC Sevnica
- RK Športna dvorana
Sevnica

Info.: Andreja Janc, 031/308-387,
andreja.janc@guest.arnes.si

Org.: Društvo UTŽO, Info.: Vojko,
041/798-099
Org.:Društvo salamarjev Sevnica Info.:
stojan.anzelc@siol.net

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

Info.: PD Lisca Sevnica, Toni, 031/765886, Janez, 031/505-756
Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

nedelja, 15. 3.,

NEDELJSKI PLANINSKI POHODI

nedelja, 15. 3.,
ob 9h

ODPRTO POSAMEZNO HITROPOTEZNO
ŠAHOVSKO PRVENSTVO ŠK MILAN MAJCEN
SEVNICA ZA MAREC .

Športni dom Sevnica
( pri bazenu )

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

nedelja, 15. 3., od
14h

TURNIR V HOKEJU NA ROLERJIH

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica Info.: Luka 040/690870, info@smc-sevnica.si

torek, 17. 3.,
ob 9h

PREDAVANJE: RAJKO ŠKARIČ: VZROKI ZA
MEDGENERACIJSKE PREPADE

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo UTŽO, Info.: Vojko,
041/798-099

torek, 17. 3.,
ob 17h

ODPRTI REDNI MESEČNI HITROPOTEZNI
ŠAHOVSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV
SEVNICA ZA MAREC

Športni dom Sevnica
( pri bazenu )

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

sreda, 18. 3.

SREDINI PLANINSKI POHODI

Info.: PD Lisca Sevnica, Vinko, 041/513460

sreda, 18. 3.,
ob 16h

PREDSTAVA ZA OTROKE BORIS KONONENKO: Izposojevališče
MOJ DOMEK. VSTOP PROST.
Krmelj (Knjižnica

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

sreda, 18. 3.,
ob 18h

PREDSTAVA ZA OTROKE BORIS KONONENKO: Knjižnica Sevnica
MOJ DOMEK. VSTOP PROST.
(soba za prireditve).

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

četrtek, 19. 3.,
ob 17h

PRAVLJIČNA URICA VSTOP PROST.

Izposojevališče
Krmelj (enota
Knjižnice Sevnica).

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

četrtek, 19. 3.,
ob 19h

PREDAVANJE
MATEJA
TEA
DEREANI:
BIOVEGANSKA PREHRANA. VSTOP PROST!

Mladinski center
Sevnica

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81-61- 070

petek, 20. 3.,
ob 18h

MAMICI ZA PRAZNIK KULTURNA PRIREDITEV

Kulturna dvorana v
Tržišču

Org.: OŠ Tržišče Info.: Zvonka Mrgole,
07/81-85-470

petek, 20.3.,
ob 19

KONCERT Z GOSTI: S PESMIJO IN PLESOM V
POMLAD

TVD Partizan Boštanj

Info.: Ženski pevski zbor Azalea Boštanj,
Marica Jonozovič, 07/81-49-187

petek, 20.–
nedelje, 22. 3.

POSTNE DUHOVNE VAJE

Pohorje

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

sobota, 21. in
neelja 22. 3.

RAZSTAVA VELIKIH PLAZILCEV

Športni dom Sevnica

Info.: Oskar Mecinger, 031/208-270

sobota, 21. 3.,
ob 17h

DON BOSKOV TURNIR – ZRAČNI HOKEJ, PIKADO SMC Sevnica
IN NAMIZNI TENIS

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

sobota, 21. 3.,
ob 19.30

TURNIR V NAMIZNEM HOKEJU ZA VELIKO SMC Sevnica
NAGRADO SMC

Org.: SMC Sevnica Info.: Matjaž, 031/377789, info@smc-sevnica.si

nedelja, 22. 3.,
ob 16h

MONOKOMEDIJA »POROKA ČISTILKE MARIJE« Dom krajanov na
IZA DEKLETA IN ŽENE VSTOP PROST!
Razborju

Info.: KŠTD
041/254-217

torek, 24. 3.,
ob 9h

PREDAVANJE
KUHANJE.

sreda, 25. 3.,
ob 16h

Info.: PD Lisca Sevnica, Toni, 031/765886, Janez, 031/505-756

Sevnica)

Razbor,

Matej

Imperl

UTŽO,

Info.:

Vojko,

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo
041/798-099

PRAVLJIČNA URICA. VSTOP PROST.

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane.

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

četrtek, 26. 3.,
ob 18h

SONJA SIMONČIČ BOBEK: STARŠEVSKI ČVEK

Mladinski center
Sevnica

Info: Sonja, 041/975-292

sobota, 28. 3.,
ob 19h

PRAZNIK POMLADI
PRIREDITEV

Gasilski dom Telče

Org.: KŠD Telče Info.: Zvonka Mrgole, 07/81-80-439

sobota, 28. 3.,
ob 19.30

ROKOMETNA TEKMA: RK SEVNICA - RK KRANJ

Športna dvorana
Sevnica

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

nedelja, 29. 3.,
ob 16h

POZDRAV POMLADI

Dvorana GD
Studenec

Org.: KD Studenec in Podružnična
OŠ Studenec

nedelja, 29. 3., ob
16h-18h

KONCERT VRČEK GLASBE IN PRIJATELJSTVA

Športni dom Sevnica

Info.: Srečko Pavkovič, 040/305516

EMILIJA

PAVLIČ:

KULTURNO

ZDRAVO

DRUŽABNA

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec april je do 14. 3.,
info@kstm.si, petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
TRENINGI ŽRK SEVNICA POTEKAJO V SLEDEČIH TERMINIH:

Letnik 1994 & 1995; trenerka: Arnšek Maja, 051 363 469
Torek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Sreda - 14.30 – 16h ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 14.30 – 16h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Letnik 1996 do 1999; trener: Primož Plazar, 031 657 752
Ponedeljek - 15h – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 15h – 16.30 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Srečanja in projekti
na temo zdravja

Turizem

REDNI PROGRAMI SMC SEVNICA

torek/sobota
petek 17h
sobota 13h
sobota 14.30
sobota
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Zabava, koncerti,
veselice

– tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
– otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
– košarka fantje (Goran 031 786 797)
– nogomet fantje (Luka 040 690 870)
– dramska skupina (Primož 041 691 070)
– odbojka dekleta
– učna pomoč za OŠ (Estera 031 473 351)
– praznovanja rojstnih dni (Petra 040 777 204
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Šolski zvonec
TEHNIŠKI DAN
V ponedeljek, 15.12.2008, smo imeli petošolci OŠ Boštanj
drugi tehniški dan, na katerem smo naredili hladilno torbo.Prvo
šolsko uro smo prebili v šolski telovadnici, kjer smo vadili za naš
decembrski nastop, drugo uro pa smo začeli z delom. Za izdelavo
smo potrebovali škarje, šeleshamer, ravnilo ali geotrikotnik,
tanek stiropor in mekol lepilo. Učiteljica nam je razdelila liste, na
katerih je bil natančen opis postopka izdelave. Lotili smo se dela.
Na šeleshamer smo narisali robove naše škatlice, zlepili smo jih
skupaj, nato pa smo kot notranji izolator nalepili stiropor. Škatlice
smo še okrasili in bile so nared.
Tako smo preživeli še en zabaven šolski dan. Upam, da bo v tem
šolskem letu še kar nekaj takšnih dni, saj so spomini na takšno
delo zelo lepi.
Timotej Kadilnik, 5.r, OŠ Boštanj

ČAROBNI OBISK GRADU
V našem vrtcu je bil mesec december praznično obarvan. Vzdušje
smo pričarali tudi s prireditvijo Čarobni obisk gradu.
Že pred dvema letoma smo v Vrtcu Ciciban Sevnica ustanovili
Sklad vrtca, ki aktivno zbira donatorska sredstva za obnovo naših
igrišč. S pomočjo Občine Sevnica in številnih donatorjev smo
obnovili igrišče pri enoti Kekec v Sevnici in Bibarija v Loki. V tem
šolskem letu je na vrsti nakup zunanjih igral – peskovnika v enoti

Boštanj. Da bi se naše želje izpolnile, je Sklad vrtca skupaj s KŠTM
Sevnica, organiziral v četrtek, 18. decembra 2008, Čarobni obisk
sevniškega gradu kot enega od načinov zbiranja sredstev.
Čarobnost gradu nam je s predstavo Mili pričarala lutkovna
skupina Mladi lutkarji iz OŠ Sava Kladnika Sevnica z mentorico
Reziko Kunšek. Po grajskih sobanah so nas popeljali vodiči KŠTM
Sevnica. Ob petju Kaje Pavlič, z zanimivim pripovedovanjem
barona Moscona in grajsko gospodo ter ob ogledu Grajske kašče,
smo pričarali praznično vzdušje v atriju gradu.
Čarobni grad so otroci zapustili s svetilkami - lahtirnicami.

Mesec december je čas, ko se nam uresničujejo želje, nam so jih
pomagali izpolniti vsi nastopajoči, obiskovalci s prostovoljnimi
prispevki in donatorja. Prostovoljnih prispevkov smo zbrali nekaj
čez 900 EUR.
Naše čarobno srečanje se bo tako spremenilo v vesel otroški smeh
ob novih igralih na igriščih vrtca.
Za Sklad vrtca, Zdenka Poljšak
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OKNA NAŠE ŠOLE KRASIJO PRIJAZNI
DIMNIKARČKI
Krepko smo že zakorakali v novo leto in kar naenkrat bo tudi januar
za nami. Da pa veselega decembra ne bomo tako hitro pozabili,
nas ob prihodu v OŠ Milana Majcna Šentjanž z vseh oken veselo
pozdravljajo dimnikarčki z lestvami in simboli sreče, ki smo jih
z učenci izdelovali na tehniškem dnevu v sredo, 3.12.2008. Tisti
dan smo res vsi pridno ustvarjali in rezultati našega dela bodo tja
do prvih pomladnih dni krasili okna naše šole. Si upate reči, da
dimnikarčki niso prisrčni?!
V veselem decembru pa smo se tudi kulturno izobraževali. Tisto
deževno sredo, 17.12., smo si z učenci 2. in 3. triade v SLG v
Celju ogledali gledališko predstavo Čarovnice. Že med predstavo
smo uživali, da pa smo bili v Planetu Tuš eno uro del novoletnega
vrveža, je prav tako nepozabno.
Še si želimo takšnih dni, zato kar pogumno v novo leto…
Majda Podlesnik Repovž

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
Na sevniškem gradu se je v sredo, 4. februarja, odvijal 19.
občinski otroški parlament na letošnjo temo Mladi in spolnost.
Organizatorica je bila OŠ Šentjanž, sodelovale pa so šole občine
Sevnica in občine Radeče. Z mentorjem Urošem Brezovškom smo
se učenke naše šole predstavile z diaprojekcijo. V šoli smo izvedli
anketo o tem, kako smo mladi seznanjeni s to temo. V ospredju
so bile nezaželena nosečnost, spolno prenosljive bolezni, zloraba,
razlika med ljubeznijo in spolnostjo. V razpravi smo preučevali
razlike med odgovori fantov in deklet, ki so se izkazala za manj
sramežljiva, izmenjavali smo mnenja in dobili veliko novih
informacij. Izvedeli smo, kaj o tem mislijo drugi, in zakaj je tako.
Zanimivo je, da smo med predstavniki šol prevladovala dekleta,
ki smo tudi vodila razpravo. Ugotovili smo, da najstniki še nismo
dovolj seznanjeni na temo ljubezni in spolnosti.
Letošnja tema otroškega parlamenta je bila za mladostnike še
posebej zanimiva, saj se moramo tudi v svetu spolnosti in ljubezni
odločati s svojo glavo. Znanje o tej temi pa nam lahko prihrani
kakšno slabo izkušnjo in nam ta svet naredi lepši.
Po končanem parlamentu, ki se nam je zdel zelo dobro organiziran
in izpeljan, smo se sprehodili po grajskih prostorih, srečanje pa
smo končali s pogostitvijo.
Monika Jurečič in Nina Kranjec, 9.r, OŠ Blanca

Šolski zvonec
LONDON'S EXPERIENCE

ANICA IN JAKOB V BUTALAH

Konec meseca januarja smo se z učenci Osnovne šole Krmelj
odpravili na tridnevno ekskurzijo v London. V petek zvečer smo
se zbrali na letališču Jožeta Pučnika ter odleteli dogodivščinam
naproti. V soboto smo se po tipičnem angleškem zajtrku s
podzemno železnico odpeljali v samo središče Londona. Trafalgar
Square, Buckingham Palace, The Houses of Parliament in Big Ben
so le nekatere izmed znamenitosti, ki smo si jih ogledali.
Nedelja je bila namenjena obiskom muzejev. Poleg naravoslovnega
in pomorskega muzeja smo si ogledali še muzej voščenih lutk,
Madamme Tusssaud. Dan pa smo zaključili s skupno večerjo v eni
izmed londonskih restavracij. Naše popotovanje se je končalo v
ponedeljek zvečer, ko smo vsi utrujeni in polni nepozabnih vtisov
prispeli nazaj v Slovenijo.
Tatjana Selak, OŠ Krmelj

V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom smo se učenci OŠ
Sava Kladnika odpravili v kulturno dvorano. Tam smo si ogledali
predstavo Anica in Jakob v Butalah, ki jo je priredila in zrežirala
učiteljica gospa Jana Uvodić.
V predstavi izvemo, kako Anica (Karmen Radi) poskuša pomagati
nerodnemu Jakobu (Luki Pesjaku), da bi se naučil hitro teči. Ko se
vračata proti domu, pozabita, kje sta hodila in se nehote znajdeta
v mestu Butale. Ogledata si poroko župana z dekletom po imenu
Butkica, trepetata pred napadi Turkov, skratka spoznata navade
in vsakdanjik Butalcev. Poroka je prikazana po starem slovenskem
ljudskem izročilu. Konec se srečno razplete, saj se Jakob in Anica
srečno vrneta domov.
Sodelujoči učenci in učitelji v predstavi pa se niso predstavili
samo učencem, ampak so zaigrali igro tudi na osrednji proslavi
ob kulturnem prazniku v občini Sevnica.
Urška Krajnc, 7. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

GLASBENI IN ZGODOVINSKI KULTURNI
DAN
V sredo, 21. januarja, je bil za osnovnošolce tretje triade in učence
6. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž poseben dan. Obiskali smo
Muzej novejše zgodovine Slovenije ter si v Cankarjevem domu
ogledali muzikal z naslovom Ujemi ritem.
Ob ogledu fotograﬁj in drugega v Muzeju novejše zgodovine
smo doživeli prvo in drugo
svetovno vojno. Bilo je zanimivo, seveda samo za nas, za
udeležence obeh vojn pa prav nič, saj so bile življenjske razmere
katastrofalne in si jih danes sploh ne moremo predstavljati.
Predavanje je bilo res poučno in zanimivo, predvsem za učence
devetih razredov, saj prav zdaj pri zgodovini obravnavamo drugo
svetovno vojno. Lep uvod k učni snovi.
Ob pol enajstih smo se z avtobusom odpeljali v Cankarjev dom,
kjer smo se najprej čudili velikim hodnikom pod zemljo, nato
pa kot številni drugi obiskovalci uživali v muzikalu Ujemi ritem,
v katerem so nastopajoči peli in govorili v angleščini. Res je bilo
enkratno. Vse te luči, igralci, glasba, kaj naj napišem drugega,
bilo je SUPER!
Nastja Karlič, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

ZIMA
Zapadel je sneg,
odšel sem na breg.
Sedel sem na sani
in pripeljal pred duri.
A glej ga, škrata,
odprla so se vrata,
zapeljal sem se v hišo,
naravnost pred ata.

Jan Tržan, OŠ Sava Kladnika Sevnica

LJUBEZEN NA 100 IN EN NAČIN
Nekoga moraš imeti rad.
Mačko, psa, prijatelja
ali pa svojega najljubšega pisatelja
Ni pomembno koga,
ni pomembno kaj
niti ne kdaj.
No, najbolje, da kar vse življenje,
scer je vse skupaj eno samo trpljenje.
Morda je tvoja ljubezen smeh,
ko se razteza kot meh.
Morda pa so to cvetice
ali pa tiste lepe rajske ptice.
Lahko pa si zaljubljen v poletje,
ki diši kakor mamini kolački.

Tjaša Rupar, 8.a, OŠ Boštanj

PREMAGALA SEM TREMO
Predlani sem imela v glasbeni šoli, kjer se učim klavir, kar dve
tekmovanji. Pred regijskim tekmovanjem nisem vadila, saj ni
priporočljivo vaditi tik pred nastopom. Na srečo sem bila prva na
vrsti, tako da nisem imela časa razmišljati o tremi. Nastop je hitro
minil in izvedela sem, da sem se udeležila na državno tekmovanje.
Ko smo prispeli v Ljubljano, smo šli najprej jest. Pojedla sem le
polovico svoje jedi, saj je strah pregnal vso lakoto. Pogrizla sem
si vso kožo ob nohtih in neprestano tekala na stranišče. Ko se
je bližal moj nastop, me je zajela panika. Na srečo je bila neka
deklica pripravljena z mano zamenjati vrstni red. V tem času sem
se nekako spravila v red. Stopila sem na oder in si prigovarjala
čarobni besedi: ZNAM IN ZMOREM. In delovalo je! Osvojila
sem bronasto plaketo, ampak meni je največ pomenilo, da sem
premagala tremo in po svojih najboljših močeh odigrala koncert.

Lenka Zupančič, 8.d, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Marec 09

15

Šport in rekreacija
ODLIČNA SEZONA 2008 ZA ROBERTA LENDARA
Robert je tekel na 28 tekmah. 15. marca je bil v Velenju na državnem prvenstvu v krosu
odličen 5. na 3 km dolgi razdalji. V Domžalah je 5. aprila potekalo državno prvenstvo
Slovenije v dolgih tekih (10 km), kjer je Robert osvojil odlično 5. mesto. Dva tedna kasneje
je na kvaliﬁkacijah za atletski pokal Slovenije v Ljubljani na 5 km osvojil odlično 3. mesto,
v ﬁnalu APS je zasedel 4. mesto. Postal je absolutni zmagovalec prvomajskega gorskega
teka na Lisco. 17. maja je na maratonu v Radencih na 21 km dolgi progi osvojil absolutno
odlično 4. mesto med kar 904 tekmovalci ter zmagal v svoji kategoriji. Dan kasneje je v
Metliki na 6,8 km postal absolutni zmagovalec dirke. Že čez en teden je v Straži postal
absolutni zmagovalec teka na 6,5 km. 31. maja je v Slovenski Bistrici postal državni
veteranski prvak na 10 km, 28. in 29. junija pa dvakratni veteranski državni prvak na
1.500 m in 5.000 m. Po enem tednu si je že pritekel naziv absolutni zmagovalec teka na
Trebelnem na 8 km dolgi progi. V Mariboru na državnem članskem prvenstvu na 5 km
je 20. julija osvojil odlično 4. mesto, 30. julija pa je bil 10. na evropskem veteranskem

USTANOVLJEN
NOGOMETNI KLUB
SEVNICA
V lanskem oktobru so obrodila
sadove prizadevanja za ustanovitev
Nogometnega kluba Sevnica, ki je v
letošnjem letu začel z rednimi treningi.
Ti potekajo ob ponedeljkih in sredah od
17. do 18.30 v telovadnici OŠ Boštanj
ter ob četrtkih od 15.30 do 17. ure v
Športnem domu Sevnica (pri bazenu).
Treninge vodi trener Mišo Arandželovič
iz Sevnice. Predstavniki NK Sevnica ob
močni podpori župana Srečka Ocvirka
in podžupanje Brede Drenek Sotošek
do poletja obljubljajo tudi izgradnjo
travnatega nogometnega igrišča, ki
bo v bližini sevniškega bazena. Za
jesen že načrtujejo tekmovanja v
medobčinski nogometni zvezi Celje.
V klubu deluje več nogometnih sekcij,
in sicer sekcije pionirjev, kadetov in
mladincev. V novonastali klub se je še
vedno mogoče včlaniti v času treninga.
V NK Sevnica računajo tudi na mlade,
perspektivne igralce, ki so člani NK
Krško in NK Radeče.
Gvido Belina, sekretar NK Sevnica

ALJA KOLMAN IN
DOMEN BOŽIČ
DRŽAVNA PRVAKA V
JU-JITSU

prvenstvu v Ljubljani na 5 km. Zadnja njegova tekma v preteklem letu je potekala 18.
oktobra, ko se je udeležil državnega prvenstva v cestnih tekih na 10 km, ter osvojil
vrhunsko 5. mesto.
Vanja Lendaro

MEMORIAL BORISA DEBELAKA
Šahovski klub Krmelj je organiziral že 27. Memorial Borisa Debelaka, ki poteka v spomin
na prvega predsednika kluba. Celotno tekmovanje je bilo izpeljano s tehnično pomočjo
Šahovskega kluba »Milan Majcen« Sevnica in neutrudnega Ludvika Cvirna.
V ekipnem delu tekmovanja se je štiričlanska ekipa Sevnice Krmeljčanom oddolžila za
presenetljiv poraz leto poprej in zanesljivo zmagala v vseh dvobojih.
Ob koncu tekmovanja je bil naslednji vrstni red:
Krmelj 1, Trebnje 1, Invalidi Sevnica, Trebnje 2, Radeče, Krmelj 2 in Sevnica 2.
Zares presenetljiv pa je bil vrstni red v tekmovanju 20 posameznikov, saj je zadnji
zmagovalec Martin Povše tokrat osvojil 4. mesto, še mesto nižje je bil 6-kratni zmagovalec
preteklih memorialov Zvonko Mesojedec. S 3. mestom je presenetil starosta sevniškega
šaha Janez Blas, drugo mesto je osvojil mladi Aleš Brcar iz Šentruperta, zmagovalni pokal
pa je prvič prejel Bojan Smerdel iz Studenca, sicer član krmeljske ekipe.
Posebnost tega tekmovanja je, da prejmejo praktične nagrade tudi tekmovalci za
predzadnje, trinajsto in sedmo mesto. Tokrat so jih prejeli Jože Blas iz Radeč, Franc
Žvagen iz Trebnjega in Arif Begulićiz Tržiča.

Dušan Močnik
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Mladi DBV IPPON SEVNICA so se
7. februarja udeležili državnega
prvenstva v JU-JITSU tehnikah v
Ribnici. Na tekmovanju je sodelovalo
198 tekmovalcev. Alja KOLMAN in
Domen BOŽIČ sta v svojih kategorijah
osvojila naslov državnega prvaka.
Ostale uvrstitve naših tekmovalcev:
2. mesto Severin STEGENŠEK in Mateja
BENCE,
3. mesto Tjaž PRAH,
4. mesto Mojca BENCE,
5. mesto Mario KLENOVŠEK, Gaja
NEPUŽLAN, Sergej TERAŽ, Gal
RESNIK – POLJAŠEVIČ, Miloš ŽVELIČ,
6. mesto Lejla VILA,
10. mesto Anej KUKEC in 11. mesto
Nick ČANŽAR in Anže BRVAR.
Miran GRUBENŠEK

Šport in rekreacija
SKUPŠČINA AK SEVNICA
V soboto, 7. februarja 2009, je v Športnem domu Sevnica potekala redna skupščina
AK Sevnica, ki je bila istočasno tudi volilna skupščina. 30 udeležencev je pozdravila
podžupanja Breda Drenek Sotošek. Poudarila je dobre rezultate kluba, ki deluje v bolj
skromnih pogojih in obljubila, da si bo Občina maksimalno prizadevala za izboljšanje
sedanjega stanja.
Po poročilih organov kluba se je ravno na to temo najbolj razvila debata. Nekateri so imeli
precej dvomov, nekateri pa bili zadržani optimisti.
Naslednje štiri leta bo AK Sevnica vodil novi predsednik Sine Karlovšek, ki je tudi podal
pogled v prihodnost. Poudarek bo na povečavi klubskega proračuna, pridobitvi strokovnega
kadra in povečanja števila aktivnih članov od najmlajših pa tja do rekreativcev, seveda
poleg zavzemanja za boljše pogoje za vadbo. Rezultatsko pa je cilj biti konkurenčen na
evropskem nivoju, najprej v mladinskih kategorijah, nato še med člani.
Za atleta leta 2008 je bil proglašen Robert Lendaro, za atletinjo leta pa Alenka Radej.
Za naslove državnega prvaka pa so dobili priznanje Miha Povšič za štiri, Robert Lendaro
za tri, Katarina Gorenc in Sara Karlovšek pa za dva naslova prvaka Slovenije. Priznanja
je podelil Branko Kelemina, bivši najuspešnejši predsednik in tudi sedaj velik podpornik
AK Sevnica.
Rafko Povhe

MOJSTRSKI KANDIDAT
ZVONKO MESOJEDEC,
ŠAHIST LETA 2008
V Šahovskem klubu MILANA MAJCNA
SEVNICA so po programu dela izpeljali
ligaška in zunajklubska tekmovanja, kjer se
tudi po več ur igra ena igra. Lani je bilo kar
36 odprtih prvenstvenih turnirjev s temi
rezultati:
Hitropotezni šah (15 udeležencev)
1. Zvonko MESOJEDEC
2. Martin POVŠE
3. Mojca GRILC

točk
225
205
176

Pospešeni šah (15 udeležencev)
1. Zvonko MESOJEDEC
2. Janez BLAS
3. Martin POVŠE

109
89
85

Prvenstvo veteranov (19 udeležencev)
1. Rudi PROSENIK
2. Franc DERSTVENŠEK
3. Janko KEŠE

96
93
81

ZVONKO MESOJEDEC je
absolutni šahist leta 2008
ŠK MILANA MAJCNA SEVNICA.
Med mladimi pa:
Nataša BUČAR,
Jelena TOPIČ,
Petra PAVLIČ in
Boris MITROVIČ
Treningi:
1. Franc Derstvenšek,
2. Rudi Prosenik,
3. Martin Mirt,
4. Janez Blas,
5. Bojan Blažič.

25. SLOVENIJA OPEN 2008 Mednarodni Grand Prix kickboxing turnir

Kickboxing klub Pon do kwan iz Zagorja je organiziral že 25. mednarodni kickboxing
turnir, na katerem je nastopilo 552 tekmovalcev iz 11 evropskih držav. Turnir je
nedvomno najstarejši tovrstni kickboxing turnir v Evropi ter najmočnejši turnir v
Sloveniji. Na tekmovanju ni manjkalo večkratnih državnih prvakov in nosilcev medalj
z evropskih ter svetovnih prvenstev. Sevniški kickboksarji so s svojimi borbami
navduševali. Iztržili so eno bronasto medaljo ter se kar trikrat zavihteli na 5. mesto.
Na turnirju v kickboksu je prvič debitiral Primož Krejan. Nastopil je v kategoriji članov do 89
kg in na koncu osvojil odlično 3. mesto. Primož je osvojil svojo prvo medaljo in hkrati tudi
prvo medaljo za KBV Sevnica na mednarodnih turnirjih. Prav tako je debitiral v kickboksu
Denis Orač, ki je po petih letih premora s karate tekmovanj preklopil v kickboks in že v
prvem uvodnem kolu premagal avstrijskega tekmovalca z maksimalnim rezultatom 3:0. V
nadaljevanju je nizal zmage in v kategoriji članov do 79 kg za vstop v polﬁnale izgubil borbo
s hrvaškim državnim prvakom, ki pa je na koncu tudi osvojil prvo mesto v tej kategoriji.
Denis Orač se je moral kljub odlično prikazani borbi zadovoljiti s 5. mestom. Najmlajša člana
kluba 17-letni Aljoša Orač in 16-letni Davor Žveglič sta bila precej prepričljivejša od svojih
nasprotnikov, kljub temu pa sta za vstop v polﬁnale izgubila s svojima nasprotnikoma,
ki sta bila tudi precej starejša in izkušenejša. Tako Davor kot Aljoša sta na koncu osvojila
5. mesto, Aljoša v kategoriji članov do 84 kg, Davor pa v najtežji kategoriji nad 89 kg.
S športnimi pozdravi!
Jurij Orač, predsednik kluba , KBV Sevnica

Na fotograﬁji so prvi trije v pospešenem
šahu, kjer se igra 2 x po 15 minut za eno
igro. V sredini je prvi Zvonko MESOJEDEC
(MK), ki je tudi ŠAHIST LETA 2008 ŠK MILANA
MAJCNA SEVNICA, na njegovi desni je drugi
Janez BLAS (drugokategornik) in na njegovi
levi strani tretji MARTIN Povše (MK).

Tekst: Janez Blas,foto: Štajner Samo

SMUČArajanje
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Prispevki in reportaže

JUHUHU, KORONARCI SMO SPET TU
Naj na začetku vsem, ki prebirate te vrstice, zaželimo veliko
zanosa in zdravja v tem letu. Kot nas že poznate, smo Koronarni
klub iz Sevnice, ki v svojem klubu združuje ljudi s težavami
srca in ožilja, kot je zvišan krvni pritisk, operirane na srcu,
holesterolom, sladkorno boleznijo. Med pomembne dejavnike
tveganja koronarne bolezni spadajo tudi dednost, depresija in
seveda prevelika telesna teža.
Ta tiha koronarna bolezen ogroža veliko ljudi. Malo je takšnih, pri katerih je že
ugotovljena, še bolj skrb zbujajoče pa je, da je še veliko več tistih, ki se tega še ne
zavedajo. Če pravočasno prepoznamo nevarne dejavnike in ustrezno ukrepamo, lahko
preprečimo neljubo presenečenje te bolezni.
Ali poznate svoje dejavnike tveganja? Žal prepoznamo nekatere dejavnike tveganja,
predvsem tiste, ki jih ne občutimo, kot so visok krvni tlak, zvišano raven holesterola,
pogosto prepozno, redno hodite na zdravniške preglede, tudi če nimate težav, saj jih
boste le tako lahko pravočasno odkrili.
Pravila za zdravje srca in ožilja:
�
Izberite si zdrav način prehranjevanja.
�
Privoščite si veliko sadja in zelenjave.
�
Omejite ali opustite količino alkohola.
�
Opustite kajenje.
�
Poskrbite za dovolj gibanja, vsaj pol ure na dan.
�
Izogibajte se stresu.
�
Upoštevajte zdravnikove nasvete za zdrav način življenja.
�
Dosledno jemljite zdravila po zdravnikovem navodilu.
Izračunajte si indeks telesne mase: ITM = telesna teža (kg): telesna višina/m2.
Primer: 75 kg : 1,85 m x 1,85 m = 3,42 ---- ITM = 75:3,42 = 22.
Orientacijske vrednosti ITM
nezadostna teža ------------------------------ < 18,5
ciljna teža ------------------------------------- 18,6 – 25
čezmerna teža --------------------------------- 25 – 30
debelost ----------------------------------- - > 30
Življenje je hvale vreden dar. Zdravja ni mogoče dobiti s popustom, niti kupiti. Za zdravje
lahko veliko naredimo tudi sami.Vsi, ki ste že v klubu in ste zadovoljni, povabite s seboj
tudi prijatelja ali prijateljico.
Rezi Zakšek

ZAKLJUČNO SREČANJE INVALIDOV V SEVNICI
Društvo invalidov Sevnica je v sredo dne 17.12.2008 organiziralo tradicionalno srečanje
naših članov, ki je bilo v prostorih Hotela Ajdovec v Sevnici. ob številni udeležbi 130
članov sta nas zabavala harmonikarja Teršek Zlatko in Mastnak Ferdinand. V kulturnem
programu pa so odlično nastopila Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor. Naše
članice za ročna dela, katere vodja je Ameršek Jožefa so izpeljale bogato razstavo ročnih
del. Ob zaključku leta smo tudi podelili pokale in diplome za najboljše šahiste, končni
vrstni red pa je naslednji: 1.Derstvenšek Franc 100 točk, 2.Mirt Martin 88 točk, 3.Prosenik
RudI 86, 4.Blas Janez 74 točk, 5.Keše Janko 48 točk, 6.Smerdelj Bojan 30 točk,
7.Skumavec Lovro 24,5 točk, 8.Špiler Franc 5 točk, 9.Kuhar Martin 4 točke.Pokale in
diplome je prvim trem podelil kapetan šahovske sekcije pri Društvu invalidov Blas Janez.
Zahvaljujemo se osebju Hotela Ajdovec za odlično postrežbo.
Društvo invalidov Sevnica

NEŽIN 95. ROJSTNI DAN
V sredo, 28. januarja, smo se s KORK Studenec odpravili v dom
starejših občanov v Sevnici, kjer je svoj 95. rojstni dan praznovala
Neža Žnidaršič. Sorodniki in sokrajani smo se zbrali v jedilnici
doma, kjer so upravitelji doma namenili nekaj lepih besed
gospe Neži ter jo obdarili. Nato je nastopil studenški pevski
zbor ter zapel nekaj pesmi. Pozdravili, voščili in obdarili so jo
tudi: župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, Društvo izgnancev
Studenec, predsednik krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc
in predsednica RK Studenec Slavica Ivačič. Nazdravili smo s
penino in zaželeli vse lepo še naprej. Nato so se oglasile citre,
na katere sta igrali Eva Metelko in Mikolič Nina, na harmoniko
pa je zaigrala Katarina Janc. Skratka, bilo je zelo lepo, na koncu
programa sta bili še pogostitev in slastna torta.
Bernarda Janc
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MOTO KLUB POSAVJE
NAJHITREJŠI V SLOVENIJI ŽE
PETIČ

Pod okriljem Zveze motoklubov Slovenije
je bila 31. januarja 2009 v Šentjakobskem
gledališču v prestolnici podelitev pokalov
junakom moto športa. Udeležili smo se
ga tudi tekmovalci Moto kluba Posavje,
ki vozimo motorna kolesa v spretnostni
vožnji za državno prvenstvo Slovenije.
Tekmovanja iz spretnostne vožnje z
motornimi kolesi so odlična priložnost, da
motorist izpopolni znanja in spretnosti v
obvladovanju motornega kolesa. Ta znanja
so lahko pogoj za preživetje, ko se motorist
znajde v kritični situaciji, na kakršne je
mogoče naleteti na cesti. Leto 2008 je
bilo zelo uspešno za našo ekipo, saj smo
zabeležili odlične rezultate.
Za naše uspehe je zaslužen tudi predsednik
društva Iztok Bence, ki nas bodri na vsakem
tekmovanju in je tudi sam eden izmed
tekmovalcev.
Naše želje za letošnje leto so osvojitev
enako dobrih rezultatov.

REZULTATI TEKMOVALCEV MOTO KLUBA
POSAVJE:
Kategorija junior do 10 let:
4. mesto Nik Bence

Kategorija od 350 do 750 ccm:
1. mesto Gregor Vodopivc
3. mesto Denis Dolinšek
Kategorija chopper:
1. mesto Iztok Bence
3. mesto Gregor Vodopivc

Kategorija enduro, cross, supermoto:
1. mesto Tomaž Knez
2. mesto Anže Stojanovič

Kategorija lady cup:
1. mesto Karmen Vodopivc
2. mesto Marjeta Pinoza
Karmen Vodopivc

Oglasi

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

ZIDARSTVO

gsm: 041/653 878

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

KAMNOSEŠTVO
PROIZVODNJA, MONTAŽA IN TRGOVINA
NARAVNEGA KAMNA, MARMOR, GRANIT
Obrtna cona Boštanj, Dol. Boštanj 56E,
tel.: (07) 81 62 080, gsm: 041 613 724

nagrobni spomeniki,
oprema lokalov, poslovnih prostorov,
stopnice, okenske police,
kuhinjski in kopalniški pulti,
fontane, tlaki,
svetovanje in projektiranje

info@gramasevnica.com
w w w. g ra m a s e v n i ca . c o m
Marec 09
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Policija, kolumna
POLICIJA SVETUJE:
Najprej lep pozdrav vsem bralcem časopisa. Konec koledarske zime je tu, kar pomeni, da 15.
marca lahko zamenjamo zimske pnevmatike z letnimi, ki morajo imeti vsaj 1,6 mm proﬁla.
Zimska oprema pa je še vedno potrebna, če nas preseneti »spomladanski sneg«.
Narava se je začela prebujati. Ob urejanju zelenic in travnikov marsikdaj zakurimo suho travo
in grmičevje. Zaradi varnosti pri kurjenju upoštevajmo pravila:
- kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom in očiščeno, ves čas pod nadzorom in
od gozda oddaljeno najmanj 50 m; od poti, naselij in objektov, z vnetljivimi ali nevarnimi
snovmi, pa vsaj 100 m;
- ogenj in žerjavico je treba ob koncu dobro pogasiti, kurišče pa pokriti z negorljivim
materialom;
- prepovedano je požigati travišča, kjer ogenj lahko ogrozi gozd;
- sežiganje rastlinskih ostankov na njivah je dovoljeno le ob stalni navzočnosti polnoletne
osebe, ki ima ogenj pod nadzorom;
- ob močnem vetru ne smemo kuriti.
V februar smo v akciji Pripni svoje življenje preverjali uporabo varnostnega pasu na vseh sedežih v vozilu. Varnostni pas rešuje
življenje in zmanjšuje poškodbe, ki nastanejo v prometnih nesrečah. Svetujem vam, da ga uporabljate vsi in vedno (voznik ali potniki).
Višina denarne kazni zaradi kršitve tega predpisa je nepomembna v primerjavi z vašim zdravjem ali življenjem.
Na našem območju se večkrat pojavljajo »prodajalci« različnega »dragega« tehničnega blaga, ki je izredno slabe kakovosti. Ne pustite
se preslepiti, naj vas zaradi nepremišljenosti ne boli glava po »dobrih, kakovostnih in poceni« nakupih. Obvestite policijsko postajo
Sevnica na telefonsko številko 81-61-800 ali pokličite interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080-1200.
Jože Sladič,vodja policijskega okoliša

PREDAVANJE VARNO V PROMETU

V Kulturni dvorani Sevnica so, na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), Univerze za tretje življenje, Društva
upokojencev, Policijske postaje Sevnica ter Avtošole Prah, bila predavanja na temo Varno v prometu. Predavanj so se udeležili večinoma
upokojenci, ki so poslušali o novostih cestnoprometnih predpisov. Zelo pomembno je psihoﬁzično stanje voznika. Udeleženci so tako
dobili kar precej nasvetov za varnost v prometu in odsevni trak, ki jih bo kot pešcem omogočil biti opaznejši.
Vir: Občina Sevnica

EVINO ŽIVLJENJE
Veter mi je rahlo kuštral lase, ruta je plapolala in mu mimogrede nagajala. Smehljal se je in
me opazoval, kako mladostniško uživam. Vreme je bilo prekrasno, kot naročeno, sončno in
toplo. Ni se mogel upreti in s svojo roko me je narahlo in zadržano objel. Uživala sem v vožnji
mimo Big Bena, parlamenta, katedrale svetega Pavla, trga Trafalgar, mimo Piccadilly Circusa,
Tower Bridgea. Najbolj sem pričakovala ogled Buckinghamske palače. Izpolnilo se je vse moje
pričakovanje. Bilo je krasno. Ob ogledih in srkanju znamenitosti bi bila skoraj pozabila nanj. Ni se
trudil vzbujati pozornosti, dal mi je čas in priložnost, da zaužijem London v popolnosti.
Bojim se, da je on tisti. Da je človek, ki sem ga čakala. Klemen. Moj Klemen. Tako prijeten je, nevsiljiv,
zna se pogovarjati, me razume, usmerja. Ob njem čutim varnost. Pojedla bi ga. Pa se držim nazaj. On
vse skupaj drži na neki varni razdalji, ampak mi da jasno vedeti, da je ob meni, da je moj prijatelj in da me
ima preprosto rad. Čutiva se.
Že sediva na večerji, v najinem hotelu. Manjši hotel s prijetnimi prostori in osebjem. Kot da bi se vrnila v obdobje baroka. Večerja
je bila okusna. Meni se res zdi, da se to ne dogaja. Vse je kot v pravljici. Bojim se, da ne sledi kaj slabega.
Moje razmišljanje prekine gospodična, ki pristopi k mizi. Podari mi čudovito vrtnico. Sprva sem menila, da je to sestavni del večerje.
Poduham vrtnico in oblije me … solze … nasmeh ... vstanem in ga objamem … »Si prepričan Klemen?« »Da, moja Eva, od dneva,
ko sem te videl na vlaku.«

Eva se od vas poslavlja. Lupčka

FITNES V ŠPORTNEM DOMU SEVNICA

išče novega najemnika
Javno povabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na spletni strani
www.kstm.si ali pokličete za informacije Mojco Švigelj, mojca.svigelj@kstm.si, 07 81 61 076.
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Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY,
www.zvezde.net / www.intervizija.si
PMCD 2008 - INTERVIZIJA

Kartoskop

Oddaja DANNYJEVE ZVEZDE
vsako nedeljo ob 21 uri na TV PAPRIKA.

Mesec marec 2009
Pred vami je zelo prijeten mesec. Imeli boste veliko dobre volje, sprejemali prave odločitve in se sprostili. Previdnost svetujem z nepredvidenimi in večjimi izdatki ter novimi nalogami na poslovnem področju.
Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem tednu. Za poslovnost bo ugoden termin v tretjem tednu. Za ﬁnance pa bo dobro obdobje v drugem tednu. Najboljše ujemanje bo z
rojenimi v juniju. Pozitivna številka je 5. Negativna pa 1.

Pred vami je čustveno vzpodbuden in romantičen mesec. Posli bodo
tudi v ospredju. Novim odnosom se lahko posvetite že v prvem tednu.
Pazite na počutje in nikar na slepo ne odločajte. Bodite mirni. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem
tednu. Pri poslih se bo premikalo na bolje. Za splošno najboljše
počutje bo pravi četrti teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z
osebami, ki so rojene v mesecu aprilu. Pozitivna številka je 8. Negativna pa 16.

Pred vami je mesec veselja in pričakovanja. Nadvse prijeten bo.
Poslom se lahko posvetite že v prvem tednu. V drugem tednu bo
pravi čas za družbo, veselje in prijatelje. Tretji teden bo pravi za
ljubezen in romantiko. Četrti pa za zapravljanje in vsesplošne nakupe. Prevladovala bo rjava barva. Počutje bo konstantno. Zelo dobro
ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu maju. Dobra številka je
4. Negativna pa 23.

Pred vami je mesec izzivov, sreče in dela. Splošno dobro počutje je
predvideno v tretjem tednu. V odnosih boste spoznavali nove izzive.
Za ﬁnance bo najboljši čas v četrtem tednu. Pri denarju pa pazljivo
v drugem tednu. Previdnost svetujem tudi pri zaostrenih odnosih v
zadnjem tednu. Prevladovala bo rumena barva. Za ljubezen bo dobro obdobje v tretjem tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z
rojenimi v mesecu februarju. Pozitivna številka je 13. Negativna pa 6.

Pred vami je sproščujoč in ustvarjalen mesec. Veliko novosti vas čaka
in tudi lepih novic ne bo malo. Znali se boste odločati konstruktivno v
pravem trenutku. Najboljše obdobje za poslovnost bo v prvem tednu.
Prevladovala bo rožnata barva. Za ljubezen bo najboljši tretji teden.
Za ﬁnance bo pravi drugi teden. Počutje pa bo predvidoma spremenljivo. Dobro se boste lahko ujeli z rojenimi v juliju. Pozitivna številka
je 18. Negativna pa 26.

Inf.: g. Mencinger, 031 208 270

Pred vami je vesel in svež mesec. Za nove podvige in izpeljavo želenih
ciljev je to zelo dober čas. Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo
najboljše obdobje v drugi polovici meseca marca. Bodite odkriti in
prizanesljivi do sami sebe. Pri učenju boste imeli ustvarjalno obdobje
že v prvem tednu. Pri ﬁnancah bo šlo na bolje. Za splošno dobro
počutje bo najboljši tretji teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete
z rojenimi v mesecu juniju. Pozitivna številka je 2. Negativna pa 25.

Pred vami je mesec skrivnosti in pričakovanj. Intuzijazma vam ne
bo manjkalo. Načrtovali boste nove podvige. Prevladovala bo zelena
barva. Za ljubezen bo najboljši drugi teden. Za poslovnost bo predvidoma pravi čas v četrtem tednu. Finančno pa bo najbolj ugoden
drugi teden. Za splošno ugodno počutje pa sta prava drugi in tretji
teden. Najbolje se boste lahko ujeli z rojenimi v mesecu septembru.
Pozitivna številka je 10. Negativna pa 3.

Pred vami je izrazito dinamičen, ustvarjalen, vesel, prijeten in vzpodbuden mesec. Čustveno in splošno ljubezensko boste zlahka blesteli.
Za ﬁnance bo najboljši čas v drugem tednu. Pri poslih pa si boste
lahko dali duška v tretjem tednu. Previdnost svetujem le pri večjih
in nepredvidenih izdatkih v zadnjem tednu. Prevladovala bo zelena
barva. Dobro ujemanje bo z rojenimi v decembru. Pozitivna številka
je 12. Negativna pa 7.

Pred vami je mesec ljubezni in ﬁnančnih uspehov. Izkoristite ga. Ne
prepirajte se in bodite zbrani ter osredotočeni na nove izzive. Prevladovala bo rumena barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem
tednu. Za posle bo pravo obdobje v tretjem tednu. Finančno pa bo
najboljši čas v zadnjem tednu. Za počutje bo predvidoma dobro obdobje v prvem tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi
v mesecu januarju. Dobra številka je 14. Negativna pa 22.

Pred vami je malo raztresen mesec. Pazite na energijo. Za ljubezen bo
najboljše obdobje kar v prvem tednu. Poslovno najboljši čas prihaja
v drugem tednu. Za denar in ﬁnančne posle bo pravi čas v četrtem
tednu. Za počutje najboljši čas pa tudi ob koncu meseca. Zelo dobro
ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v mesecu septembru.
Pozitivna številka bo 3. Negativna pa 28.

Pred vami je lep mesec. Druženja bodo v prvem planu predvsem pa
ljubezen. Previdnost svetujem pri hitri vožnji, besedah, pričakovanju
in spreminjanju rutine. Prevladovala bo modra barva. Za ljubezen bo
najboljše obdobje v drugem tednu. Za poslovnost bo zelo dober čas
v prvem tednu. Za ﬁnance bo pravo obdobje v tretjem tednu. Počutje
pa bo predvidoma konstantno cel mesec. Zelo dobro ujemanje bo z
rojenimi v aprilu. Pozitivna številka je 20. Negativna pa 9.

Pred vami je deloven, energičen in ustvarjalen mesec. Za navezovanje
stikov na poslovnem področju bo zdaj najboljši trenutek. Prevladovala bo zlata barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem tednu. Pri
poslih boste imeli ustvarjalno obdobje v drugem tednu. Pri ﬁnancah
svetujem previdnost v tretjem tednu. Za splošno dobro počutje bo
najboljši četrti teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi
v mesecu marcu. Pozitivna številka je 7. Negativna pa 22.

RAZSTAVA VELIKIH PLAZILCEV
ŽIVE ŽIVALI

Športni dom Sevnica,

21. in 22. MAREC, od 10 – 19 ure
na ogled bodo največje orjaške kače,
dolžine 6 – 7 metrov, teže 10 – 12 kg,
orjaški kuščarji, ptičji pajki, škorpijoni, anakonde,
Kače in živali, ki niso hude, bo možno božati.
Možno se bo brezplačno fotografirati z živalmi.
Fotografirala bo priznana zoologinja.

Vstopnina: otroci do 3 let – brezplaèno,
osnovnošolci: 4 €, odrasli 5€.

Lokalna razvojna fundacija Posavja
znotraj projekta PRSTaN –
Posavska regionalna stična točka
za nevladne organizacije
vabi društva na brezplačni
Seminar o zaključnem računu za
društva:
Sevnica, 2.3.2009, 16h-19h
Kulturna dvorana Sevnica,
Kvedrova 25 Sevnica
Informacije na
info@lrf-posavja.si ali
041/345-344
Marec 09
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1. nagrada: knjiga V čas zapisana sevniška partitura,
ki jo podarja KŠTM Sevnica
2. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ju podarja
Gostilna Repovž, Šentjanž 14, 8297 ŠENTJANŽ,
3. nagrada: dve vstopnici za kino,
ki ju podarja KŠTM Sevnica

Oglasi
Janez Pungerèar

Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.:07/81 80 451, MOB.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija

AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

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

V kamnolomu KS Tržišèe je možno dobiti naslednje materiale:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

Material lahko prevzamete v peskokopu ali
vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.

GSM - PREVOZI:
041 637 443

e-pošta: mirko.nov@siol.net

GSM - TURIZEM:
051 389 330

Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
Vrtni center DALIA, (sadike vrtnin, okrasnega cvetja,

semena, zemlja, gnojila,
darilni program...)

tel.: 07 81 63 638

Kmetijska trgovina KOC LENART,

(škropiva, gnojila,
rezervni deli, stroji,orodja,
krmila, hrana za živali.)

tel.: 07 81 63 630

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,
dostave s hiapom na dovozna mesta...)

tel.: 07 81 63 634

Grajska mesnica s svežim mesom,

tel.: 07 81 63 644

Trgovina z živili in mesnica
s svežim mesom IZIDOR,

tel.: 07 81 63 660

G.M.P.

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72
Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA
IN PESKA

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP

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

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

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