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

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

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

Lektoriranje: Božislava Čož.

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.

Fotografi ja na naslovnici: Matej Imperl
Oglasna sporočila niso lektorirana. 
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.

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

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

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

Prihodnja številka bo izšla oktobra 2009, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10.9.2009. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Še polni vtisov z dopustniških dni se zdaj spet pripravljamo na nov začetek. 
Upamo, da ste dopust lepo preživeli in si nabrali novih moči za opravljanje 
vsakodnevnih obveznosti. Te se začenjajo tudi za učence in dijake, saj je pred 
njimi novo šolsko leto, v katerem jim iz uredništva želimo veliko uspeha in na 
novo pridobljenega znanja. Ta jim bo koristil v življenju. 
V tem mesecu praznujemo svetovni dan turizma, kar bomo proslavili tudi v naši 
občini z zanimivimi predstavitvami turističnih danosti, in sicer v Doživljaju. Z 
veseljem vam bomo predstavili turistično ponudbo naše občine, kupili boste 
lahko tudi ročno izdelane izdelke naših občanov. Vljudno vabljeni. 

Marjeta Lamovšek, začasna odgovorna urednica

Podatki o glasilu:

Uvodnik

  8. september               svetovni dan boja proti nepismenosti
10. september   svetovni dan preprečevanja samomorov
11. september   svetovni dan prve pomoči
16. september   svetovni dan ohranjanja ozonske plasti
21. september   svetovni dan alzheimerjeve bolezni 
24. september   svetovni dan šolskega mleka 
26. september   svetovni dan jezikov
27. september   svetovni dan turizma 
30. september   svetovni dan gluhonemih 
30. september   svetovni dan srca 

Koledar svetovnih dni za september

S tem prispevkom spodbujamo ozaveščenost o svetovno znanih dogodkih in 
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.
Vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan; 
http://www.unicef.si/main/koledar.wlgt
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Občina Sevnica vsako leto objavi razpis za sofi nanciranje projektov 
za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena, ki niso v lasti občine Sevnica. Na razpis se lahko prijavijo 
lastniki ali upravitelji kulturnih spomenikov, ki so bili z odlokom 
razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. Letošnji razpis 
je že končan, rezultati pa bodo znani prihodnji teden. Po končanih 
investicijah morajo investitorji na občino Sevnica dostaviti poročila o 
naložbi. V preteklem tednu sta si predstavnici oddelka za družbene 
dejavnosti ogledali opravljeno delo prijavljenih na razpis leta 2008 
in ugotovili, da so dela večinoma končana. Iz občinskega proračuna 
so lani sredstva za obnovo kulturnih spomenikov pridobili: župnija 
Sevnica za obnovo podružnične cerkve na Žigrskem Vrhu, župnija 
Boštanj za obnovo poslikav v cerkvi sv. Križa v Boštanju, župnija 
Tržišče za obnovo ometov v cerkvi sv. Urha na Slančjem Vrhu in 
postavitev zaščitnega zidu pri cerkvi Marijinega Vnebovzetja v 
Tržišču, župnija Razbor za cerkev sv. Lovrenca na Gori ter župnija 
Loka pri Zidanem Mostu za obnovo cerkve sv. Helene.

Ohranjanje in vzdrževanje kulturnih 
spomenikov v letu 2008

V prostorih Občine Sevnica je bil sestanek občinske uprave občine 
Sevnica in zaposlenih v Skupnem prekrškovnem organu občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. 
Sestanka sta se udeležila tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in vodja Skupnega prekrškovnega organa Martin Cerjak. Občinska 
uprava je predstavila poglavitne težave po posameznih področjih, ki 
jih nadzira Skupni prekrškovni organ, na določene pomanjkljivosti 
pa so opozorili tudi predstavniki Skupnega prekrškovnega organa. 
Občina Sevnica bo v sodelovanju s Skupnim prekrškovnim organom 
sistematično pristopila k uskladitvi svojih predpisov zaradi lažjega 
nadzora. Navzoči so se dogovorili tudi za način poslovanja in se 
zavzeli za sodelovanje in medsebojno pomoč pri delu.

Občinska uprava sodeluje s skupnim 
prekrškovnim organom

Predstavnika občine Sevnica sta se udeležila sestanka, ki ga je 
sklicalo podjetje DDC svetovanje inženiring, d. o. o., iz Ljubljane, ki 
po naročilu Direkcije Republike Slovenije za vodenje naložb v javno 
železniško infrastrukturo izvaja konzultantske storitve za prostorsko 
in investicijsko umestitev investicijskih projektov na področju 
ureditev nekaterih cestno-železniških križanj. Med preostalimi 
tovrstnimi naložbenimi projekti za območje celotne države sta se 
znašli tudi dve problematiki, povezani z gradnjo akumulacijskega 
bazena Hidroelektrarne Blanca, zato sta se sestanka udeležila 
tudi predstavnika podjetja Infra, d. o. o., iz Sevnice. Gre za znani 
zahtevi Slovenskih železnic za izpeljavo zunajnivojskega križanja 
nove obvozne ceste na Blanci ter za prestavitev regionalne ceste 
na Gornjem Brezovem (Gobavce) nad železniško progo, za namen 
odprave obeh nivojskih prehodov. Za obe ureditvi je minister za 
promet marca lani izdal odločbi, s katerima nalaga Slovenskim 
železnicam, Direkciji Republike Slovenije za ceste ter podjetju Infra, 
d. o. o., pripravo in izpeljavo postopkov, ki bi uresničili pobude, 
končane pa naj bi bile do januarja 2014. Navedeni datum je kratek 
v pomenu izpeljave postopkov za umestitev posegov v prostor, 
prav tako pa tudi v pomenu načrtovanja potrebnih sredstev v 
načrtih razvojnih programov proračuna Republike Slovenije ter 
izvedbenih programov nosilcev aktivnosti. Občina Sevnica se 
aktivno vključuje v vse postopke in pri predvidenih ureditvah 
na Gobavcah nastopa tudi kot nosilec postopka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, ki povezuje predvideno gradnjo 
mostu čez Savo, med Sevnico in Logom, z navedenimi ureditvami 
na državni cestni infrastrukturi. Na sestanku so bile konzultantom 
posredovane informacije o razmerah navedenih projektov, odprta 
je bila razprava o problematiki prostorskega umeščanja ter okvirno 
dogovorjene nadaljnje aktivnosti, ki bodo tako bolj koordinirane in 
predvidoma tudi uspešnejše.

Na DDC o ureditvi nivojskega prehoda 
ceste in železniceDvorišče pri OŠ Sava Kladnika in Vrtcu 

Kekec obnovljeno
Občina Sevnica je obnovila dvorišče pri OŠ Sava Kladnika Sevnica 
in pri Vrtcu Kekec. Dela so zajemala rušenje sedanjega asfalta ter 
tlakovanih površin, zamenjavo litoželeznih pokrovov ter jaškov, 
vgrajevanje tampona, robnikov, novih kulir plošč ter asfaltiranje. 
Dvorišče služi za razne programe, ki jih izvaja vrtec med 
varstvom otrok ter za druge potrebe šole. Sredstva za izvedbo so 
zagotovljena v proračunu občine. Letos bo pri enoti Vrtca Kekec 
zamenjana lesena ograja s kovinsko ter opravljeno odvodnjavanje 
meteorne vode z igrišča.

Rezultati energetskega pregleda 
OŠ Sava Kladnika
Občina Sevnica se je odločila za pristop k izdelavi energetskega 
pregleda OŠ Sava Kladnika Sevnica z namenom zmanjšanja porabe 
energije ter izboljšanja bivalnega ugodja za potrebe pouka. 
Energetski pregled je izdelalo podjetje Arhe, d. o. o. V pregledu 
so izdelani ukrepi za učinkovito rabo energije, ki so fi nančno 
ovrednoteni. Za vsak ukrep je izražen prihranek ter vračilna 
doba celotne naložbe. Predlagani ukrepi so: gradbena sanacija 
objekta, kamor spada celotna obnova ovoja objekta, zamenjava 
strešne kritine, izolacija strehe ter izvedba izolacijske fasade, 
nadalje vgradnja termostatskih ventilov, zamenjava svetil, naložba 
v sončno elektrarno ter organizacijski ukrepi, med katere spada 
predvsem izklapljanje računalniške opreme. Vrednost vseh ukrepov 
je 1,4 milijona EUR. Energetski pregled je temelj za odločanje o 
nadaljnjem vlaganju v objekt oziroma pripravo na evropske in 
državne razpise.
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VEČSTANOVANJSKA GRADNJA V SEVNICI (ŠMARJE) -
POZIV ZAINTERESIRANIM INVESTITORJEM

Občina Sevnica je lastnik večjega dela zemljiških parcel v delu 
območja naselja Šmarje, ki ga ureja Odlok o ureditvenem načrtu 
Šmarje ob Planinski cesti, v Sevnici. Lastnik manjšega dela na 
skrajnem jugozahodnem delu območja so Savske elektrarne 
Ljubljana. Območje obsega parcelne št. 67/5, 67/7, 68/2, 71/6, 
75/5, 75/8, 77 in 78/1, vse v k. o. Šmarje, skupne tlorisne 
površine v izmeri približno 10.000 m². Zemljišče leži v rahli 
pobočni legi, orientirano je proti jugovzhodni strani, s pogledom 
na mesto Sevnica.
Po veljavnem prostorskem aktu sta na delu območja predvideni 
gradnja garažne hiše z zakloniščem in ureditev športnih površin. 
Zaradi pomanjkanja stanovanjskih površin v Sevnici, predvsem 
pa zato, ker je že z veljavnim prostorskim aktom ureditveno 
območje tega dela naselja Šmarje predvideno za večstanovanjsko 
pozidavo, se je občina Sevnica odločila urediti in pridobiti 
nove stanovanjske površine tudi z gradnjo večstanovanjskih 
objektov. 
Da bo gradnja mogoča, je treba prej z izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na podlagi pobude 
investitorja spremeniti veljavni prostorsko-izvedbeni akt, skladno 
z veljavno prostorsko zakonodajo. S tem bosta omogočeni 
umestitev večstanovanjskih objektov ter potrebne prometne, 
energetske in komunalne infrastrukture.
Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, 
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.
S tem obvestilom pozivamo vse morebitne investitorje, ki jih 
zanima gradnja objektov ter druga predvidena ureditev območja, 
kot jih bo določal OPPN, ter za predhodno izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, da z izkazanim interesom 
seznanijo občinske strokovne službe najpozneje do torka, 15. 
septembra 2009. Pisno pobudo pošljite na naslov:

OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor
Glavni trg 19a,
8290 Sevnica

Občina Sevnica bo z zainteresiranim investitorjem podpisala 
pismo o nameri.

Dodatne informacije vam bo posredoval občinski urbanist Dušan 
Markošek, univ. dipl. inž. arh. na telefonski številki: 07 81 61 
236, vprašanja pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov: 
obcina.sevnica@siol.net .

 Dušan Markošek, univ. dipl. inž. arh.
 Občinski urbanist

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 78/05-uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Odloka o 
priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB) objavlja 
Odbor za priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica

R A Z P I S

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009 

1. člen
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje 
priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam 
in skupinam, ki pomembno pripomorejo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in 
ugledu občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, 
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, 
znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

2. člen
Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega, so:
- naziv častni občan občine Sevnica
- grb občine Sevnica
- zlata plaketa občine Sevnica
- srebrna plaketa občine Sevnica
Vsako leto se lahko podelijo največ en grb občine Sevnica, največ 
tri zlate plakete občine Sevnica in največ pet srebrnih plaket 
občine Sevnica.

3. člen
Naziv častni občan občine Sevnica je lahko podeljen posamezniku, 
ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih 
življenja in dela pripomore k izjemnemu razvoju in ugledu 
občine.
Grb občine Sevnica se navadno podeljuje podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in 
skupinam.

4. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, 
zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi 
lokalne skupnosti.

5. člen
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata 
              za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki, 
3. obrazložitev predloga,
4. vrsto predlaganega priznanja. 
Če je za dobitnika priznanja občine Sevnica kot kandidat predlagan 
posameznik, je treba skladno z 8. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 21.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US,) obvezno priložiti pisno 
izjavo kandidata (posameznika) o osebni privolitvi v zbiranje in 
obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo 
osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o 
prejemnikih in podelitve priznanj občine Sevnica, kot ga določa 
Odlok o priznanjih občine Sevnica – obrazec P. Obrazec je na 
voljo v vložišču občine Sevnica in na spletni strani www.obcina-
sevnica.si. 

6. člen
Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval odbor za priznanja 
po koncu razpisa. 
O podelitvi priznanj občine Sevnica s sklepom odloči občinski 
svet na predlog odbora za priznanja.
Priznanja podeljuje župan občine Sevnica ali oseba, ki jo je 
pooblastil, navadno ob prazniku občine. 

7. člen
Predlogi za dobitnike priznanj občine Sevnica v letu 2009 se 
zbirajo do ponedeljka, 7. septembra 2009 (za pravočasno oddani 
predlog šteje tudi predlog, poslan priporočeno 7. septembra 
2009) na naslov:

OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obravnavani.

Številka: 094-0006/2009
Datum: 3. 8. 2009

www.obcina-sevnica.si
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V sklopu gradnje kanalizacije in osrednje čistilne naprave Sevnica 
so dela v obrtni coni Boštanj končana. Po projektu so položili 
kanalizacijo pod cesto obrtne cone Boštanj ter preplastili ceste v 
obrtni coni Boštanj. Za rešitev problema stoječe vode v ulici po 
vsakem deževju je izvajalec v oziroma ob cesti naredil tri dodatne 
jaške za meteorno vodo, urejene pa so tudi rešetke in mulde ter 
priključki oziroma dostopi do hiš in objektov ob cesti, prav tako 
tudi bankine.

Ureditve v obrtni coni Boštanj

Več sočasnih ureditev po 
krajevnih skupnostih
Predstavniki občine so se pogovarjali s predstavniki krajevnih 
skupnosti, kjer potekajo večje investicije, katerih investitor je 
občina Sevnica. Da bi bila dela opravljena čim bolj celovito, bodo 
manjše ureditve sofi nancirale tudi posamezne krajevne skupnosti. 
Takšno sodelovanje pomeni sočasno ureditev zadev, ki bi sicer bile 
opravljene pozneje.

Močno deževje pustilo posledice na 
infrastrukturi in objektih
Strokovne službe občine so si z vzdrževalci lokalnih cest ogledali 
posledice poškodb po močnejšem deževju iz 3. na 4. avgust. 
Najnujnejša dela so opravljena in poskrbljeno je za varnost prometa. 
Na nekaterih cestnih odsekih je začasno postavljena prometna 
signalizacija. Veliko je bilo nanosov peska, zalitih propustov in 
jaškov za odvodnjavanje meteorne vode. Močno so poškodovane 
tudi bankine in vsi makadamski cestni odseki, ki jih je na srečo 
čedalje manj. Ekipe izvajalcev bodo pospešeno nadaljevale delo pri 
odpravi posledic padavin.

Odsek regionalne ceste skozi Sevnico 
tudi uradno predan v uporabo
Direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste mag. Gregor Ficko 
in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk sta slavnostno predala v 
uporabo 1. etapo novourejenega odseka regionalne ceste Breg–
Sevnica–Brestanica skozi Sevnico. Nova pridobitev zagotavlja 
večjo varnost v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev. Dela, ki 
so obsegala ureditev ceste v dolžini 474 metrov, semaforizacijo 
križišča, gradnjo podpornih zidov, ureditev obojestranskega 
pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave ter ureditev 
odvodnjavanja in komunalnih naprav, je opravilo podjetje Gradnje, 
d. o. o., Boštanj. Pogodbena vrednost del znaša 991.321 evrov, 
pri čemer je delež ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste 
630.902 evrov, delež občine Sevnica pa 360.419 evrov. Projekt 
za omenjeno investicijo so izdelali v podjetju Ginex international, 
d. o. o., iz Nove Gorice, nadzor nad gradnjo je opravilo podjetje ZIL 
inženiring, d. d., iz Ljubljane, svetovalne storitve pa podjetje DDC 
svetovanje inženiring, d. o. o., iz Ljubljane. Direkcija Republike 
Slovenije za ceste že vodi postopke za 2. etapo ureditve omenjene 
regionalne ceste skozi Sevnico v dolžini 460 metrov. Sofi nancerski 
sporazum z občino Sevnica je že podpisan, v postopku pa je tudi 
javni razpis za izbiranje izvajalca. 

Mag. Bernarda Podlipnik na delovnem 
srečanju v Sevnici
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z generalno direktorico Direktorata 
za evropske zadeve in investicije mag. Bernardo Podlipnik. 
Na delovnem srečanju, ki so se ga udeležili tudi predstavnik 
ministrstva za okolje in prostor Rok Peterman, direktor Javnega 
podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč, direktorica podjetja Inplet 
Helena Zidarič – Kožar, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in 
vodja projekta CČN Sevnica Mateja Cvetkovič, so govorili o poteku 
del na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica. 
Na projektu, ki je zaradi obsežnosti del razdeljen na pet faz, dela 
potekajo v skladu s terminskim planom. V začetku septembra so 
predvideni prvi tehnični pregledi za posamezne faze in začetek 
enoletnega poskusnega delovanja čistilne naprave na Logu, kajti to 
omogoča stopnja dokončanja kanalizacije, saj je zajetje odpadnih 
voda že preseglo minimalnih trideset odstotkov, ki so potrebni 
za normalen začetek delovanja. Tudi fi nanciranje projekta je v 
skladu s fi nančnim načrtom in je bilo do sredine julija izvajalcu del 
izplačanih že 8,2 milijona evropskih, državnih in občinskih sredstev. 
Govorili so tudi o uskladitvi operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalnih voda, ki je potrebno zaradi sledenja novim 
tehnologijam in gradnjam čistilnih naprav, ki stremijo k temu, da 
se odpadne vode očistijo čim bliže svojemu izvoru. Pri tem je zelo 
pomemben dejavnik tudi strošek gradnje čistilne naprave na enoto 
učinka, ki je pri manjših napravah navadno višji. Zaradi sledenja 
cilju čiščenja odpadnih voda, in ne le gradnji čistilnih naprav, je 
treba ta program ustrezno prilagoditi. Župan je omenil tudi gradnjo 
čistilne naprave Dolnje Brezovo, ki je bila predvidena za letos in 
ima občina Sevnica že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar 
se zaradi ne zagotovitve sredstev, kljub sklepu vlade, gradnja 
še ni začela. Mag. Podlipnikova je zagotovila, da bodo potrebna 
sredstva za čistilno napravo Dolnje Brezovo, katere izvedba je tudi 
zelo pomembna za podjetje Inplet, uvrščena v predlog državnega 
proračuna za leto 2010/2011. V nadaljevanju so se dotaknili tudi 
problematike zbiranja in odlaganja odpadkov. Skupna ugotovitev 
je, da ima občina Sevnica v projektu Cerod ugodno rešen problem 
zbiranja in odlaganja odpadkov in da so uskladitve potrebne pri 
oblikovanju zbiranja in odlaganja, ki se morejo izvesti v skladu 
z novim pravilnikom, ki stremi k temu, da onesnaževalec plača 
sorazmerno ceno z odloženo količino odpadkov. Glede taks za 
odlaganje odpadkov je župan povedal, da se porabljajo za reševanje 
problematike odpadkov in da je interes občine, da zbrane takse 
porabi za dograditev in posodobitev zbirnega centra za odpadke v 
Sevnici, s ciljem ločeno zbrati čim več odpadkov in jih porabiti kot 
surovino. Ob koncu delovnega srečanja je sledil še terenski ogled 
projekta, predvsem gradnje objekta čistilne naprave na Logu. Vsi 
so bili z videnim zadovoljni.

Foto:Ljubo Motore
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Občinska stran

Vir: Občina Sevnica

Usklajevanje računovodskih 
standardov
Zaradi uskladitve Slovenskih računovodskih standardov z 
Mednarodnimi standardi poročanja je standard 35 odpravil možnost 
računovodskega izkazovanja sredstev v upravljanju. Izkazovanje 
infrastrukture kot posebne kategorije osnovnih sredstev v 
upravljanju v bilancah stanja javnih podjetij je tako mogoče le 
še do konca leta 2009. Zato so se predstavniki Javnega podjetja 
Komunala, d. o. o., Sevnica ter občinskih strokovnih služb sestali 
na delovnem sestanku, kjer so opredelili razmerje med občino 
in izvajalcem gospodarske javne službe. Novo razmerje mora še 
zagotavljati nemoteno gradnjo gospodarske javne infrastrukture 
in izvajanje gospodarske javne službe. Razmerja med lastnikom 
gospodarske javne infrastrukture ter sedanjim upravljavcem se 
bodo po novem letu uredila s pogodbami o najemu gospodarske 
javne infrastrukture in izvajanju te službe. Za pripravo operativnih 
programov obnovitvenih ter razširitvenih investicij v prihodnjem 
letu je bilo dogovorjeno, da strokovne službe občine Sevnica in 
Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica pripravijo vse potrebne 
dokumente do priprave predloga proračuna za prihodnje leto.

Sestanek med komunalo in občino
Sestali so se predstavniki občine in Javnega podjetja Komunala  
Sevnica, ki so na delovnem sestanku med drugim obravnavali 
porabo okoljskih dajatev za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja 
odpadkov. Predlog je bil, da se sredstva porabijo za razširitev 
zbirnega centra za odpadke v Sevnici. Komunala bo pripravila idejni 
projekt razširitve, ki bo vseboval vse, da bo postal zbirni center 
do občanov prijaznejši in dostopnejši. Govorili so tudi o vrednosti 
najemnine za objekte gospodarske javne infrastrukture, ki bodo 
v upravljanju Javnega podjetja Komunala Sevnica, in o načinu 
upravljanja sredstev amortizacije. Na sestanku je bila obravnavana 
tudi gradnja sekundarne kanalizacije za navezavo na primarne 
kanale kanalizacijskega sistema Sevnica. Na delu Florjanske in 
Drožanjske ulice bo treba pred dokončno ureditvijo ceste opraviti 
še nekaj priključnih kanalov, da bo pozneje mogoče nadaljevati 
gradnjo sekundarne kanalizacije brez novih posegov v cesto. 

Urejanje dostopov do Save
Predstavniki Službe za zašito in reševanje občine Sevnica, Uprave 
za zaščito in reševanje RS - Izpostava Brežice, Gasilske zveze 
Sevnica in podjetja Infra, d. o. o., so si ogledali dostope do vode za 
potrebe zaščite in reševanja. Ti so bili opravljeni v sklopu ureditve 
infrastrukture ob akumulacijskem bazenu Hidroelektrarne Blanca. V 
betonsko-kamniti izvedbi so izvedeni dostopi do vode na Gornjem 
Brezovem, pri železniškem mostu čez Savo v Sevnici, pri obrtni coni 
v Boštanju in čistilni napravi na Logu. Gramoziran je tudi dostop ob 
Mačjem potoku na Impoljci. Podjetje Infra bo na območju občine  
Sevnica opravilo še dostopa ob potoku Štegina in na bodočem 
vadišču MORS na Blanci, ki spadata med ureditve infrastrukture 
ob gradnji Hidroelektrarne Krško. Hkrati z izvedenimi deli bodo 
narejeni tudi dostopi na območju akumulacije Hidroelektrarne 
Boštanj. Na tem delu je že opravljen dostop na pristanu Orehovo, 
izvesti oziroma dokončati pa je treba še dostopa na Bregu in na 
Šmarčni. Dostopi bodo ustrezno zavarovani in bodo namenjeni 
zaščiti in reševanju ter za usposabljanje enot za zaščito, reševanje 
in pomoč. 

Razpis za stanovanja končan
Občina Sevnica je julija objavila 3. razpis za dodelitev neprofi tnih 
stanovanj v lasti republiškega stanovanjskega sklada. Ta je občini 
že leta 2006 podelil razpolagalno pravico za izvedbo razpisov. Na 
pretekla dva razpisa se ni prijavilo zadostno število interesentov, 
zato je bil razpis ponovno objavljen. Na voljo je bilo osem stanovanj 
v izmeri od 49 do 60 m2. Na razpis se je v določenem roku prijavilo 
13 prosilcev, katerih vloge je občinska pristojna služba obravnavala 
avgusta. Prosilci so bili o uvrstitvi na prednostni seznam obveščeni 
pisno. Najemniki, ki so uvrščeni na prednostni seznam za dodelitev 
neprofi tnih stanovanj, bodo nato najemno razmerje sklenili s 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije oziroma njegovim 
pooblaščencem podjetjem Naše okolje iz Trbovelj.

Izvajalec del za obnovo križišča v 
Krmelju izbran
Direkcija Republike Slovenije za ceste je vodila postopek izbiranja 
izvajalca del za obnovo križišča z navezovalnimi cestami pri Gostišču 
Barbara v Krmelju. Direkcija in Občina Sevnica sta z izvajalcem del 
AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega podpisali sofi nancersko pogodbo. 
Soudeležba občine znaša 176.000 EUR, celotna vrednost naložbe 
pa je 487.000 EUR. 

Akumulacijski bazen hidroelektrarne 
Blanca dosegel polno obratovalno koto
Akumulacijski bazen hidroelektrarne Blanca je julija dosegel polno 
obratovalno koto. Šlo je za poskusno polnitev akumulacijskega 
bazena HE Blanca, s katerim sta investitorja gradnje HE Blanca 
podjetji HESS, d. o .o., in Infra, d. o. o., preverili akumulacijski 
bazen pred tehničnim pregledom. Do tehničnega pregleda, ki 
je predviden za september, bodo tako izvajali le še meritve in 
opazovali njegovo delovanje. Večje padavine, ki so povečale 
vodotoke, predvsem Drožanjski in Florjanski potok v starem delu 
Sevnice, so preverile projektirano in zgrajeno poplavno varnost 
Sevnice. Potoka, ki sta v sklopu gradnje HE Blanca dobila novo 
podobo, saj sta pred izlivom v Savo ujeta v zaprti kineti dimenzij 2 
x 3 metre v dolžini 250 in 800 metrov, nista povzročala težav, kar 
je razveselilo lokalno skupnost, najbolj pa lastnike hiš ob potokih, 
ki so bili v preteklosti večkrat poplavljeni.

Iz Mrzle Planine proti Zalogu po 
prenovljeni cesti

Občina Sevnica je uspešno končala še eno 
v vrsti sanacij cest po neurju iz leta 2005. 
Novo asfaltno prevleko je izvajalec del 
Gradnje, d. o. o., Boštanj, izvedel na odseku 
lokalne ceste iz Mrzle Planine proti Zalogu, 
do meje sevniške in krške občine. Vrednost 
obnove 700 metrskega odseka je 82.000 
EUR. Občina bo večino sredstev pridobila iz 
državnega proračuna iz sanacij po neurju 

iz leta 2005. Proti koncu gre tudi sanacija ceste v Pusti Graben v 
Krajevni skupnosti Zabukovje. Tako bo občina do pogodbenega 
datuma do konca avgusta uspešno končala sanacije cest v letu 
2009, ki so fi nancirane na podlagi pogodbe med Ministrstvom za 
okolje in prostor in Občino v vrednosti 1,2 milijona EUR.
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V petek, 24. julija, je bilo ob 16. uri slovesno odprtje vodovoda 
in elektrovoda v zaselku Cerov Breg. To je manjši zaselek, ki se 
razprostira na pobočjih nad Logom in gravitira na Vaško skupnost 
Log v Krajevni skupnosti Boštanj. Iz teh pobočij je čudovit razgled, 
ki seže vse od Kuma na severozahodu, mimo Lisce, Bohorja, 
Kozjanskega do Bizeljskega hribovja na vzhodu.
Prvi začetki dogovarjanja o akciji napeljave vodovoda in elektrike 
na Cerovem Bregu segajo v leto 2007, ko se je na sosednjem 
hribu vodovodni sistem Goli Vrh–Orle povezal v Vodovodni sistem 
Primož. Lani je gradbeni odbor premeril in določil traso napeljave, 
zbral ponudbe izvajalcev, pridobil soglasja od lastnikov parcel za 
prekope, po katerih poteka napeljava, in se dogovoril o fi nančni 
konstrukciji. Letos se je od februarja do konca maja projekt 
realiziral in v grobem končal.
Vodovod je tako v celoti postavljen na novo in napeljan od 
vodohrama na Orlah, ki je zgrajen na nadmorski višini 500 m, proti 
kmetiji Kosančičevih na Cerovem Bregu, od tam pa je vodovodna 
cev združena v jarku z električnim kablom, ki poteka naprej 
mimo dveh zidanic in treh stanovanjskih objektov, od tam pa teče 
samo vodovodna cev do zaselka Reber za dve gospodinjstvi, ki 
sta na nadmorski višini okrog 300 m. Vodovodna trasa je dolga 
približno 1.800 m, električna pa 1.100 m. 
Ta pridobitev je za celoten zaselek izjemno pomembna, saj so 

imeli doslej le trije stanovanjski objekti električni priključek, po 
končani gradnji pa je priključenih tudi preostalih osem objektov, 
od tega dve zidanici, na javni vodovod. Zdaj je mogoča preskrba 
s kakovostno pitno vodo, ki je zamenjala dosedanje kapnice in 
nošenje vode iz oddaljenih studenčkov. Vodovod in ustrezna 
električna energija sta temelj, ki lahko zagotavlja razvoj zaselka 
in ohranja poseljenost.
Kar neverjetno je, da so šele sredi tega leta tukajšnji prebivalci 
lahko v kuhinji na vodovodni pipi prvič natočili kozarec pitne 
vode. Zagotovo je to priložnost, da se odgovorne osebe v vaških 
skupnostih, krajevnih skupnostih in občini zamislijo in vprašajo, 
ali je v obdobju sodobnih trendov in komunikacij res poskrbljeno 
za vsako gospodinjstvo v občini in ali je zagotovljena preskrba s 
tema temeljnima dobrinama.
Slovesnega odprtja vodovoda in elektrifi kacije so se poleg 
krajanov, izvajalcev in povabljenih gostov udeležili tudi župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik sveta KS Boštanj 
Jože Udovč, predsednica vaškega odbora Log Marta Kurnik 
in predsednik gradbenega odbora Danilo Petrovič, ki so tudi 
slovesno prerezali otvoritveni trak in za tem nazdravili z vodo, ki 
je v tem zaselku prvič pritekla iz vodovodne pipe. Jože Udovč je 
Danilu Petroviču v zahvalo za dobro vodenje in organizacijo dela 
izročil priložnostno darilo KS Boštanj.

Brane Knez

Po krajevnih skupnostih
Uradno odprtje vodovoda in elektrovoda v smeri Orle–Cerov Breg–Reber

V soboto, 4. julija, so vaščani Zavratca povabili medse vse, ki so 
jim pomagali do obnove vodovoda in nove javne razsvetljave, da 
se skupaj z njimi poveselijo ob pomembnih pridobitvah. Izvedeli 
smo, da so položili 900 m glavnih cevi in še 500 m cevi do 
gospodinjstev. Stroške obnove vodovoda so plačali: KS Studenec, 
občina Sevnica in sami krajani, ki so opravili tudi 900 delovnih 
ur. Vas je pridobila tudi novo javno razsvetljavo, ki ima zdaj 11 
drogov; denar za projekt je v večini pokrila KS Studenec, del pa 
občina. Ob tej priložnosti so vaščani organizirali krajšo slovesnost, 
na kateri so nastopali MePZ KD Studenec in citrarki Eva Metelko 
in Nina Mikolič. Krajanom je za uspeh čestital tudi župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk.

Andreja Janc, KD Studenec

Vaška skupnost Zavratec praznuje
V sredo, 24. junija, smo kresovali tudi na Tomaževem hribu nad 
Poklekom. Hkrati smo počastili najdaljši dan v letu po starem 
ljudskem izročilu in se spomnili tudi dneva samostojnosti. Večer 
ob kresu so popestrili ljudski pevci iz Blance, mladi pa so pripravili 
bogat kulturni program.

KUD Franceta Prešerna Blanca

Kresovanje
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P krajevnih skupnostih

Na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica  
aktivno potekajo dela na desnem bregu reke Save. Na 
razbremenilniku dežnih voda D7, pri podjetju Sava avto, d. o. o., 
opravljajo armirano-betonska dela, na kolektorju B v Boštanju 
pa polagajo kanalizacijske cevi od Petrola proti razbremenilniku

dežnih voda D8. Na objektu čistilne naprave na Logu so dela v 
sklepni fazi. Končana je fasada stavbe, izvajajo se slikopleskarska 
dela, ureja se okolica objekta, hkrati pa se vgrajuje hidromehanska 
oprema. Na levem bregu Save se na razbremenilnikih dežnih 
voda L1 in L2 izvaja polaganje tlakovcev in urejanje okolice.

Dela na objektu čistilne naprave v sklepni fazi

V soboto, 4. julija, so krajani Škovca pripravili odprtje 
novoasfaltiranega cestnega odseka med Škovcem in zaselkom 
Petelinjek ter posameznih cestnih odsekov do domačij Šulc, 
Hočevar, Erpič in Demšar. Prireditve so se poleg krajanov udeležili 
tudi župan Srečko Ocvirk, podžupanja Breda Drenek Sotošek in 
predsednik KS Tržišče Janez Kukec. Prvi odsek ceste od Tržišča 
proti Škovcu je bil asfaltiran leta 1992, krajani pa so si vseskozi 
prizadevali, da bi posodobili cesto do vseh, tudi odmaknjenih 
domačij v kraju. S pomočjo KS Tržišče, lastnimi prispevki, 
prostovoljnim delom in složnostjo jim je to tudi uspelo. 
Po kratkem programu, ki so ga popestrili najmlajši s prizorom iz 
življenja na Škovcu, so župan, podžupanja, predsednik KS Tržišče 
ter prizadevna krajana Drago Lindič in Ciril Rantah slovesno 
prerezali trak. Cesto je blagoslovil tržiški župnik Marko Japelj.

Irena Lindič

Odprtje ceste na Škovcu v KS Tržišče
Na koncu šolskega leta smo se učenci in učitelji OŠ Tržišče, pa tudi 
preostali krajani, razveselili nove pridobitve. Tukajšnji učenci in vsi 
ljubitelji športa smo namreč bogatejši za lepo urejen športni park, 
ki je bil s pomočjo Krajevne skupnosti Tržišče, Občine Sevnica in 
Nogometne zveze Slovenije oblikovan na lokaciji šolskega igrišča. 
Poleg prenovljenega nogometnega in košarkarskega igrišča smo v 
kraju dobili tudi novo nogometno igrišče na umetni travi in igrišče 
za odbojko na mivki ter atletsko progo in doskočišče za skok v 
daljino. Prenovljene športne površine bodo učencem naše šole 
omogočale še kakovostnejše delo na področju športa, prav tako 
pa so na voljo tudi društvom, ki so v kraju zelo aktivna. Igrišča jim 
omogočajo profesionalno, kreativno in dobro delo.
Iskrena zahvala vsem, ki ste s svojim trudom in prizadevanjem 
ter tudi fi nančno podprli naš projekt, mi vsi skupaj pa se bomo 
trudili, da bomo površine skrbno varovali in skrbeli, da bo videz 
našega športnega parka vedno takšen, kot je zdaj.

 Zvonka Mrgole, ravnateljica OŠ Tržišče

Odprtje športnega parka v Tržišču
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KŠTM Sevnica

 
V juliju se je končno ustalilo tudi vreme in tako popravilo junijski 
slabši obisk priljubljenega sevniškega kopališča. Primerjava 
z istim obdobjem lani kaže precej večji obisk, vendar je treba 
poudariti, da je bil bazen na začetku julija lani zaradi tragedije na 
Blanci pet dni zaprt.
                                                    Julij 2008        Julij 2009
Št. opazovanih dni (kopališče odprto)     23              30
Kopalni dnevi (200 ali več kopalcev)                   15              19
Skupno št. kopalcev                             5095        11980
Povprečno št. kopalcev (odprto kopališče)   222            400
 

Na KŠTM Sevnica smo 
se dogovorili, da 
bomo obratovanje 
kopališča podaljšali do 
konca prvega tedna 
septembra, če bodo 
vreme in dnevne ter 
nočne temperature 
to dopuščale. Za 
vzdrževanje kakovosti 
kopalne vode 
potrebujemo na dan 
približno 170 evrov, 
zato si do konca 
obratovanja želimo 
tople dni in zadovoljne 
obiskovalce. Vabljeni.

Julij na kopališču

ZANIMIVE 
PREDSTAVITVE 

TURISTIČNIH DANOSTI 
DOŽIVLJAJ – 

turistična agencija 
Posavja

(Mercator center 
Boštanj )

OD PONEDELJKA , 21.  DO PETKA, 25. SEPTEMBRA
OBELEŽITEV  SVETOVNEGA DNEVA  TURIZMA, 

27. september
Dnevi odprtih vrat: vsak dan od 9 – 16 ure.
Program:
 - promocija izletniške ponudbe našega področja,
 - možnost ogleda in nakupa spominkov iz ponudbe,
 - predstavitev društev in njihovega delovanja,
 - degustacije raznih dobrot našega področja,
Zaključna prireditev v  petek, 25.9.2009, ob 13. uri,
Informacije: TA DOŽIVLJAJ, 07 81 65 462, 051 680 287 

Svetovni dan turizma

Kljub še vedno vročim poletnim dnem potekajo na gradu Sevnica 
številne investicijske in programske aktivnosti vzdrževanja, 
ohranjanja in oživljanja naše kulturne dediščine. V pritličnem 
delu gradu urejamo prostor za grajsko vinoteko, zaključene so 
osnovne ureditve (gradbena in zidarska dela, elektro in vodovodne 
instalacije), načrtujemo tudi notranjo ureditev prostora. V povezavi 
z grajsko vinoteko načrtujemo v začetku oktobra tudi prvo trgatev 
v grajskem vinogradu z botri trt. V četrtek, 3. septembra, ob 19. 
uri bo odprtje nove razstavne galerije v 2. nadstropju gradu, v 
kateri bodo uvodoma predstavljena tudi dela, ki so nastala na 10. 
jubilejni odprti likovni koloniji Arspekta. Galerija je opremljena 
z vrhunsko opremo in ponuja umetnikom ustrezne pogoje za 
predstavitev njihovih del. Nadaljujemo pogovore in postopke 
za vzpostavitev celovite zbirke o zgodovini Občine Sevnica, 
ureditev grajske kapele, prestavitev transformatorske postaje 
iz gradu k Čebelarskem domu. Zbiramo predmete za ureditev 
meščanske sobe, ki jo načrtujemo urediti v SZ delu 1. nadstropja 
gradu. V ponedeljek, 7. septembra, ob 17. uri organiziramo 
sestanek z vsemi zainteresiranimi umetniki iz našega okolja, na 
katerem bomo predstavili možnost vzpostavitve stalne galerije 
del domačih umetnikov v zgornjih prostorih Lutrovske kleti, ki 
so doslej služili zgolj kot skladišče. Prireditve tradicionalnega 
festivala Sevniško grajsko poletje 2009 se počasi zaključujejo, 
tako da že načrtujemo številne prireditve in ostale programske 
aktivnosti (projekt Gradual v sodelovanju z Društvom K.N.O.F., 
razstavne dogodke, animirane oglede gradu za otroke, grajsko 
lutkovno gledališče, grajski mini teater itd.). Odprti smo za 
različna sodelovanja, pobude in predloge.
Vabljeni na ogled spletne strani www.grad-sevnica.com, na kateri 
so omenjene tudi druge vsebine in podrobneje opisane.  

Aktivnosti na gradu Sevnica

Tradicionalni festival Plesno-glasbeni večer »Tango po gradovih« 
v izvedbi skupine Tango Malevo iz Argentine je nadvse razvnel 
sevniško občinstvo. Predstava je prikazala kratko zgodovino tanga 
in estetični opis za dojemanje čustev, ki so bila glasbeno, dramsko 
in gibčno nakazana. Po prvem delu plesne predstave obeh parov 
je sledila glasbeno instrumentalska priredba popularnih tangov 
za dve kitari. V drugem delu so plesalci predstavili varianto 
»milonga« in zaključili s skupno koreografi jo.
Polna dvorana Alberta Felicijana na gradu Sevnica je v ponedeljek, 
17. avgusta 2009, zvečer navdušeno sprejela in z dolgimi iskrenimi 
ploskanji nagradila mlade umetnike. Z njihovim vodenjem pa 
smo se naslednjega dne tudi naučili osnovnih korakov tanga, s 
katerimi se pleše na »Milongui«, tehniko objema, pomembnost 
ravnotežja in nekaj preprostih fi gur. Poučili smo se tudi o bistvu 
tanga, njegovi tematiki in motivaciji, ki vsebuje glasbeno in 
gibalno izraznost, ter njegovem obsegu kot kulturno-umetniški 
vrednosti in njegovem socialnem razmerju. 
Mladi plesalci iz Argentine so bili navdušeni nad toplim 
sprejemom in pozitivnimi odzivi občinstva. V prihajajočih letih si 
želijo nadgraditi projekt Tango po gradovih z novimi vsebinami in 
pristopi. V kolikor ponovno pridejo v Slovenijo, jih bomo zagotovo 
z veseljem gostili.

vir: KŠTM Sevnica

Predstava in delavnica 
Tango po gradovih

Foto: Rok Petančič
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Turistična zveza občine Sevnica

Že od leta 2000 se vsako prvo 
soboto v juliju podamo iz 
Velikega Cirnika (399 m) na Kum 
in premagamo 718 m višinske 
razlike z mopedi, od katerih 
so nekateri stari že več kot pol 
stoletja. Pred leti smo se zamislili 
nad propadajočimi mopedi in 
želeli z akcijo Vožnja s tomosi na 
Kum spodbuditi lastnike k obnovi 
in ohranjanju mopedov. Gre za 
ohranjanje zelo pomembnega 
prevoznega sredstva, ki je 
bil za naše prednike v naših 
zapostavljenih in odmaknjenih 
krajih do nedavnega okno v svet.

Letos smo že desetič premagali tako zahtevno pot. Iz prvih nekaj 
udeležencev, ki so uspešno prevozili več kot 100 km težavnostne 
poti, je bilo letos 47 mopedistov. Izmed teh sta dva uspešno 
sodelovala na vseh desetih vzponih. Zato sta Vida Kos iz Velikega 
Cirnika in Stane Us iz Jesenic, ki je idejni vodja, prejela v last pokal 
za vsakokratno udeležitev. 

Zdravko Remar

Ljubitelji Cirnika že 
desetič z mopedi na Kum

Tudi letos bomo v Šentjanžu pripravili bučarijado, tokrat že tretjo, 
in sicer od sobote, 19. septembra, do nedelje, 18. oktobra. 
Ob odprtju bomo obiskovalcem poleg ogleda bučnih aranžmajev 
v krajevnem središču in po okoliških vaseh pripravili zanimiv in 
kulturno pester program. Nato bodo ves mesec spet zaživele 
aktivne točke za najavljene skupine, ki jih bomo v sodelovanju 
naših društev postavili na zanimivih lokacijah puš`lca Dolenjske. 
Tudi letos ne bomo pozabili na nagrade za največjo bučo in 
najlepši bučni aranžma, ki ga postavijo domačini. Seveda bo 
poskrbljeno tudi za kulinarične užitke ob dobrotah iz buč, ki jih 
za vas pripravljajo.
Povabilo na Bučariado 09 velja prav vsem, še posebno pa 
priporočamo obisk vinogradniškim in upokojenskim društvom, 
aktivom kmečkih žena, kmečkim združenjem, cvetličarjem, 
aranžerjem, šolam in gostincem. Tu bo mogoče spoznati tudi 
ekološko pridelavo, etnološko dediščino in preostale zanimivosti 
podeželja, z malce sreče pa boste morda lahko nazdravili tudi s 
cvičkovo princeso. Dobrodošli v Šentjanžu, puš’lcu Dolenjske. 
(Za več inf. pokličite 051/680 287 - Zdravko)

TD Šentjanž, Sabina Hočevar

Bučarijada v Šentjanžu

Počivališče za popotnike na Škovcu
Skrita med dolenjskimi griči v Mirnski dolini, jugovzhodno od 
Tržišča leži vas Škovec, na vzpetinici. V vas vodi cesta po dolini 
Tržiškega potoka. Mimo Škovca je tudi prav prijetna pešpot do 
znanih vinskih goric na Malkovcu. 
Krajani smo složni, organiziramo skupne delovne akcije, predvsem 
za urejanje ceste, da je obkošena, očiščeni prepusti in pometene 
mulde. Letos spomladi smo ob nekdanjem vaškem koritu ob izviru 
Rina uredili počivališče. Voda teče le še po večjih deževjih, klopci 
in miza pa sta postavljeni v prijetno senčico gabrovega gozda.
V nedeljo, 28. junija, smo počivališče tudi simbolično predali 
namenu. V sodelovanju s Turističnim društvom Tržišče smo 
pripravili sprejem in pogostitev pohodnikov cvičkovega pohoda, 
ki sta se jim pridružila tudi oba kralja cvička iz naše sosednje 
Kaplje vasi, Andrej Tratar in Marjan Pirc. Pohodnike smo pogostili 
z domačimi dobrotami, cvičkom in hladno vodo, za prijetno 
razpoloženje pa je poskrbel naš harmonikar Kristjan Debeljak.

Krajani Škovca pri Tržišču

Žetev 2000 zlatih zrn

Turistično društvo Šentjanž 
je pripravilo žetev pšenice iz 
2528 posejanih zlatih zrn, ki 
so jih prejeli od TD Babinci 
in jih posejali oktobra lani 
pri cerkvi Sv. Treh Kraljev 
na Brunku. Pšenica je lepo 
dozorela, klasje je po 
zaslugi gospodarja Milana 
Zavrla vse do prireditve 
ostalo suho in klepci Društva 
upokojencev Šentjanž so že 
pridno pripravljali srpe. Tudi 
žanjice so v svojih opravah, 
tako kot nekoč, nestrpno 
čakale na žetev. Vse je 
bilo pripravljeno, številna 
društva so se predstavila na 
stojnicah s svojimi izdelki, ki 

so navdihovali z domačnostjo. Prireditve, ki jo je spremljal bogat 
kulturni program, in se je je poleg drugih gostov udeležil tudi 
župan Srečko Ocvirk, pa jim žal zaradi dežja ni uspelo pripeljati do 
konca. Izbrali so najlepši klas in prešteli zrna, pšenico prepustili 
vremenu in del kulturnega programa izpeljali v cerkvi na Brunku. 
Tako bodo številki 2.528 prišteli še 67 zrn, ki jih je obrodil najlepši 
klas na Brunku. Igre, ki so bile načrtovane za društva, ter predajo 
pokala pa bodo organizirali na Setvi 2000 zlatih zrn, ki bo tokrat 
v Tišini.

vir: Občina Sevnica
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Koledar prireditev
Vrsta Datum in ura Kje? Prireditev Organizator - informacije

ČETRTEK, 3. 9.,
OB 20.00

GALERIJA GRAD SEVNICA Sevniško grajsko poletje 2009: 
Odprtje razstave likovne kolonije »Arspekta10«, 
kjer bodo na ogled postavljena dela, ki bodo 
nastala na koloniji.

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

PETEK, 4. 9.,
OB 15.00

AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE PRED OŠ 
SEVNICA

Rafting po Uni: Dvodnevna avantura Bihač – 
Una – Kiro raft.

Org.: Turizem Prah, 
inf: Toni, 031/643-338

SOBOTA, 5. 9.,
OD 8.00 - 12.00

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

NEDELJA, 6. 9.,
OB 15.00

PRESKA Preska 2009 - "En hribček bom kupil", 
8. koncert slovenskih ljudskih pevcev in godcev 
s spremljajočim programom (razstavo)

Inf.: napreski@gmail.com,
www.drustvo-preska.s i 
Anka Lisec, 031/570-634, 
razstava: Angelca, 041/385-
760, Polona 031/876-996; 

PONEDELJEK, 7. 9., 
OB 19.30

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

dr. Julij Nemanič: Strokovno predavanje: 
»Trgatev 2009 in nega mošta« Vstop je prost!

Org.: Društvo vinograd-
nikov Sevnica - Boštanj

PONEDELJEK, 7. 9., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

SREDA, 9. 9.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

SOBOTA, 12. 9.,
OB 6.00

ODHOD IZ AVTOBUSNE 
POSTAJE V SEVNICI

Sobotni planinski izlet v Lendavske gorice Org.: PD Lisca,
inf: Darinka, 041/481-697

SOBOTA, 19. 9., 
OB 10.00

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Lepopisne kaligrafske urice: Spoznali boste 
pisala dedkov in babic in se preizkusili v 
umetnosti pisanja s peresom in črnilom po 
učnih predlogah. Najmlajši boste izdelali svojo 
pobarvanko. Z vami bo Jolanda Ljubljanska.

Org.: KŠTM Sevnica, 
inf: Petra, 051/680-284

SOBOTA, 12. 9.,
OB 19.00

ATRIJ GRADU SEVNICA Sevniško grajsko poletje 2009: 
Blanška razglednica: Ljudski pevci, Mladinska 
dramska skupina KUD France Prešeren Blanca 
s skeči, Godba Blanški vinogradniki z domačimi 
solisti in Blanški Mulc. Vstop prost!.

Inf: Peter Mirt, 
041/645-795

SOBOTA, 12. 9.,
OB 19.30

DOM KRAJANOV 
RAZBOR

Osvobojen: Dramsko pevska uprizoritev zgodbe 
odrešenja, na svetopisemski osnovi skupine 
mladih iz cerkve Kalvarija. Vstop prost.

Inf: Janez Nadu ml., 
051/326-815, Sergej Klein-
dienst, 041/233-306

NEDELJA, 13. 9.,
OB 11.00

LISCA Lisca poje Org.: PD Lisca, 
inf: Jože, 041/657-560, 
Tone, 041/640-160

NEDELJA, 13. 9.,
OB 16.00

ŽUPNIJSKA CERKEV V 
BOŠTANJU

Ob 500 – letnici Župnije Boštanj: 
Blagoslov obnovljene notranjosti cerkve 
(škof msgr. Glavan)

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

TOREK, 15. 9.,
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski 
turnir Društva invalidov Sevnica za september 
2009

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

ČETRTEK, 17. 9.,
OB 18.30

MLADINSKI CENTER 
SEVNICA

Sonja Simončič Bobek: 
Starševski čvek: Otrok in promet

Inf: Sonja Bobek Simončič, 
041/975-292

ČETRTEK, 17. 9.,
OB 19.00

KNJIŽNICA SEVNICA Samo Onič: Potopisno predavanje. Inf: Knjižnica Sevnica, 
07/81-40-304

SOBOTA, 19. 9.,
OB 16.00

PARKIRIŠČE OB 
KULTURNEM DOMU V 
ŠENTJANŽU

Otvoritev 3. Bučariade z nastopom folklornih 
skupin.

Org.: TD Šentjanž, 
inf: www.sentjanz.si

SOBOTA, 19. 9.,
OB 20.00

ATRIJ GRADU SEVNICA Sevniško grajsko poletje 2009: 
Koncert kitarskega in tamburaškega orkestra 
Glasbene šole Krško. Vstop prost!

Inf: Mitja Režman, 
041/426-564

NEDELJA, 20. 9.,
OB 9.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko 
prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica za september 
2009

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

NEDELJA, 20. 9.,
OB 11.00

SPOMENIK PADLIH 
KURIRJEV NA 
OKROGLICAH

Spominska slovesnost in polaganje vencev v 
spomin na padle kurirje

Org.: OO ZB NOV Sevnica

SOBOTA, 26. 9., 
OB 19.00

IVANČNA GORICA Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RK Sviš Pekarna Grosuplje : RK Sevnica

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

Izobraževanja, preda-
vanja, seminarji

Kulturne prireditve, 
razstave, nastopi

Prireditve za 
otroke

Športne prireditve, 
rekreacija, pohodi

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec oktober je do 16. 9. 2009,
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Legende iz naših krajev in prispevki

Srečanja in projekti 
na temo zdravja

Turizem, 
prosti čas

Zabava, koncerti, 
veselice, srečanja

Mag. Leon Marc, slovenski veleposlanik na Nizozemskem, se je v 
soboto, 23. maja, mudil v Holtenu na severovzhodu Nizozemske. 
Tam je obiskal brata Jana in Wieba van der Muelena, ki sta spomladi 
leta 1945 našla zatočišče pri družini na sv. Roku pri Drožanjah nad 
Sevnico. Brata, ki sta bila med vojno prisilna delavca na železnici 
v Sevnici, sta vse do leta 2006 še ostala v stiku z družino Jazbec, 
Jan pa zdaj o svojih medvojnih doživetjih – skupaj z bivanjem 
v Sevnici – pripravlja tudi knjigo. Veleposlanik Marc je bratoma 
podaril uokvirjene fotografi je domačije pri sv. Roku. Družinskemu 
srečanju z veleposlanikom je prisostvoval tudi župan občine 
Rijssen-Holten, Bort Koelwijn.
To novico lahko preberemo na spletni strani slovenskega 
veleposlaništva v Haagu. Veleposlanikov obisk 23. maja letos je 

povezan z dogodki, ki so se zgodili pred 64 leti. Maja 1945 so 
brata van Muelen in njun tovariš Herman van Rheenen – po tem, 
ko so enega od bratov sprva zaradi nesporazuma zajeli partizani 
in je bil celo v nevarnosti, da bo postal žrtev povojnih pobojev – 
zapustili družino Blaznik pri sv. Roku. Po sedmih dneh potovanja so 
prispeli v Trst, kjer so jih zajeli Angleži; fantje so bili namreč brez 
vsakršnih dokumentov in zato sumljivi. Odpeljali so jih v taborišče 
pri Riminiju, od koder jih je po sedmih tednih rešil neki nizozemski 
častnik, ki je popolnoma po naključju poznal njihove družine. 
Tako so prišli domov na Nizozemsko šele septembra, pred čimer 
so si po vseh grozotah vojne privoščili še kratko popotovanje po

Italiji. Njihovi domači niso imeli nobenih informacij o njih in so se 
bali, da so mrtvi. 
Kako so se ti mladi fantje znašli kot prisilni delavci v Sevnici? Brata 
sta bila stara 17 oziroma 19 let, njun, zdaj že pokojni tovariš pa 
nekoliko let več. Po njunem pripovedovanju so se na neki kmetiji 
na Nizozemskem sprva skrivali pred mobilizacijo v nemško 
vojsko, vendar so Nemci neke noči kmetijo preiskali, jih ujeli in 
poslali kot prisilne delavce daleč od doma. Tako so se spomladi 
1945 znašli v Sevnici in bili nastanjeni v baraki ob železniški 
postaji. Tedaj so postajali bombni zračni napadi na pomembno 
prometno komunikacijo, po kateri so se proti Avstriji že umikale 
zlasti nemške vojaške sile, čedalje pogostejši. Zaradi nevarnega 
področja ob železniški postaji so fantje iskali varnejše zatočišče, 
saj je bil eden od njih tudi ranjen. Zatočišče so našli na hribu pri 
sv. Roku pri družini Blaznik, danes Jazbec. Tukaj so jih prijazno 
sprejeli, čeprav je bilo na njihovi domačiji ob številni družini tudi 
nekaj sorodnikov – beguncev. Le zakaj so se v teh težkih trenutkih 
usmerili prav proti sv. Roku? Kot popolni tujci niso mogli vedeti, 
da so tam vsako leto množično obiskana romanja in da domačini 
romarje vedno lepo sprejmejo. Morda je odgovor v enem od 
pisem, ki ga je poslal Herman van Rheenen takoj po vrnitvi na 
Nizozemsko: »Velikokrat mislim na vas in na vašo dobro deželo. 
Kako lepe so vaše gore in reka Sava! Kako dobri so bili vaši ljudje 
z nami! Rad bi prišel z ženo še kdaj k vam. Naj vas dobri Bog 
blagoslovi!«
Vsi trije Nizozemci so pozneje s svojimi družinami večkrat obiskali 
prijazne ljudi pri sv. Roku. Za srečanje z veleposlanikom pa je eden 
od nečakov pripravil pravo družinsko praznovanje. Za oba brata 
je bil dogodek zelo čustven. Eden od bratov, ki piše knjigo, je bil 
v Sloveniji še pred nekaj leti. Knjiga bo prevedena v angleščino 
in utegne biti zanimiva tudi za sevniško kroniko. Veleposlanik 
se je pred obiskom obeh bratov v Holtnu povezal s sevniškim 
županom. Ta mu je za brata van Meulen poslal promocijsko 
gradivo o Sevnici, med drugim tudi DVD o sevniškem gradu in 
staro fotografi jo Sevnice. Morda bodo ti dogodki kdaj omogočili 
tesnejše sodelovanje med sevniško in nizozemsko občino Holten.

Polde Blaznik

Sevnica in Nizozemska

Na fotografi ji z leve: veleposlanik Leon Marc, Wieb in Jan van der Muelen

Oratorij Računam nate 
Salezijanski mladinski center ob fi nančni podpori občine Sevnica 
vsako leto organizira oratorij za otroke od 1. razreda. Naslov 
letošnjega je Računam nate, glavni lik oratorija pa je sv. Frančišek 
Asiški. Prijavljenih je bilo več kot 60 otrok, ki so se vsak dan 
razvrstili v številnih delavnicah, vodili pa so jih animatorji. V sklopu 
oratorija je bil organiziran izlet v Ljubljano. Mladi so si ogledali 
Frančiškanov samostan, popeljali so se z ladjico po Ljubljanici ter 
imeli piknik na Rakovniku.

vir: Občina Sevnica

90 let Marije Stopar
Pred dnevi je praznovala 90. 
rojstni dan naša občanka 
Marija Stopar iz Podgorice v 
Krajevni skupnosti Sevnica. 
Ob visokem jubileju jo je 
obiskal tudi župan Srečko 
Ocvirk ter ji zaželel zdravja 
in zadovoljstva v krogu 
svojih domačih. Stoparjeva 
se je njegovega obiska zelo 
razveselila. Med pogovorom 

je obujala spomine na svoja mlada leta, saj se vsega kljub visoki 
starosti prav dobro spominja. Zdaj je najbolj srečna in vesela v 
družbi svojih domačih, še posebno se razveseli obiska svojih 
vnukov in pravnukov. 

vir: Občina Sevnica

V petek, 3. julija, je v sklopu prireditev Sevniškega grajskega poletja 
2009 v Lutrovski kleti na gradu potekal koncert kvarteta klarinetov 
ClariFour. Obiskovalci so zapolnili dvorano in z navdušenjem 
sprejeli nastop klarinetistov. Kvartet ClariFour v sestavi Peter 
Gabrič, Sandi Franko, Robert Pirc ter Sebastjan Borovšak velja za 
odličen komorni sestav, ki se loteva najzahtevnejšega programa 
in z veseljem sodeluje s priznanimi klarinetisti. Udeležujejo se 
domačih in tujih tekmovanj in posegajo po najvišjih odličjih. Sredi 
koncerta se je kvartetu pridružil gost večera Domen Marn, ki je 
z zahtevnim programom navdušil občinstvo. Z močnim aplavzom 
je to zahtevalo, da so člani kvarteta z gostom odigrali še dodatne 
skladbe zunaj predvidenega programa. Koncert se je končal po 
dobri uri, obiskovalci pa so lahko po prireditvi poklepetali tudi s 
člani kvarteta in gostom. 

vir: KŠTM Sevnica

Koncert kvarteta klarinetov ClariFour
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Tudi letos smo se v organizaciji SMC Sevnica in župnije Sevnica 
podali na morje v Ankaran. Petinsedemdeset otrok in mladih 
je skupaj preživelo pet čudovitih dni, v katerih so se prepletali 
čofotanje v morju in na bazenu, odbojka, različne družabne igre, 
vodne igre, ples, sv. maša in drugo. Veliko lepega smo doživeli 
in čas nam je kar prehitro minil. Samo želimo si lahko, da bi bilo 
takšnih priložnosti še več.
     Boštjan Jamnik

Počitnikovanje v Ankaranu

Drevesa
v življenju

smo mi, vedno
upamo na boljše dni.

Rastemo v želji,
da se dotaknemo neba,

pa vedno se z nami veter
usode igra. Kljubujemo

viharjem, nevihtam,
dolgim in vročim dnevom.

Znova in
vsako

pomlad
vzcvetimo.
A ko pride

jesen,
pa vsi

posivimo.

Urška Simončič in Anja Bobnič, 8. r. OŠ Blanca

Drevo

Končalo se je šolsko leto in čeprav vrtca med poletnimi počitnicami 
ne zapremo, sledimo šolskemu koledarju. To pomeni, da se tudi 
vzgojiteljice poslovimo od otrok in staršev. V skupini Rožice, Vrtca 
Ciciban Sevnica, smo letos v ta namen izrabili igrišče pri Vrtcu Kekec 
in svoje domače povabili na veliko gusarsko zabavo. Popotovanje 
smo začeli z izdelavo gusarskih kap, potem smo prešteli do 10 in 
gusarji so v bitki ostali brez noge. A to jih ni zmotilo pri poti do 
skrivnega zaklada, ki so ga izkopali iz mivke. Vsak gusar si je že 
dopoldne izdelal svojo jadrnico, morje pa smo pričarali s skupnimi 
močmi in ga kar nekaj časa polnili z medicinskimi brizgami. To je 
bilo teka in smeha! Sodelovali so otroci in starši. Vsak gusar je s 
pomočjo vetra iz plastične slamice splavil svojo jadrnico in si za 
vse opravljene naloge prislužil čarobni napitek gusarja Berta. 
A to še ni bilo slovo. Otroci so ob koncu dobili svoj največji zaklad: 
mape, v katere so vse leto pridno shranjevali svoje izdelke, 
fotografi je, zapisana razmišljanja. Poleti jih bodo dopolnili še 
doma in jih jeseni spet prinesli v vrtec. Zraven so za spomin dobili 
še skupinski fotografi ji in zgoščenko svojih fotografi j, ki so jo 
v sklopu razvijanja digitalnih kompetenc ob pomoči vzgojiteljic 
posneli in zapisali na zgoščenko sami. Veliki in mali smo se družili, 
klepetali, se sladkali z dobrotami. Nad nami so se začeli zgrinjati 
oblaki, zato smo se poslovili in si zaželeli prijetne počitnice. 
Vzgojiteljici sva še nekaj časa poslušali dežne kaplje, zadovoljni s 
sodelovanjem in dogajanjem v šolskem letu in na koncu. 

Sonja Bobek Simončič

Velika gusarska zabava 
v skupini Rožice

Najboljši učenci devetega razreda, David Erman kot državni prvak 
na tekmovanju Kaj veš o prometu in Grega Pavlin z osmim mestom 
na omenjenem tekmovanju, smo se imeli priložnost udeležiti 
častnega srečanja pri županu občine Sevnica. Slavnostni dogodek 
je potekal na gradu Sevnica. Po krajšem kulturnem programu 
so nam podelili priznanja in knjige. Po tem smo se fotografi rali 
z županom, na koncu pa so nas tudi pogostili. Ponosni smo se 
vračali domov, saj česa takšnega ne doživiš pogosto.

Barbara Fister, 9. r.

Obisk pri županu
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Vezenje z Anico Radej

Anico Radej z Blance vsaj na videz poznamo vsi, saj je z nami 
že sodelovala, ko smo zadnji dve leti skupaj ustvarjali na dnevih 
odprtih vrat. V petek, 15. maja, je na OŠ Blanca še zadnjič v tem 
šolskem letu potekal krožek vezenja voščilnic. Na koncu smo jo 
poprosili, da nam pove nekaj o tem hobiju, s katerim se ukvarja 
že nekaj let. 
To natančno opravilo jo je navdušilo pred petimi leti, ko je odšla 
na razstavo v Ljubljano, in sicer na teološko fakulteto. Vodila jo 
je velika želja po šivanju, pozanimala se je in hodila na delavnice. 
Kmalu se je začela sama učiti vezenja in iskati motive. Povedala 
je, da potrebuješ za vezenje voščilnic motiv, karton, na katerega 
boš šival, igle, nitke in stiropor, da na njem narediš motiv. Pri 
delu moraš biti strpen, natančen, zahteven, vztrajen, dobro moraš 
opazovati in navsezadnje moraš biti pripravljen delati. Največ 
voščilnic ustvari ob novem letu, božiču, porokah in birmah. 
Naredila je že ogromno vizitk in jih namerava še v prihodnje. V 
enem popoldnevu izveze od štiri do pet voščilnic. Zanimivo je, da 
se v njeni preteklosti nihče ni ukvarjal s tem opravilom. Zdaj znanje 
prenaša naprej in njene ure so potekale v Selcah, Novem mestu, 
Semišu, Šentjurju na Polju, naši krajevni skupnosti in nazadnje še 
na naši šoli. Na vseh delavnicah so jo presenetili pozitiven odziv 
obiskovalcev in njihova želja po ustvarjanju. 
Učenci, starši in obiskovalci šole so si v jedilnici lahko ogledali 
razstavo izvezenih vizitk, ki so jih ustvarili učenci naše šole pod 
njenim mentorstvom.

Tina Klavžar in Nika Gorišek, 7. r. OŠ Blanca

V sklopu projekta Od želoda do lesene kocke, ki smo ga vse leto 
izvajali v oddelku Čebelice, smo junija obiskali podjetje stilnega 
pohištva Stilles. Pred tovarno nas je pozdravil Franc Vavtar. Pod 
njegovim vodstvom smo si ogledali skladišča in sušilnico lesa. 
Nato smo odšli v delavnice in videli stroje za žaganje, skobljanje, 
rezkanje, brušenje in lepljenje lesa. Otroke je močno pritegnila 
velika peč, v kateri kurijo lesne odpadke, toploto pa izkoristijo za 
ogrevanje proizvodnih prostorov in sušenje lesa.

Pridružil se nam je Franci 
Ameršek in v vajeniški 
delavnici pokazal, 
kako je treba upravljati 
stroj za žaganje ter 
skobljanje lesa. Otroci 
so zelo uživali, ko so 
lahko brusili nažagane 
kocke ter zabijali žeblje 
v pripravljene deske. 
Lesarska mojstra sta 

bila navdušena nad spretnostjo in vztrajnostjo otrok. Čas je kar 
prehitro tekel in morali smo se posloviti. A čakalo nas je še eno 
presenečenje. Vsi otroci so dobili deščice različnih vrst lesa (bukve, 
javorja, češnje, hrasta, oreha in lipe), ki so jih za nas izdelali dijaki 
srednje šole v Sevnici, program mizar. Iz deščic smo si v vrtcu 
zgradili hišice. Polni lepih vtisov ter novih odkritij smo se vrnili v 
vrtec. Hvala vsem, ki ste nam omogočili ogled podjetja.

 Jelka Vavtar

Obiskali smo Stilles,
podjetje stilnega pohištva

Zgodilo se je v tem šolskem letu v 6. razredu

Novo poimenovanje narekovajev
Pri obravnavi premega govora učencem vedno delajo preglavice 
narekovaji. Ob pregledu vaje je učenec Matevž poročal, kako je 
zapisal dobesedni navedek: un dol, z veliko začetnico »Kaj si delal 
popoldne?« vprašaj, un gor.
Učenci pa v smeh. Odgovor bi se moral glasiti:
Narekovaj spodaj, z veliko začetnico »Kaj si delal popoldne?« 
vprašaj, narekovaj zgoraj.
Asociacija
Po ogledu predstave Petelin in pav v gledališču Janeza Trdine v 
Novem mestu so učenci pri pouku poročali o vtisih.
Ob pogovoru o petelinu se oglasi Stoparjev Jernej:
» Učiteljica, a veste, da je naš petelin poginil?«
» Zakaj pa?«
» Ja, pri nas imamo 67 kokoši in smo imeli le enega petelina, pa 
so ga izčrpale …«
Nato je sledila »znanstvena razprava«, koliko kokošim pripada en 
petelin.
Opis bolezni
Učenci so se učili, kako opišemo bolezen. Ob tem so v uvodu 
razpravljali, katere so nalezljive bolezni. Našteli so jih veliko, 
učiteljica pa je dodala, da so nalezljiva in celo smrtna bolezen 
črne koze. Učenci so osupnili in spraševali, ali so tudi pri nas in 
če se res umre. Učiteljica je potrdila, da so smrtne, pa se oglasi 
Stoparjev Jernej:
»Jaz pa poznam enega strica, ki je imel črne koze?«
Brat Andrej mu zašepeta, naj bo tiho, češ da ni res.
Učiteljica pa ga vpraša: » In kaj se je zgodilo?«
»Nič, on je živ, koze je pa pobil in jih predelal v klobase …«
Obvestila za starše
Dežurni pride povedat, da prinaša obvestila za starše.
Iz razreda pa se zasliši: »Kdo pa je spet to?«
Krajšave in kratice
Ena od učnih vsebin pri pouku slovenskega jezika je tudi pravilno 
razreševanje kratic in okrajšav. Tudi tukaj so bili učenci zelo 
»izumiteljski«.
Nasmejali smo se ob naslednjih primerih:
ing. – in naprej gasa
DSP – dobra socialna pomoč
MK – Mercator, mleko
dr. – direktor
ul. – učni list
SAZU - sposobna ali znana umetnica, Zdravstveni urad, 
            Slovenska zdravstvena ustanova
l. – prvi, luksus
izg.- izgraditi, izginotje, iz gradbeništva
prof. – profi 
mm – mililiter
ZD – združene države
idr. - Idrija
STA - stavba, star
NUK – nuklearna
st. – stanovanje
d.d. – delodajalec
m – mleko,
RS – Rusija
Vemo, da ste se tudi vi nasmejali, toda zdaj pomislite, ali znate 
prav res vse razrešiti pravilno?
In za konec še nekaj »starih« šolskih šal:
Učitelj vpraša učence: »Če kdo misli, da je neumen, naj vstane!«
Čez nekaj časa vstane Janezek.
Učitelj ga vpraša: »Ti misliš, da si nor?«
Janezek mu odgovori: »Ne, samo srce me boli, ko vidim, da samo 
vi stojite …«
Sošolki sta »zašpecali« Tončija, da kadi.
Razredničarka ga kara in hoče, da prizna, da je res.
Tonči zanika, sošolki pa vztrajata: »Ja, kadiš, res, kadiš, pa tudi 
vaši kozi si dajal cigarete!«
Tonči postane ves rdeč od jeze in reče: »To so pa naše družinske 
zadeve, če naša koza kadi!«

Smeh v šolskih klopeh
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- 3. turnir - fi nale: 1 zlata, 8 srebrnih, 4 bronaste medalje in 1 peto mesto

V soboto, 27. junija, je Kickboxing klub Power kick iz Murske Sobote v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Slovenije organiziral 3. fi nalni turnir državnega prvenstva v kickboksu, 
ki so se ga udeležili tudi člani Kluba borilnih veščin Sevnica. Sevniški kickboksarji so bili 
tudi na 3. fi nalnem turnirju DP zelo uspešni, saj so osvojili kar 13 medalj. Med starejšimi 
kadeti je bil najuspešnejši Matej Budna, ki je spet dokazal, da je v svoji kategoriji najboljši. 
Na koncu je zasluženo osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji -47 kg. Matej Budna 
je drugi tekmovalec KBV Sevnica, ki mu je uspelo osvojiti to prestižno lovoriko KBZS – 
naslov državnega prvaka. Leto pred njim je Aljoša Orač osvojil naslov državnega prvaka 
v mladinski konkurenci. Letošnjega DP se naš najboljši tekmovalec žal ni mogel udeležiti 
zaradi operacije kolena, ki mu je onemogočila tekmovanje.
Druga mesta so osvojili med starejšimi kadeti Ivan Šribar in Amadej Ivnik, med mladinci 
Kristjan Špan, Eric Marin, Davor Žveglič in v Aero-kickboxingu ekipa mladink v postavi 
Špela Štojs, Patricija Trefalt in Tamara Grčar, med člani pa Lino Šalamon. 
Tretja mesta so osvojili med starejšimi kadeti Uroš Cizerle, med mladinci Kristjan Špan in 
med člani Rok Kuzem ter Rok Štih. Peto mesto je med člani osvojil Primož Krejan.
Tretji sklepni turnir DP je bil za sevniške kickboksarje zelo uspešen, vendar pa v skupnem 
seštevku vseh treh turnirjev naši tekmovalci ne morejo pričakovati izboljšanja rezultatov. 
KBV Sevnica se za pomoč pri udeležbi v fi nalu 
DP v Murski Soboti iskreno zahvaljuje podjetju 
Stilles, d. d., Sevnica in Športni zvezi Sevnica. 
Borbe kickboksa:
Starejši kadeti:
2. Ivan Šribar, KBV Sevnica –42 kg
3. Uroš Cizerle, KBV Sevnica –42 kg
1. Matej Budna, KBV Sevnica –47 kg
2. Ivan Šribar, KBV Sevnica –47 kg
2. Amadej Ivnik, KBV Sevnica –52 kg
Mladinci:
2. Kristjan Špan, KBV Sevnica -74 kg
2. Eric Marin, KBV Sevnica –79 kg
3. Kristjan Špan, KBV Sevnica -79 kg
2. Davor Žveglič, KBV Sevnica +94 kg
Člani:
3. Rok Kuzem, KBV Sevnica -63 kg
2. lIno Šalamon, KBV Sevnica -79 kg
5. Primož Krejan, KBV Sevnica -89 kg
3. Rok Štih, KBV Sevnica + 94 kg
Aero-kickboxing
Mladinke ekipno:
2. KBV Sevnica (Špela Štojs, Tamara Grčar, Patricija Trefalt)

Denis Orač, trener kickboksinga

Šport in rekreacija

Šahovski klub Milana Majcna Sevnica je 
v nedeljo, 5. julija, v šahovskih prostorih 
Športnega doma Sevnica organiziral že 18. 
poletno srečanje vseh generacij sevniških 
šahistov, ki je namenjeno tudi sprostitvi 
po številnih uradnih in drugih rednih 
tekmovanjih. Prehodni pokal osvoji v trajno 
last igralec po tretji zaporedni osvojitvi ali 
po peti osvojitvi s presledki.
V dosedanjih srečanjih so v dvoboju 16-
krat zmagali mladi, lani po novem načinu 
pa ekipa B. Posamično so zmagali šestkrat 
Zvonko Mesojedec, ki je že osvojil dva 
prehodna pokala v trajno last, trikrat Andrej 
Grilc, po dvakrat Ivan Levičar, Toni Kranjec 
in Martin Povše, enkrat Bojan Smerdel in 
lanski zmagovalec Boris Mitrovič.
Tekmujeta kombinirani ekipi A in B, 
sestavljeni iz mladih in starejših igralcev 
sedanjih in nekdanjih šahistov iz našega 
okolja. Kapetana ekip A in B sta pred 
začetkom srečanja izmenično izbrala izmed 
navzočih igralcev po osem tekmovalcev in 
tekmovalk v svojo ekipo.
Zmagala je ekipa A s 33 točkami, ekipa B pa 
je dosegla 31 točk.
Skupni zmagovalec 18. srečanja: Martin 
Povše (MK) 13,5 točke 
3. prehodni pokal osvojil prvič (manjšega je 
prejel v trajno last).
2. rezultat: Andrej Grilc (MK) 12,5 točke 
srebrna medalja.
3. rezultat: Franc Derstvenšek (I I) 11 točk 
bronasta medalja.
Najboljši mladi: Jelena Topič 5,5 točke (11) 
zlata medalja
Najboljši stari: Janko Keše 6,5 točke (10,5) 
zlata medalja

Janez Janko Blas 

Že 18. šahovsko srečanje 
mladi stari 

Osem zlatih medalj na 
državnem prvenstvu veteranov 

KBZS – državno prvenstvo v kickboksu

V soboto, 27. junija, in nedeljo, 28. junija, je bilo v Domžalah odprto prvenstvo Slovenije 
za veterane, ki sta se ga udeležila tudi člana AK Sevnica, Robert in Vanja Lendaro. Prvi dan 
sta tekmovala na 400 m in 1500 m. Robert je postal dvakratni državni prvak v kategoriji 
M35, Vanja pa dvakratna državna prvakinja v kategoriji Ž35. Robert je imel med tekmo na 
1500 m veliko smolo, saj se je že kmalu po startu razbesnela nevihta z močnim dežjem 
in vetrom v sunkih, tako da so gledalci in tekmovalci, ki niso nastopali, množično bežali v 
zavetje. Robertu, ki je od začetka vodil tek, so pot prekrižali trije nenastopajoči, v katere 
se je zaletel in ustavil. Že po polovici kroga je ujel vodilno skupino, ki ga je med nesrečo 
prehitela, in do konca ostal v vodstvu.
Drugi dan je Robert kljub lažji poškodbi noge, ki jo je dobil prvi dan ob naletu, tekmoval 
na 800 m in 5000 m ter spet postal dvakratni državni prvak M35. Tudi Vanja je tekla na 
enaki razdalji in si pritekla zlati medalji v kategoriji Ž35.
        Vanja Lendaro

www.kstm.si
www.dozivl jaj.si
www.cisti lnasevnica.si
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V soboto, 11., in nedeljo, 12. julija, je bilo 
v Mariboru državno prvenstvo Slovenije 
za starejše mladince in mladinke. Tega 
prvenstva se je udeležil tudi Miha Povšič, 
član AK Sevnica, in osvojil bronasti medalji, 
in to na 3000 m zapreke in na 5000 m dolgi 
progi.
V soboto, 11. julija, je bil na Trebelnem 4. tek 
po lovskih stečinah. Na njem je bilo tudi 11 
tekačev AK Sevnica, ki so se dobro izkazali. 
Pri ženskah je v absolutni kategoriji na 4,5 
km dolgi razgibani progi suvereno obranila 
lansko zmago Sara Karlovšek, popolni 
uspeh sevniških tekačic pa je dopolnila 
Katarina Gorenc z osvojenim absolutnim 
drugim mestom. Pri moških se je najbolj 
izkazal Robert Lendaro, saj si je pritekel na 
7 km dolgi progi absolutno drugo mesto, v 
svoji kategoriji pa zmagal. Matej Samide je 
tudi odlično tekel in si presenetljivo pritekel 
zmago v svoji kategoriji, prav tako njegov 
brat Jan Samide v kategorij 19 let in mlajši. 
Medalje so osvojili še: Klemen Lendaro in 
Brigita Karlovšek srebrno in Urška Pungerčar 
bronasto. 

V nedeljo, 19. julija, je bil v Dolenjskih 
Toplicah (Podturn) 5. tek na Bazo. V 
ugodnih vremenskih razmerah se ga je 
udeležilo 132 tekmovalcev in tekmovalk. 
Malo presenetljivo, a zasluženo se je zmage 
veselil član AK Sevnica Matej Samide, ki je 
za 6 km dolgo progo potreboval 27 minut 
in 16 sekund. Zanj je to tudi prva absolutna 
zmaga za pokal Dolenjskega lista. 

V nedeljo, 26. julija, je bil v Kamniški Bistrici 
12. tek na Grintovec in je štel za otroške 
kategorije tudi za državno prvenstvo v 
gorskem teku – navkreber. Od treh Sevničank 
se je najbolj izkazala Sara Karlovšek, ki je 
osvojila bronasto medaljo.
V soboto, 1., in nedeljo, 2. avgusta, je bilo 
v Mariboru državno prvenstvo za člane in 
članice. Tega prvenstva so se udeležili tudi 
atleti AK Sevnica in osvojili tri četrta mesta, 
in sicer Robert in Vanja Lendaro na 5.000 m 
ter Miha Povšič na 3.000 m. 

Rafko Povhe

Šport in rekreacija

V Mariboru je bilo 1. in 2. avgusta 
odprto Državno prvenstvo Slovenije 
za člane in članice na stezi. Prišlo je 
veliko gledalcev, saj so nastopila tudi 
znana imena slovenske atletike: Primož 
Kozmus, Jolanda Čeplak, Sonja Roman, 
Barbara Špiler, Matic Osovnikar, Boštjan 
Buč, Igor Primc in Jurij Rovan. Prvenstva 
so se udeležili tudi člani AK Sevnica. 
Prvi dan so na 5.000 m nastopili Robert 
Lendaro, ki je s časom 16,30 osvojil 4. 
mesto, Matej Samide je s časom 18,19 
6., pri članicah pa Vanja Lendaro 4. mesto s časom 23,43. Drugi dan sta na 3.000 m tekla 
Miha Povšič, ki je bil s časom 9,10 četrti, Robert Lendaro pa je s časom 9,32 zasedel 5. 
mesto. 

Vanja Lendaro

Državno prvenstvo za člane in članice Maribor 2009 

V Sevnici je bil od 21. do 25. julija že 6. košarkarski kamp za otroke in mladino, ki 
ga je tradicionalno organizirala Košarkarska šola občine Sevnica s pomočjo Ministrstva 
za šolstvo in šport. V goste nas je povabil tudi Marko Milič, nekdanji kapetan Uniona 
Olimpije. Na kampu je treniralo in se spoznavalo s košarko več kot 30 otrok, starih 
od šest do 14 let, za strokovno znanje pa je poskrbel diplomant fakultete za šport in 
trener Gregor Vodenik. Po uvodnem dnevu so jih obiskali predstavniki Košarkarske zveze 
Slovenije, ki je Košarkarsko šolo občine Sevnica vključila v projekt Igrive košarke, kar je 
gotovo veliko priznanje za našo šolo.

Dobro delo v šoli je prepoznal tudi Marko Milič, ki je že 1. aprila letos prišel v Sevnico 
in vsem mladim košarkarjem podaril žoge, tokrat pa je vse otroke in trenerje povabil v 
Kranjsko Goro. Z njim smo preživeli ves dan, Marko pa je za nas pripravil še posebno 
presenečenje: na Gorenjsko je povabil Raša Nesteroviča. Ob koncu kampa je bil tudi 
športno–družabno–družinski piknik na turistični kmetiji Grobelnik–Klenovšek. Tam so se 
še utrdile vezi med vsemi, ki smo tako ali drugače povezani s Košarkarsko šolo občine 
Sevnica. Treningi se začenjajo spet v drugi polovici avgusta.

Drago Perko

Kamp uspel, obiskali smo tudi Marka MiličaAtletika

Slovenska mladinska reprezentanca 
v amaterskem radiogoniometriranju 
pod vodstvom Janija Kuslja iz 
sevniškega Radiokluba Amater je na 
evropskem mladinskem prvenstvu 
v češkem mestu Telc-Ceska v lovu 
na skrite oddajnike postavila nove 
mejnike pri delovanju mladih v tej 
športni disciplini. Dosegli so doslej 
najboljše rezultate na tem področju, 
saj je v kategoriji deklet do 15 let 
Maja Koštrun v evropski konkurenci 

dosegla odlično 9. mesto, v kategoriji fantov do 15 let pa sta se zelo dobro izkazala Matic 
Kuselj in Luka Stegne, vsi iz sevniškega kluba. Ekipno je Slovenija dosegla v kategoriji 
deklet 6., v kategoriji fantov pa 9. mesto. Ekipa po vrnitvi domov že nestrpno pričakuje 
novo sezono 2009/10, ko bo evropsko prvenstvo gostila Slovaška.

Radioklub amater uspešno na 
evropskem mladinskem prvenstvu

Foto: www.kosarka.si 
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  Šport in rekreacija

J U D O
VPISOVANJE NOVIH ČLANOV V JUDOISTIČNI KLUB OLIMPIJA KRMELJ 
Judo je eden najpopolnejših športov, je dinamičen, raznovrsten, ustvarjalen. Judo se lahko učijo dekleta in fantje, veliki in majhni, 
močni in šibki. Je več kot le šport – je druženje, zabava, dobro počutje, pozitivna energija. Otroci spoznavajo judo z igrami, se naučijo 
varnega padanja in telovadnih prvin, postanejo močni, hitri, vzdržljivi in bolj zdravi. V judoističnem klubu imamo ustrezne razmere in 
si prizadevamo omogočiti otrokom, da postanejo uspešni športniki. 
Začenja se sezona 2009/2010. V naši novi mali dvorani pri OŠ Krmelj organiziramo nove tečaje in vpisujemo nove člane v programe:
 TELOVADBA ZA CICIBANE - vadba za otroke od 5. do 7. leta 
 MALA ŠOLA BORILNIH VEŠČIN - vadba za otroke od 8. do 10. leta 
 JUDOVADBA - začetni in nadaljevalni programi za otroke od 10. do 15. leta 
V judoističnem klubu skrbimo za otroke in dobro počutje vseh družinskih članov in njihovih prijateljev. Vabimo vas, da se preizkusite 
v naših rekreacijskih programih: 
 JUDO IN OSNOVE SAMOOBRAMBE - vadba za mladino nad 15 let in odrasle
 VITALNOST - vadba za ženske, kombinacija vzhodnjaških vadb kot joga in tajči s tehnikami dinamičnega raztezanja, 
               pilatesa in vsestranskih krepilnih vaj za oblikovanje telesa
 ZDRAVA HRBTENICA - dopoldanska vadba za starejše
 FITNES KLUB - vadba s prostimi utežmi

REDNA VADBA SE ZAČNE 
V PONEDELJEK, 7. SEPTEMBRA, 
v MALI DVORANI PRI OŠ KRMELJ
Več o programih, ki jih izvajamo v Judo klubu Olimpija 
Krmelj, si lahko ogledate na naši spletni strani: 
http://judokrmelj.blog.siol.net.

Za vse dodatne informacije: e-mail: judoklub.krmelj@
siol.net ali GSM: 041-545-292. Lahko se tudi osebno 
oglasite v naši dvorani.

DOBRODOŠLI V NAŠI DRUŽBI !

V četrtek, 11. avgusta, je 
Sevnico na svoji poti iz 
Goričkega v Piran obiskal 
ultra maraton, imenovan 
Trans Slovenija. Petdnevni 
tek je zajemal pet etap, 
v skupni dolžini 397 
kilometrov, posamezne 

etape pa so bile dolge od 70 do 95 kilometrov. Na  petdnevno 
preizkušnjo se je odpravilo 18 tekačev iz Velike Britanije, Finske, 
Italije, Srbije in Slovenije, ki so pretekli celo pot, povprečno štirje 
dodatni tekači pa so se še udeležili posamezne etape. Tako se 
je tretje etape v Sevnici udeležil tudi Dušan Kraševec iz Krmelja.
Tekače je spremljal avto z ozvočenjem, poleg tega pa je vsak 
tekmovalec poskrbel še za svoje spremstvo. Nekaj pijače imajo 
tekmovalci med tekom pri sebi, vsakih nekaj kilometrov pa jih je 
ob progi čakala okrepčevalnica z napitki. Še dodatno vodo so jim 
organizatorji nastavili kar ob cesti. Tekmovalce so vodile puščice,

ki so bile zarisane v vsakem križišču. Vsakega posameznika so 
spremljali tudi preko GPS naprave, kot obvezna oprema pa je 
bil tudi telefon. Po zaključku vsake etape so opravili zdravniški 
pregled in masažo. Tekmovalci so se tekme udeležili iz različnih 
razlogov: preteči Slovenijo po najdaljši diagonali, preizkusiti same 
sebe, družiti se. Vodja slovenskega maratona in organizator Iztok 
Boltez se je za to organizacijo maratona Trans Slovenija odločil, 
ker je kot tekmovalec tekel na petdnevni preizkušnji na Mavretaniji 
in enkrat tudi na Jutaniji. Tam se je navdušil in je 8 let organiziral 
alpski maraton na Storžič. Letos se je prvič podal v organizacijo 
teka po najdaljši diagonali Slovenije. Pri organizaciji tovrstnih 
tekov potrebuje približno toliko pomagačev kot je tekmovalcev (na 
Storžiču 10 tekmovalcev).V 14 dneh je organiziral vse potrebno 
za ta dogodek, sodelovanja z lokalnimi skupnostmi ni iskal, saj 
meni, da bi to organizacijsko vzelo še dodatno količino časa.
Čeprav maloštevilni, so zbrani ali mimoidoči v Sevnici bili prav 
navdušeni nad tekmovalci, saj je bilo slišati: »Dobri so. Pravi heroji.«

Petra Biderman

Ultramaratonci v Sevnici zaključili najdaljšo tekaško etapo
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Prispevki in reportaže

Šestega junija se je pod pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije dr. Danila Türka zgodil prvi evropski kongres izgnancev 
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v obdobju od 1920 do 
1945. V prisotnosti več tisoč udeležencev in 11 delegacij društev 
izgnancev iz evropskih držav so predsednici Društva izgnancev 
Slovenije Ivici Žnidaršič podelili odlikovanja in priznanja. Sporočilo 
kongresa je skupna želja po prijateljskem sodelovanju med narodi 
in uveljavljanju strpnosti ne glede na težko in kruto preteklost 
ter zavzemanje za odpravo rasizma in vseh oblik diskriminacije. 
Skrb za ohranjanje zgodovinskih dejstev, spominov in pričevanj, 
kar se dosega z zborovanji, razstavami, izdajanjem knjig, brošur 
in zloženk ter z muzejsko dejavnostjo je pomembna, da se ne 
bi pozabilo trpljenja, izgubljena življenja, izgubljena otroštva in 
mladost, izguba premoženja in porušena življenja. Slovesnega 
dogodka se je udeležila tudi številna skupina iz Sevnice. 

Janez Janko Blas

Odlikovanja in priznanja predsednici 
Društva izgnancev Slovenije, 
Ivici Žnidaršič

Srečanje članov 
društva Sožitje Sevnica

V petek, 12. junija, je 
bilo popoldne na igrišču 
na Logu srečanje članov 
društva Sožitje Sevnica. 
Najprej je bil kratek občni 
zbor omenjenega društva, 
ki ima kar lepo število 
članov, potem je bilo na 
vrsti prijetno druženje, ki 
so ga popestrili gosti – člani 
društva Sožitje iz Kočevja.

Na občnem zboru je predsednica člane seznanila z aktivnostmi 
društva v letu 2008, ki jih ni bilo malo. Novembra je bil organiziran 
tridnevni seminar konec tedna za družine oseb z motnjami 
v duševnem razvoju na Debelem rtiču, več članov se je med 
leta udeležilo seminarjev vseživljenjskega učenja, potekali so 
izobraževanje in letovanja družin, razni rehabilitacijski programi 
za osebe z motnjami, organiziran je bil pomladni piknik ter 
tradicionalno prednovoletno srečanje vseh članov društva.
Podobne in še dodatne aktivnosti so člani izvršnega odbora 
načrtovali tudi za letos, načrt so navtoči sprejeli. 
Predsednik društva Sožitje, Miran Štern, je udeležence po 
uvodnem uradnem delu ter okusni malici, za katero se je treba 
zahvaliti Živku Vučičeviču, povabil na prijetno druženje ob glasbi, 
ki so jo izvajali kitarist in harmonikar iz Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca ter dva harmonikarja, gosta iz Kočevja. 
Navzoči so plesali, peli in se zabavali z različnimi športnimi 
pripomočki. Ozračje je bilo prijetno in užitek je bilo videti vedre in 
sijoče obraze zadovoljnih udeležencev. 

Marija Črepinšek

S podporo Microsoft Slovenija, Zavoda MISSS in MC Krško smo v 
Zavodu NSK iz Sevnice  skupaj izpeljali že šest tečajev računalništva 
za začetnike. Vsi tečajniki so po opravljenem tečaju dokazali, da 
lahko premagajo ves svoj strah pred prej neznanim računalniškim 
svetom in veselo zakorakali v svet interneta, pisanja dokumentov, 
elektronske pošte. 
Slavnostna podelitev Microsoftovih diplom je bila junija v MC Krško, 
sprejemamo pa že prijave za tečaje, ki se bodo začeli oktobra. 
Vabimo vas k prijavi na:
- Začetni tečaj računalništva (20 ur) – brezplačen;
- Nadaljevalni tečaj računalništva (20 ur) - 25 € na osebo.
Prijave sprejemamo na metelkova@gmail.com ali na 
051 309 063 (Mojca).
Več informacij o računalniških tečajih na www.zavodnsk.org. 

Mojca Metelko,
Zavod NSK

Tečaji računalništva v sklopu
programa Učimo se za življenje!

Vsi si v svojem življenju, ki ga živimo, želimo harmonijo lepote, 
sreče, zadovoljstva. Žal pa nas v življenju čedalje pogosteje 
spremljajo tudi dnevi sivine, grenkobe, žalosti, osebne stiske, 
dnevi, ki jih človek težko opredeli, ko preprosto ne zmoremo več 
sami, ko je naša duša ovita v črnino, temne misli nas begajo … 
Druženje na Ozari je zelo pomembno, saj je to kraj, kjer se 
srečujemo različni ljudje, se družimo, si pomagamo iz nastalih 
težav, tukaj nisi nikoli osamljen, dolgčas kar zbeži.
Tu se srečujejo ljudje s težavami v duševnem zdravju, osamljeni, 
njihovi svojci in prostovoljci, ki si izmenjujejo svoje misli, občutja in 
izkušnje. Pri Ozari poleg skupin za samopomoč, kreativnih delavnic 
in drugih dejavnosti redno organiziramo tudi druženje v naravi. 
Maja smo se zbrali ob ribniku v Brestanici na spomladanskem 
pikniku. Vreme je bilo kot naročeno, saj ni bilo prevroče, ravno 
pravšnje za sprehode ob ribniku. Ob prijetnem kramljanju in 
dobri hrani ter pijači smo se počutili prijetno, združeni v nekakšno 
harmonijo, skupnost, kjer se vsi dobro počutimo. 
Pa še povabilo vsem, ki ne vedo veliko o društvu Ozara: lepo 
vabljeni, da se oglasite pri nas. Prijazno vas bomo sprejeli in vas 
podrobneje seznanili z delovanjem našega društva. 

Vlasta Kogovšek

Ozarin spomladanski piknik

Pohod od Telč do Bučke
Krajevna organizacija Društva 
izgnancev Slovenije – Bučka je 
pripravila pohod ob nekdanji 
nemško-italijanski meji od 
Telč do Bučke. Pot je bila 
zasnovana pred leti ob 60. 
obletnici vrnitve iz izgnanstva 
in begunstva, poleg prijetnega 
in razgibanega naravnega 
okolja pa pohodnike seznani 

tudi z dogodki NOB. Številni pohodniki so tudi tokrat prehodili pot 
med Telčami in Bučko, med njimi tudi poslanec državnega zbora 
mag. Franc Žnidaršič. Na Telčah so v uvodnem programu nastopile 
Ljudske pevke s Telč, na Bučki pa je bil ob koncu pohoda kratek 
kulturni program. Zbranim je spregovorila predsednica Društva 
izgnancev Slovenije, prof. Ivica Žnidaršič. 

vir: Občina Sevnica
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Policija, promet, oglasi

Vsem skupaj lep pozdrav
Začelo se je novo šolsko leto. Vozniki bodite pri vožnji pozornejši na otroke na cesti, še 
posebno v bližini šol in avtobusnih postajališč. Avtobusi za prevoz otrok so posebej označeni, 
zato je treba za ustavljenim avtobusom, označenim s tablo za prevoz šolskih otrok in 
vključenimi štirimi utripalkami, ustaviti in počakati, da avtobus odpelje naprej. Otrokom je 
treba omogočiti varno prečkanje vozišča. Še posebno moramo biti previdni pri vožnji mimo 
ustavljenega avtobusa na postajališču, kjer lahko pričakujemo, da bo pred naše vozilo skočil 
kakšen nadobuden otrok, ki se mu mudi domov. To lahko od njih pričakujemo. Od nas, 
starejših, pa tem bolj pričakujemo, da bomo previdnejši.
 Starše otrok prvošolcev opozarjam, da morajo imeti otroci na poti v šolo in domov okoli vratu 
rumeno rutico. Na poti jih mora spremljati polnoletna oseba oziroma otroci stari več kot deset 

let, če to dovolijo starši. Ob zmanjšani vidljivosti ali ponoči morajo otroci nositi odsevnike (kresničke, trakovi), ki so na vidnem mestu 
obrnjeni proti notranji strani vozišča. Za večjo varnost lahko pomagajo tudi oblačila svetlejših barv, morda že opremljena z odsevniki, 
ki povečajo vidnost otroka. 
V avtu morajo biti otroci mlajši od 12 let ali manjši od 150 cm med vožnjo zavarovani z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njihovi 
rasti oziroma teži (otroški sedeži, podstavki). Ko boste ustavljali vozilo, da bodo izstopili, naj izstopajo na tisti strani, ki je stran od 
vozišča – pazite, da s tem ne ovirate prometa, ustavitev pa pravočasno nakažite s prižganimi smerniki!
Na začetku septembra bomo policisti za večjo varnost otrok poostreno nadzorovali promet v okolici šol in na šolskih poteh. Ker pa 
hodijo otroci po cestah vse leto, bodimo nanje pozorni ves čas.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

Policija svetuje

Mesec september je začetek novega šolskega leta za šolarje 
- počitnic ni več. V spomin na prijetne in živahne počitniške 
ter dopustniške dni ostajajo fotografi je in zapisi v počitniškem 
dnevniku. Na naših cestah in na parkiriščih bo ponovno povečan 

promet. Čeprav je Sevnica v zadnjem letu pridobila veliko namenskih prometnih površin, bomo tudi vsi udeleženci v prometu poskušali 
skupaj prispevati k čim bolj varni udeležbi in pretočnosti prometnih poti. 
V sodelovanju z vrtci, s policijo in še nekaterimi institucijami, povezanimi s prometom, bomo izvedli preventivne akcije, ki bodo 
pripomogle k varnosti na cesti in ob njej. 
Konec septembra bodo naši najmlajši udeleženci iz vrtcev, skupaj z vzgojiteljicami, hodili na sprehode in spremljali dogajanje na 
parkiriščih. Na nepravilno parkiranih vozilih bodo pustili »Kiskota«, ki bo opozoril voznika, da naj naslednjič parkira na za to označeno 
mesto oziroma je s svojim parkiranjem onemogočil varno pot najšibkejši skupini udeležencev v cestnem prometu - otrokom. Vozila, 
ki bodo parkirana po pravilih, bodo imela »Smeškota«, ki bo pohvalil voznika in bo za vzgled ostalim voznikom. Vozniki bodo lahko 
to »nagrado« shranili ali pripeli v svojem vozilu. Namen akcije je podati obvestilo voznikom o parkirnih površinah in jih opozoriti na 
najmlajše udeležence v prometu, ki smo jim odrasli (vozniki) za zgled. 
V osnovnih šolah v celotni občini Sevnica bodo potekale preventivne delavnice na temo alkohol in droge v cestnem prometu. Učenci se 
bodo s pomočjo socialnih iger, metod skupinskega pogovora in pogovora z žrtvijo prometne nesreče seznanili o možnih posledicah 
prehitre vožnje, agresivne vožnje, neuporabe varnostnega pasu in čelade, neupoštevanja prometnih predpisov ter zlasti vožnje pod 
vplivom alkohola ali drog. Rezultate, do katerih bodo izvajalci in udeleženci teh preventivnih akcij prišli, bomo predstavili na zaključni 
prireditvi, ki bo 23. oktobra v Sevnici. Na tej prireditvi se bodo lahko obiskovalci preiskusili v hoji s  »pijanimi očali«, z alkotesti, stehtali 
bodo lahko svojo naletno težo in še kaj. Kulturni program bo oblikovala Godba Sevnica z zabavnimi skladbami.
Želimo vam, da bi našli čim več »Smeškotov« na vaših vozilih.

Petra Biderman, SPV občine Sevnica

Prometni dan v Sevnici

Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline – Hrast Tržišče je izvedel že deseti gorski preizkus starih vozil za pokal Malkovca s startom 
v Tržišču in ciljem na Malkovcu. Dirke, ki šteje tudi za državno prvenstvo, se je udeležilo več kot sto voznikov starodobnih motornih 
koles iz vse Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, Srbije, Italije in Avstrije. Klub pri organizaciji uspešno sodeluje z drugimi klubi in društvi na 
območju Krajevne skupnosti Tržišče, pa tudi s krajani, ki živijo ob trasi, kjer poteka tekmovanje. 

vir: Občina Sevnica

Dirka starih vozil za pokal Malkovca
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Oglasi

Vir: Mediana RM, CATI – 
računalniško podprto telefonsko 
anketiranje, april 2009, moški in 
ženske, stari 18-45 let v Sloveniji, 
n=2082 
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Radio Center

6,9%

Radio 1

6.7%

Val 202

6.4%

Radio City

6.0%

www.chemcolor.si

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton

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

vroèim gumam je premaz obenem tudi paropropusten.

NOVAK
AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

e-pošta: mirko.nov@siol.net

Mirko NOVAK  

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

GSM  - PREVOZI:
041 637 443

GSM - TURIZEM:
051 389 330

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

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

  

Pridelava jabolk na 125 ha.

Prisotnost na trgu preko celega leta.

Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk

Trženje pod blagovno znamko .EVROSAD

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

Vrtni center DALIA,
tel.: 07 81 63 638 

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

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

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

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

krmila, hrana za živali.)

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

darilni program...)

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,

dostave s hiapom na dovozna mesta...)



22 September 09

RazvedriloSlikovna

Križanke 
in uganke 

z bogatimi 
nagradami!
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1. nagrada: 
ribja plošča za dve osebi, ki jo podarja  Izletniški turIzem, 
Ivan Zupan s.p., Malo Podgorje 41a, 8292 Zabukovje

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

3. nagrada: 
dve kapi, ki ju podarja  KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. septembra 2009 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec SEPTEMBER:

www.kstm.s i
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Oglasi

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

M.. P.G

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

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA

IN PESKA

GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV

STORITVE Z DVIGALOM

GRADNJE, ADAPTACIJE  STANOVANJ

PRENOVA KOPALNIC

ZIDARSTVO
gsm: 041/653 878




