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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: Saša Kralj - prispevki Šolski zvonec ter Šport in 
rekreacija, drugo 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: Mirijam Kozorog
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 septembra 2009, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10.8.2009. Prispevki naj 
zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografi ji. 
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.

Le kdo med nami se ne prepušča rad toplim božajočim sončnim žarkom? 
Vendar se le redko zavemo, da je sonce tisto, ki oživlja celoten planet. Sonce je 
vir svetlobe, toplote in življenja. 
Pa vendar je sonce, ki ga opazujemo na nebu, le najbolj mogočen izraz moči. 
Vsaka življenjska oblika ima namreč svojo notranjo, subjektivno stran, ki je 
vir temeljnega življenjskega impulza. Sonce torej izžareva to notranjo moč, ki 
oživlja. In kot je sonce v središču neba tisto, ki daje življenjsko moč, je tudi 
duhovno središče v vsakomur med nami vir življenja. To človeka nenehno 
navdihuje in mu daje moč ob različnih življenjskih preizkušnjah ter izzivih. 
Kriza, ki nas je doletela, kaže, da to leto ni prav sončno. Vendar, ko sonce 
vsako jutro prežene temo, se začne nov dan in s tem upanje na boljše dni. Naj 
notranje sonce sije v vas vse dni, za kar upamo, da bo pripomoglo tudi branje 
Grajskih novic.

Marjeta Lamovšek, začasna odgovorna urednica

Podatki o glasilu:

Uvodnik

  2. avgust   svetovni dan dojenja
  2. do 9. avgust  mednarodni teden dojenja
12. avgust   svetovni dan mladih

Koledar svetovnih dni za mesec avgust:

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
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Odprt je razpis za 
pospeševanje razvoja gospodarstva

Občinske strani

Občina Sevnica bo imela do konca avgusta odprt Javni razpis 
o dodeljevanju fi nančnih sredstev iz občinskega proračuna 
za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica. 
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev s 
subvencioniranjem usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 
v podjetjih, odpiranja delovnih mest, podjetniškega svetovanja, 
pogodbene obrestne mere in promocijo izdelkov in storitev. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine 
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem času zainteresirani 
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti občine 
Sevnica.

Na 22. redni seji se je sestal Občinski svet občine Sevnica. 
Svetniki in svetnice so se seznanili s fi nančnim načrtom Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, prav 
tako so obravnavali in sprejeli tudi predlog odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda ter podali soglasje 
k spremembam in dopolnitvam statuta tega javnega zavoda. 
Spremembe odloka in statuta Javnega zavoda za kulturo, turizem, 
šport in mladinske dejavnosti Sevnica se nanašajo na spremenjeno 
uredbo o standardni klasifi kaciji dejavnosti, kamor se dodaja nova 
dejavnost, to je obratovanje fi tnesa. V nadaljevanju je občinski 
svet potrdil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. V 
besedilu odloka se bo sedanje ime organa zamenjalo z imenom 
medobčinski inšpektorat. Na seji so obravnavali še predlog Odloka 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine 
Sevnica, Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v občini 
Sevnica, Odlok o preskrbi s pitno vodo na območju občine Sevnica 
ter Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih 
in zasebnih vodovodov na območju občine Sevnica. Občinski svet 
je za novo direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval Mojco Pernovšek, 
s položaja vršilke dolžnosti pa razrešil mag. Vlasto Marn. Za 
direktorja Posavskega muzeja Brežice za prihodnje mandatno 
obdobje je občinski svet imenoval dr. Tomaža Teropšiča.

Minister za promet dr. Patrick Vlačič se je v sklopu svojega obiska 
v regiji Posavje sestal tudi z župani občin razvojne regije Posavje. 
Tema skupnega delovnega sestanka z ministrom je bila nadaljnji 
razvoj prometne infrastrukture v regiji Posavje. Župani so ministru 
predstavili projekte gradnje državne prometne infrastrukture, ki 
potekajo ali se šele načrtujejo na območju občin razvojne regije 
Posavje. Župan Srečko Ocvirk je ministru predstavil projekte, 
ki v sklopu ministrstva za promet potekajo na območju občine 
Sevnica. Predvsem pa se je župan osredotočil na tiste projekte, ki 
so v pripravi za prihodnja leta in bodo močno izboljšala pretočnost 
in varnost prometa v občini. Most čez Savo na Logu in reševanje 
križanj ceste Celje-Drnovo z glavno železniško progo Zidani Most-
Dobova ter s stransko progo Sevnica-Trebnje. Minister se zaveda 
potrebnosti gradnje prometne infrastrukture za kakovosten 
nadaljnji razvoj območja, ki je precej prometno odmaknjeno od 
avtocest.

22. redna seja 
Občinskega sveta občine Sevnica

Sestanek županov z 
ministrom za promet

Občina Sevnica nadaljuje prodajo parcel za individualno 
stanovanjsko gradnjo v Drožanjski cesti v Sevnici. Do zdaj je bilo 
od 22 parcel prodanih 14, osem parcel je še na voljo za nakup. 
Parcele so velike od 782 do 898 m2 in so komunalno opremljene z 
naslednjo infrastrukturo: dvopasovnimi cestami z opornimi zidovi, 
robniki in pločniki, vodovodom, ločeno meteorno in fekalno 
kanalizacijo, telekomunikacijskimi vodi s CATV, javno razsvetljavo, 
plinovodom, električnimi vodi, kar je že opravljeno, Elektro Celje, 
d. d., pa načrtuje še postavitev transformatorske postaje na 
območju OLN Drožanjska. Cena zemljišča je 16,45 EUR/m2 + 20 
% DDV. Parcele se prodajajo s sklenitvijo neposredne pogodbe 
z zainteresiranim kupcem. Temeljne informacije z letalskim 
posnetkom parcel so objavljene na spletni strani občine Sevnica, 
za vse informacije pa lahko pokličete na tel. št. 07/81-61-269 
Romana Strlekarja oziroma se osebno zglasite na občini Sevnica, 
pisarna 214, vsak delovni dan med uradnimi urami.

Prodaja parcel na Drožanjski cesti

 
Občina Sevnica je začela postopek izbiranja izvajalca del za 
projekt Ureditev cestne povezave Grič–Drožanjska, ki obsega 
dokončanje ceste na Grič, obnovo vozišča in ureditev hodnika 
za pešce na Drožanjski cesti ter gradnjo mostu čez Drožanjski 
potok z navezavami. Okvirna vrednost projekta je 700.000 EUR 
in ga bo delno fi nancirala Služba vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Prav tako je v postopku 
izbiranja izvajalca tudi projekt Ureditev prometne infrastrukture v 
občini Sevnica, ki obsega ureditev treh pododsekov lokalne ceste 
Spodnje Vranje–Lončarjev Dol–Podvrh–Zabukovje v dolžini 3,4 
km. Projekt delno fi nancira Evropska unija, in sicer iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Za oba projekta bodo predvidoma na 
začetku avgusta z izbranim izvajalcem del podpisane pogodbe o 
izvedbi del, potem se bo začelo delo. 

Ureditev cestne povezave 
Grič–Drožanjska
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Na začetku junija je asfalt končno pokril tudi odsek lokalne 
ceste od lovske koče na Brezovcu, do Križišča, v dolžini 2.100 
m. S to ureditvijo, katere investitor je občina Sevnica, s pomočjo 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, in spada v sklop širšega 
projekta Omrežje ceste v občini Sevnica, je posodobljen tudi zadnji 
pododsek stare cestne povezave od Boštanja poti Krmelju, skozi 
dolino Grahovice. Končna ureditev bankin in obcestnih površin na 
odseku je pogodbeno predvidena do konca julija letos. Vrednost 
izvedenih del znaša približno 340.000 EUR. Vsem uporabnikom te 
in tudi vseh preostalih občinskih cest želimo srečno vožnjo.

Turizem v zidanicah

Občinske strani

Občine Sevnica, Krško in Kostanjevica na Krki so pristopile k 
razvojnemu projektu Centra za podjetništvo in turizem Krško 
Turizem v zidanicah. V preteklem mesecu je Center skupaj z 
Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica izpeljal sedem animacijskih delavnic. V sklopu projekta 
ponujajo strokovno podporo in gradijo infrastrukturo za promocijo 
in trženje ter pomagajo lastnikom zidanic pri uvajanju te nove 
turistične ponudbe. Predstavitve se je udeležilo 176 interesentov, 
pristopno izjavo za vključitev v konzorcij interesentov v Posavju, 
ki nameravajo registrirati dejavnost sobodajalstva v zidanicah, je 
podpisalo že 42 lastnikov zidanic. Vsak dan se morebitni ponudniki 
zanimajo za različne informacije, ki zadevajo postopke vključitve 
zidanic v turistične namene. Interesenti so iz občin Sevnica, Krško, 
Kostanjevica na Krki in Brežic. Projekt podpirata tudi ministrstvo 
za gospodarstvo, Direktorat za turizem in Slovenska turistična 
organizacija. Sodelujejo pa tudi s konzorcijem interesentov iz 
Dolenjske in Bele krajine, kjer imajo že 70 interesentov, projekt pa 
se že širi tudi na Obsotelje in Kozjansko. Interesente za vključitev 
v ponudbo turizma v zidanicah še vabijo k sodelovanju. Pišite ali se 
oglasite na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (07 490 
22 21) ali v Turistični agenciji Doživljaj Sevnica (07 81 65 462), kjer 
boste dobili informacije in pristopno izjavo. V bližnji prihodnosti bo 
sklican konzorcij interesentov z namenom seznanitve o postopkih 
priprave potrebne dokumentacije in dovoljenj za oddajo zidanic v 
turistične namene. 

Novoasfaltirani cestni odsek od 
lovske koče na Brezovcu do Križišča

Po pregledu in ocenjevanju prejetih vlog za vpis otrok v vrtec pri OŠ 
Krmelj je komisija ugotovila, da je na seznamu za sprejem 48 otrok, 
prostih mest pa 19. Na čakalni listi za sprejem otrok v vrtec torej 
ostaja 26 vpisanih otrok. V skladu z Zakonom o vrtcih mora občina 
najpozneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih 
prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. V prejšnjem 
tednu si je župan Srečko Ocvirk skupaj z v. d. vodje oddelka za 
družbene dejavnosti, referentom za stanovanjske zadeve in 
ravnateljico OŠ Krmelj v kraju ogledal razpoložljive možnosti, kjer 
bi lahko uredili nove prostore za dodatne oddelke vrtca. OŠ Krmelj 
bo do konca leta zagotovila prostor za en novi oddelek v preurejeni 
učilnici. Dolgoročno rešitev bo treba še uskladiti.

Vpis otrok v vrtec pri OŠ Krmelj

Občina Sevnica je na podlagi ponudb naročila pripravo treh 
energetskih pregledov za naslednje šole: OŠ Šentjanž, OŠ Boštanj 
in OŠ Krmelj. Energetski pregledi bodo podlaga za izpeljavo večjih 
investicijskih del ter podlaga za prijavo na državne in evropske 
razpise v zvezi s sanacijo javnih zgradb. Energetski pregledi bodo 
zajemali analizo energetskega stanja in upravljanja energije, 
obravnavanje morebitnih ukrepov učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije, poročilo o energetskem pregledu 
in predstavitev energetskega pregleda s predlagano najboljšo 
rešitvijo učinkovite rabe energije. Pregledi bodo pripravljeni do 
sredine septembra.

Energetski pregledi osnovnih šol

Občina Sevnica je na začetku junija končala tudi sanacijo in obnovo 
lokalne ceste Lončarjev Dol–Žigrski Vrh v dolžini 1650 m. Sredstva 
za sanacijo ceste so zagotovljena v državnem proračunu Republike 
Slovenije, ki jih je občina Sevnica pridobila za odpravo škode in 
posledic neurja iz leta 2005 na podlagi potrjenega sanacijskega 
programa. Na javnem razpisu izbiranja najugodnejšega ponudnika 
je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano Cestno gradbeno podjetje 
iz Novega mesta, ki je svoje delo opravilo strokovno in kakovostno. 
Strokovni nadzor nad količino in kakovostjo vgrajenih materialov 
ter kakovostjo opravljenega dela je naredilo podjetje MV BIRO, s. p., 
Marija Vlahušič, projektiranje, nadzor in inženiring iz Krškega, ki 
ga je zastopal Jani Vlahušič. Pogodbena vrednost za gradbena dela 
je bila 95.982 EUR. Poleg sanacije vozišča in preplastitve so bila 
na cesti opravljena tudi sanacijska dela poškodovanega vozišča, ki 
ga je poškodoval zemeljski plaz. Zgrajen je bil tudi nov podporni 
zid zaradi zemeljskega plazu ter dela za odvodnjavanje meteornih 
vod, drenaže in propusti, ki omogočajo, da bi se ob velikih nalivih 
in neurju cestišče poškodovalo. Na podlagi tega je bilo treba 
opraviti nekaj dodatnih del. Končna obračunska vrednost del bo 
108.475 EUR. Dela so bila opravljena v pogodbenem času.

 
Občina Sevnica v letošnjem proračunu za rekonstrukcije in obnove 
lokalnih cest zagotavlja veliko sredstev iz sanacije in odprave 
posledic škode na lokalni infrastrukturi zaradi neurja v letu 2005, 
pa tudi iz svojih rednih proračunskih sredstev naložbenega 
vzdrževanja. Konec junija se je končala obnova lokalne ceste 
Blanca–Bezele–Krajna Brda (odsek Polutka) v dolžini 970 metrov. 
Z rekonstrukcijo in položitvijo asfaltne prevleke se je vzpostavila 
povezanost med naselji in izboljšala dostopnost ter prevoznost v ta 
hribovita območja. Lastniki zemljišč in stanovanjskih objektov so 
si uredili svoje cestne priključke in tako daje cesta videz urejenega 
okolja. Z obnovo ceste se je povečala tudi vrednost nepremičnin. 
Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje CGP, d. o. o., Novo mesto, 
ki je svoje delo opravilo strokovno in kakovostno. Končna vrednost 
izvedenih del je 72.628,66 EUR. Slovesno odprtje navedenega 
cestnega odseka je bilo v sklopu dogodkov ob prazniku Krajevne 
skupnosti Blanca.

Tudi cesta v Krajnih Brdih obnovljena

Končani sanacija in obnova lokalne 
ceste Lončarjev Dol–Žigrski Vrh
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Občinske strani

Vir: Občina Sevnica

Na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica 
trenutno aktivno potekajo dela na desnem bregu reke Save, in 
sicer na kolektorju B, ki poteka od brvi Radna do Boštanja ter 
na razbremenilniku dežnih voda D7, kjer so pričeli z armirano-
betonskimi deli. Izvedli bodo gradnjo talne plošče, sten objekta in 
krovne plošče, nadaljevali pa bodo s prevezovalnimi kanali okoli 
navedenega objekta. Dela na ostalih razbremenilnikih dežnih 
voda so z gradbenega vidika končana in jim sledi še montaža 
hidromehanske opreme ter zaključna dela.

V mesecu avgustu je predviden tudi začetek del na kolektorju A3, 
ki bo potekal v Planinski ulici. Najprej bo v križišču pri Rondoju 
izveden podboj križišča, nato pa bodo postopoma v skladu s 
pomično delno zaporo nadaljevali s kanalizacijskimi deli in z 
izgradnjo dveh sifonov.
Na objektu čistilne naprave na Logu se po končanih armirano 
betonskih delih na aeracijskem bazenu, trenutno vgrajuje 
hidromehanska oprema in urejajo notranji tlaki in fasada 
objekta.

Potek gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica v mesecih juniju in juliju

V sejni sobi občine Sevnica je bil sestanek na temo namakanja na 
poljih Dolnjega Brezovega, Arta in območjih sadovnjaka Sadjarstva 
Blanca. Na sestanku so bili župan Srečko Ocvirk s sodelavci, Anton 
Vetrih iz podjetja Infra, d. o. o., predstavniki Sadjarstva Blanca 
ter krajani Dolnjega Brezovega. Razpravljali so o prijavi Dolnjega 
Brezovega v projekt namakanja, kamor so že vključena območja 
Sadjarstva Blanca in Arško polje. Navzoči so se odločili, da se 
območje Dolnjega Brezovega ne izloči iz namakalnega območja, 
temveč se ta del projekta zadrži do konca gradnje Hidroelektrarne 
Blanca in se po tem, če bo zanimanje krajanov, nadaljuje projekt. 
Vsekakor pa se nadaljuje projekt na območju Sadjarstva Blanca in 
Arškega polja, kjer so lastniki zemljišč tudi že podpisali izjave, 
da se strinjajo z uvedbo namakanja na svojih zemljiščih. Občina 
bo pripravila dokumentacijo in na Upravno enoto podala vlogo za 
izdajo odločbe za uvedbo namakanja ter se prijavila na ukrep iz 
Programa razvoja podeželja, ki ga izvaja ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ter pridobila sredstva za gradnjo tega 
sistema.

Namakanje na poljih Dolnjega 
Brezovega, Arta in Sadjarstva Blanca

 
Končana je bila 30-dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono 
ob HE Boštanj. Med javno razgrnitvijo ni bilo danih pripomb k 
predlagani ureditvi območja površine približno 4,5 ha, na katerem 
so predvideni umestitev bencinskega servisa, servisno-poslovnih 
objektov in v drugi fazi trgovskega centra z ureditvijo pripadajoče 
prometne, komunalne in energetske infrastrukture. 

Konec javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka OPPN 
za poslovno cono ob HE Boštanj
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KŠTM Sevnica

Fotoreportaža: Sevniško grajsko poletje 2009

28. redna seja Sveta KŠTM

Foto: Rok Petančič

                                                                        2008               2009
                                             19. 6. do 6. 7.   8. 6. do 6. 7.

število opazovanih dni                                   18                29
odprti dnevi          17                   22
kopalni dnevi (kadar je 200 ali več kopalcev)       13                  6
št. kopalcev v opazovanem obdobju  6.470           2.863
povprečno obiskovalcev/odprt dan                    381              130

Delovanje bazena Sevnica
Da nam vreme to poletje res močno nagaja, občutijo tudi redni 
obiskovalci bazena. KŠTM, ki je upravljavec objekta, na vreme ne 
more vplivati, smo pa, v sodelovanju z osnovnimi šolam v občini 
Sevnica, donirali sezonske vstopnice otrokom iz socialno šibkejših 
družin v skupni neto vrednosti 6.271 EUR (162 otroških sezonskih 
vstopnic) z željo, da bi vsaj otroci med recesijo lepše preživeli 
brezskrbne počitniške dni. 
Spodnja tabela kaže primerjavo z letom 2008, ko je bazen začel 
obratovati 19. junija, to je 11 dni pozneje kot letos.

V sredo, 8. julija, so se na 28. redni seji sestali člani Sveta Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 
Uprava zavoda je pripravila uradno prečiščeno besedilo statuta, 
v katerem je spremenjen 12. člen. Dopolnjen je z veljavno 
standardno klasifi kacijo in ima dodano novo temeljno dejavnost 
93.130 - Obratovanje fi tnes objektov; preostali členi statuta 
so ostali nespremenjeni. Po obravnavi statuta na junijski seji 
občinskega sveta, ki je nanj podal soglasje, ga je svet zavoda 
sprejel z dvotretjinsko večino. KŠTM mora v prihodnjih dneh 
opraviti postopke za pridobitev opreme in jo tehnično pregledati 
ter opraviti manjša dela v prostoru, saj bo fi tnes v športnem domu 
Sevnica začel obratovati 1. septembra. Uprava KŠTM bo imela 
avgusta na voljo vse informacije o obratovanju, saj želi to obliko 
vadbe ponuditi posameznikom, športnim klubom in društvom ter 
drugim zainteresiranim skupinam. 

Razstava fotosekcije Društva TRG Pevski zbor DU Sevnica Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Gledališka predstava Otok

Retorični kabaret Veščina premisleka Pihalni oddelek GŠ Krško Večer elektronske glasbe Bodyshock Gledališka predstava Snubač (Un`trije)

Ostrovrharji iz Svibnega Nadia von Jacobi & The Rabbits ClariFour in Domen Marn Razstava fotografi j Matjaža Tančiča
Foto: Uroš ŽurajFoto: Ljubo Motore
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Prvo soboto v juniju je bil v boštanjski cerkvi, polni obiskovalcev, 
v sklopu praznovanja 500. obletnice župnije Boštanj, slavnostni 
koncert Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja, ki praznuje letos 45 
let ustvarjalnega glasbenega delovanja. Po 25 letih je bil spet 
gost znameniti Slovenski oktet, slavnostni govornik pa mag. Igor 
Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Koncerta 
so se udeležili tudi ugledni gosti, med njimi slovenski skladatelj in 
boštanjski rojak prof. Jakob Jež, nekdanji namestnik veleposlanika 
RS v Vatikanu Jože Tivadar, glasbenica in prva pevka legendarnih 
Avsenikov Marija Ahačič Pollak iz Kanade, župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, predsednik KS Boštanj Jože Udovč, župnik Fonzi 
Žibert, nekdanji pevci in prijatelji okteta.
Ustanovitev boštanjskega okteta sega v leto 1964, ko je osem 
mladih fantov dalo ime oktetu Boštanjski fantje po nekdanjem 
moškem zboru v Boštanju. Na pobudo odličnega slovenskega 
skladatelja, v Boštanju rojenega prof. Jakoba Ježa, se je pozneje 
preimenoval v Oktet Jurija Dalmatina. Z leti so prihajali in odhajali 
pevci in zborovodje, vendar je sestav zmogel in znal vedno 
najti višje cilje glasbenega ustvarjanja ter predvsem navduševati 
poslušalstvo doma ali na tujem, še posebno med slovenskimi 
rojaki. Nepregledno število nastopov in vaj, veliko spominov in 
druženja je prav gotovo največje bogastvo ansambla, ki spada 
med priznane in najstarejše v Sloveniji.
Oktet, ki ga sestavljajl Jure Požar, Iztok Zalezina, Andrej Sešlar, 
Franci Judež, Jože Novak, Janez Revinšek, Andrej Lisec, Jure 
Klenovšek in Matej Fon, vodi Jelka Gregorčič Pintar iz Sevnice. 
Na slavnostnem koncertu je jubilantom čestital sevniški župan 
Srečko Ocvirk in oktetu podelil Listino občine Sevnica. Mag. Igor 
Teršar, direktor JSKD RS za kulturne dejavnosti, je podelil Gallusova 
odličja pevcem: Juretu Klenovšku za petletno prepevanje, Andreju 
Liscu za 15-letno in Francu Judežu ter Iztoku Zalezini za 25-letno 
prepevanje. Slavljencem je v imenu KS Boštanj čestital predsednik 
Jože Udovč in jim podaril skulpturo Svetloba petja umetnika 
Rudija Stoparja. Čestitali so tudi drugi zbori, pevske skupine ter 
prijatelji okteta od blizu in daleč. Oktet se je za podporo iskreno

zahvalil donatorjem in prijateljem, ki ga podpirajo. Za nastop na 
slavnostnem koncertu so pevci skupaj z zborovodkinjo doživeli 
navdušen aplavz.
V drugem delu se je predstavil Slovenski oktet in z dovršenim 
nastopom preprosto navdušil številno občinstvo in zelo obogatil 
praznovanje domačega okteta. Župnik Fonzi Žibert je obema 
oktetoma izročil posebno priznanje župnije Boštanj. Skupna 
sklepna pesem Okteta Jurija Dalmatina in Slovenskega okteta je 
bila nedvomno vrhunec slavnostnega koncerta. Po njem je bilo na 
vrsti družabno druženje nastopajočih in občinstva v dvorani TVD 
Partizan. Tam je bila tudi razstava domačih dobrot pridnih rok 
aktiva kmečkih žena Boštanj. 

V Boštanju je mogočno praznovala pesem. Po mnenju mnogih je 
bil to vrhunski kulturni dogodek, za marsikoga posebno doživet in 
nepozaben. Po brezhibni, odlični organizaciji gotovo spada med 
najboljše z visoko oceno poznavalcev in gostov o kakovosti, za 
kar je Oktet Jurija Dalmatina prejel in še prejema številne čestitke 
in najboljše želje!

 JSKD OI Sevnica 

Prispevki in reportaže, kultura
Oktet Jurija Dalmatina praznuje 45 let delovanja

1 2
3

4 5

6 7 8

Fotoreportaža: 140-letnica tabora v SevniciFotoreportaža: 140-letnica tabora v Sevnici
1_Jakob, Kaja in Anita
2_ob slovenski himni
3_slavnostni govornik predsednik Državnega zbora  RS dr. Pavel Gantar
4_Življenje v času tabora: Mirko Ratej in Sinjo Jezernik

5_KD Godba Sevnica
6_župan občine Sevnica Srečko Ocvirk
7_Mešani pevski zbor Loka pri Zidanem Mostu
8_aranžma pri pobudniku sevniškega tabora Alojziju Lenčku



9Avgust 09 9Avgust 09

Turistična zveza občine Sevnica

Občinska turistična zveza Brežice je regijska koordinatorka 
projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna za regijo Posavje in 
širše tudi letos. Projektni vodja Milena Vranetič je s tričlansko 
ocenjevalno komisijo v sestavi Cvetke Jazbec (TZO Sevnica), Marije 
Krušič (OTZ Krško) in Jožeta Lovenjak (OTZ Brežice) opravila 
regijsko ocenjevanje najbolj urejenih in ekološko ozaveščenih 
krajev, vrtcev, osnovnih šol v občinah Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica. Za predsednico komisije so imenovali 
Cvetko Jazbec, predsednica Občinske turistične zveze Brežice 
pa je Branka Stergar. Predhodno so turistične zveze po občinah 
opravile občinsko ocenjevanje in najbolje uvrščene predlagale v 
regijsko ocenjevanje. Točkovanje pri ocenjevanju je potekalo po  
točkovniku Turistične zveze Slovenije, in sicer po kategorijah so 
zasedli tudi najvišja mesta. Vsi, ki so zasedli prvo mesto, bodo 
uvrščeni na državno tekmovanje. To bo prve dni septembra

DRUGI KRAJI: 
1. mesto: Sromlje
2. mesto: Tržišče
3. mesto: Dolenja vas in Hotemež
IZLETNIŠKI KRAJI 
1. mesto: Kostanjevica na Krki
HRIBOVSKI  KRAJI/VASI: 
1. mesto: Svibno
MESTA: 
1. mesto: Brežice
MANJŠA MESTA: 
1. mesto: Radeče
KAMPI: 
1. mesto: Kamp Terme Čatež 
OSNOVNE ŠOLE starejše gradnje:
1. mesto: OŠ Globoko
2. mesto: OŠ Senovo in OŠ Tržišče
OŠ Kostanjevica na Krki  se podeli posebno pohvalo za posebne 
dodatne vsebine s področja kulturne dediščine.
OSNOVNE ŠOLE novejše gradnje:
1. mesto: OŠ Pišece
2. mesto: OŠ Podbočje
3. mesto: OŠ SK Sevnica

Poročilo regijskega ocenjevanja 
najbolj urejenih in ekološko 
ozaveščenih krajev, osnovnih šol …

VRTCI:
1. mesto: Vrtec Brežice
2. mesto: Vrtec pri OŠ Krmelj, Storžek
3. mesto: Vrtec pri OŠ Kostanajevica
SREDNJE ŠOLE:
1. mesto: ETŠ Brežice.

Z vključevanjem v Projekt 
Moja dežela – lepa in 
gostoljubna prispevamo 
k uresničevanju 
Nacionalnega programa 
varovanja okolja, kot 
gibanje za urejeno in 
gostoljubno turistično 
območje. Z njim bomo 
pripomogli k večji 
kakovosti, kulturi življenja 
in hkrati izrečemo 
izredno zahvalo, pohvalo 
ne le kolektivom vrtcev, 
šol, ampak tudi številnim 
prostovoljcem, ki 
pripomorejo k urejenosti 
svojih bivalnih prostorov.

         

 Milena Vranetič,  vodja  projekta za širšo regijo Posavje

29. srečanje harmonikarjev 
na Studencu
Zadnja sobota v juniju je na Studencu že tradicionalno namenjena 
srečanju harmonikarjev. Letošnje je spremljala predvsem skrb 
glede vremena, a smo kljub uvodni plohi prireditev uspešno 
pripeljali do konca. Srečanje je bilo pred gostiščem Janc v 
organizaciji Kulturnega društva Studenec in pod okriljem JSKD 
Sevnica. Sedemintrideset harmonikarjev se je predstavilo v štirih 
starostnih kategorijah. Njihovo igranje je spremljal ocenjevalec 
Zoran Kolin, ki je ob koncu 14 najuspešnejših izbral za 
nadaljnje tekmovanje za izbiranje za zlato harmoniko Ljubečne. 
Kulturno društvo je podelilo priznanja najboljšemu po izbiranju 
ocenjevalca (Žan Bregar), najmlajšemu harmonikarju (Kristjan 
Horžen – 7 let), najstarejšemu harmonikarju (Franc Mohorčič – 
76 let) in najuspešnejši domačinki (Anja Pavkovič). Najboljšemu 
po izbiranju občinstva Mateju Rostoharju je podelil nagrado Aktiv 
žena Studenec. Prireditev so popestrile Mlade žurerke iz Tržišča. 
Po prireditvi je bila veselica, na kateri so številnim obiskovalcem 

zaigrali Čuki, za jedačo in pijačo je poskrbelo Gostišče Janc, za 
sladke dobrote Aktiv žena Studenec, za redarstvo pa studenški 
gasilci. Hkrati je na nogometnem igrišču na Studencu potekal 
nogometni turnir za 6. Kristijanov memorial, na katerem se je 
pomerilo kar 23 ekip. Se vidimo prihodnje leto na 30. srečanju 
harmonikarjev na Studencu.

Andreja Janc, predsednica KD Studenec



10 Avgust 0910 Avgust 09

Turistična zveza občine Sevnica

Tradicija nam je narekovala, da se tudi letos lotimo organizacije 
Kmečkega praznika. In smo začeli. Člani Društva podeželske 
mladine Tržišče smo se že dolgo pred 5. julijem dogovorili, kako 
bo vse skupaj potekalo ter kdo bo kaj prevzel in uredil. Dela ni bilo 
malo, zahtevalo pa je veliko naših živcev in prostega časa. Ker smo 
vedeli, za kaj vse to počnemo, nam ni bilo žal. Kljun odgovornemu 
delu smo uživali v dobri družbi in si seveda vzeli čas tudi za počitek. 
Celoten program je obsegal zanimivo predstavitev strojev, ki se je 
razlikoval od dosedanjih, saj smo si s pomočjo okoliških kmetov 
in njihovih strojev lahko ogledali, kako poteka spravilo otave od 
košnje do baliranja. Za tem so bile kmečke igre, na katerih so se 
ekipe Šalabajzerji,  Dpm Zbure, Dream team ter domača ekipa 
DPM Tržišče pomerile v različnih zabavnih igrah. Prvo mesto so 
zasedli DPM Zbure, domača ekipa pa je končala na 2. mestu! Ko 
se je dan že skoraj prevesil v noč, nam je dež skoraj vzel voljo 
za nadaljevanje. Ampak mi smo vztrajali, zaplesali na dežju ob 
melodijah ansambla Petra Finka in tako poskrbeli, da se je zabava 
nadaljevala še dolgo v noč.  Zavedamo se, da bi prireditev težko 
uspela brez prijaznih domačinov, ki so nam vseskozi pomagali, 
in sponzorjev. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k lažjemu delovanju vseh nas, v upanju, da bomo 
lahko sodelovali tudi v prihodnje. Ker je to krajevni praznik, bomo 
k sodelovanju povabili tudi preostala društva v krajevni skupnosti 
Tržišče in poskušali krajane še bolj povezati. 

Mojca Simeonov

24. kmečki praznik v Tržišču

Zdaj je ravno pravi čas, da se skupaj z družino odpravite na 
kakšen krajši izlet po naši občini.
Tokrat vam predlagam, da se odpeljete v Šentjanž. Avto parkirajte 
na avtobusni postaji in se podajte za kažipotom Krekova pot. Ta 
vas bo vodila na Leskovec. Za zadnjimi hišami se asfaltni trak 
konča in nadaljujete po makadamski gozdni poti. Kmalu boste 
prišli na planoto, potem gre pot navkreber med vinograde in 
travnike. To so Rovine. Greh bi bil, da se ne bi odzvali povabilu v 
kakšno zidanico.
Hodite še mimo osamelih kmetij in pridete do spomenika narodnih 
herojev Milana Majcna in Jančija Mevžlja. Še se bo pot dvigala in 
pogledi v dolino na Šentjanž bodo čedalje globlji.
Omamni in sveži vonji pokošenih trav, vonj po šmarnicah, 
pozneje so tudi borovnice in jagode. Vse to vas spremlja ob 
poti. Kar naenkrat, kot bi stopili čez hišni prag, se vam prikaže 
cerkev Žalostne Matere božje. To je kraj, ki ga je vredno obiskati 
že zaradi razgleda. Če boste naredili nekaj korakov po travniku 
navkreber do križa, boste hodili po dišeči materini dušici.
Klopca kar vabi, da posedite in začnete raziskovati vrhove in 
planote ter se malo preskusite v znanju zemljepisa. Po krajšem 
postanku se odpravite kar čez gozdiček v vas Leskovec. Če še 
niste bili tam, boste gotovo presenečeni nad lepoto kraja. Tudi 
republiška komisija je bila, ko je leta 2005 to vas razglasila za 
najlepšo hribovsko vas v Sloveniji.
Morda vas zanima, kje je tisti koničasti kamen? Pojdite mimo 
zadnjih poslopij na poljsko pot in pri kažipotu zavijte levo. Le 
še streljaj in preden se pot obrne v gozd stoji mogočni kamen. 
Zanj kroži legenda, da je pod njim zakopan zlat zaklad. Tudi 
to je zgodba, ki jo je ustvarilo življenje graščakov Svibenskih in 
Novograjskih. 

 Cvetka Jazbec

Namig za izlet na nedeljsko popoldne

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž deluje že 10 let. V 
ta namen smo pripravili slovesno akademijo, na kateri smo na 
videoprojekciji prikazali naše desetletno delo. Povabili smo 
predsednika krajevne skupnosti Šentjanž Ivana Orešnika in 
župana občine Sevnice, ki sta nam čestitala ob jubileju ter 
nam zaželela še veliko uspešnega dela. Razveselili smo se tudi 
čestitk nekaterih domačih društev. Da pa nismo le govorili, so 
nas s prečudovitimi zvoki rogov očarali Leseni rogisti, njihova 
posebnost so doma izdelani inštrumenti. Kot sonce je na odru 
zasijala mlada nadarjena pevka Eva Črne, s svojo navzočnostjo pa 
nas je počastil tudi Rafko Irgolič s svojo zimzeleno pesmijo Moj 
črni konj. Prav prisrčen je bil skeč naših osnovnošolcev, ki so pod 
mentorstvom profesoric Gordane Bregar in Nade Lindič prikazali 
prodajo konja v starih časih in zaplesali pravi konjeniški ples. Vse 
skupaj je povezovala Bernarda Žarn in s svojo hudomušnostjo in 
očarljivostjo program popestrila ter profesionalno izpeljala.
Zahvaljujemo se donatorjem in vsem nastopajočim, saj smo lahko 
le z njihovo pomočjo doživeli ta lep kulturni dogodek.

Brigita Blas

Slovesna akademija 
ob 10. obletnici društva

Dragi osnovnošolci, njihovi starši, prijatelji, dedki, babice … 
Upam, da brezskrbno uživate na počitnicah, se družite s prijatelji 
in počnete vse, za kar vam med šolskim letom zmanjka časa. 
Prav gotovo boste med počitnicami našli tudi čas za klepet z 
babico, dedkom in morda skupaj z njima pripravili kakšno okusno, 
zanimivo jed, ki so jo pripravljali včasih in po kateri zadiši morda 
le še med prazniki. 
Zapišite si recept, povprašajte o jedeh, ki so jih pripravljali nekoč, 
saj se bomo tudi v prihajajočem šolskem letu spet povezali 
z vsemi osnovnimi šolami v projektu Moj kraj, moja občina in 
skupaj z vami ter vašimi mentorji poiskali, zbrali in predstavili 
recepte naših babic, ki so značilni za našo občino. 

Želim vam ustvarjalne počitnice. 
Sabina Hočevar 

Turistična zveza Občine Sevnica
Odbor za organizacijo in izvedbo raziskovalnih nalog za OŠ
Moj kraj, moja občina

Recepti naših babic
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Prispevki in reportaže

Komunala, d. o. o., Sevnica je tudi letos izpeljala akcijo odvoza 
kosovnega materiala. Pred začetkom so vsa gospodinjstva v občini 
prejela letak z navodili za pripravo materiala. Priporočili so, naj 
se ta pripravi na odjemno mesto ločeno zaradi lažjega nalaganja 
in razvrščanja. Na vozila so odpadke nalagali po skupinah: 
gospodinjski aparati, monitorji, televizorji ter pohištveni in leseni 
elementi. Druge odpadke so vozili na odlaganje na regijsko 
odlagališče CeROD v Leskovec pri Novem mestu. Celotna količina 
zbranih kosovnih odpadkov je bila 300.200 kg, od tega je bilo 
kar 71 odstotkov (213.060 kg) kosovnih in mešanih odpadkov 
odloženih na odlagališče. Količina zbranih kosovnih odpadkov je 
kar za 17 odstotkov večja v primerjavi z letom 2008. Opažamo, 
da navodil, ki jih Komunala, d. o. o., Sevnica posreduje pred 
vsakoletno akcijo, mnogi ne upoštevajo. Uporabniki med kosovne 
odpadke še vedno pripravljajo tudi navadne smeti, gume ter 
nevarne in preostale odpadke, ki ne spadajo zraven. Pojavljajo 
se 'črna odlagališča'. Neupoštevanje zakonodaje in navodil za 
odvoz kosovnih odpadkov močno otežuje in povzroča visoke 
in nepotrebne dodatne stroške, kar se posledično lahko pokaže 
tudi pri zvišanju cen komunalne storitve ravnanja z odpadki.

Komunala, d. o. o., Sevnica

Odvoz kosovnega materiala 
v občini Sevnica 

OZVVS Sevnica je v soboto, 27. junija, odkril še zadnja tri 
spominska obeležja Tajna skladišča MSNZ 90, in sicer na 
Hočevarjevi domačiji v Drožanju, na Ruparjevi zidanici v Cerovcu 
in na Imperlovi domačiji na Razborju. Osrednja prireditev s 
kulturnim programom v izvedbi Tria Planike iz Krškega, Fantov z 
Razborja in Fanike Zemljak je bila na turistični kmetiji Močivnik. 
Slavnostni govornik je bil Branko Derstvenšek. V celoti je povezal 
dogajanje iz tistih težkih časov in dopolnil izvajanje govornikov 
Slavka Hočevarja in Ivana Božiča na slovesnostih ob odkrivanju 
plošč. Zbranim je namenila nagovor tudi podžupanja občine 
Sevnica Breda Drenek Sotošek. Družinam Hočevar, Rupar in 
Imperl zares iskrene čestitke in še enkrat hvala za vse storjeno 
v tistih negotovih časih! Slavnostne dogodke smo končali z 
druženjem ob hrani, pijači in glasbi naših članov Janeza Šoštariča 
in Jožeta Sehurja.

Fanika Zemljak

OZVVS Sevnica odkril še zadnja 
tri spominska obeležja

Črno odlagališče je nastalo med odvozom kosovnega materiala. 
Takšno odlaganje je PREPOVEDANO, ker poteka akcija po načelu 
od vrat do vrat po poti, po kateri se navadno odvažajo preostali 
komunalni odpadki.

V torek, 16. junija, je na dvorišču gradu Metlika potekala 
prireditev, na kateri je Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti podelil priznanja amaterskim gledališčem. 
Iz sevniške občine si je posebno priznanje regijskega selektorja 
za dobro ansambelsko igro v predstavi Moža je zatajila prislužil 
mladi in obetavni kolektiv gledališke sekcije KUD Franceta 
Prešerna Blanca. Priznanje jim je bilo podeljeno na podlagi 
strokovnega mnenja Simone Zorc Ramovš, selektorice MO 
Koordinacije Novo mesto.  Mladi gledališčniki so komedijo, 
ki je letos v dobro voljo spravljala gledalce bližnje in daljne 
okolice, pripravili pod vodstvom Alenke Šet. Skupaj z njo 
pa že načrtujejo novo igro, premiera pa bo konec leta.

Priznanje za blanške gledališčnike
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PONEDELJEK, 
OD 29. 6. - 28. 8.

SMC SEVNICA Počitniško varstvo otrok Org.: SMC Sevnica, Inf: 
Ajda, 031/412-939, info@
smc-sevnica.si

SOBOTA, 1. 8., 
OD 8.00 - 12.00

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

SOBOTA, 1. 8., 
OD 10.00 

LC TRŽIŠČE – MALKOVEC Dirka starih vozil oldtajmerjev za Pokal 
Malkovca, Trening ob 10.00, dirka ob 13.00.

Org.: Hrast Tržišče, Inf: 
Janežič Toni, 031/329-620

SOBOTA, 1. 8., 
OB 19.00

ŠPORTNI PARK TRŽIŠČE Tradicionalna Gasilska veselica v Tržišču. 
Zabavali vas bodo  Mladi Dolenjci

Org.: PGD Tržišče, Pungerčar 
Janez, 041/642-256

NEDELJA, 2. - 8. 8. SMC  SEVNICA Uskovniški teden III Org.: SMP, Inf: Boštjan, 
031/486-554, info@smc-
sevnica.si

NEDELJA, 2. - 9. 8. POHORJE Počitnice za družine na Pohorju Org.: SMC Sevnica, Inf: 
Matjaž, 031/377-789, 
info@kolesarski.com

PONEDELJEK, 3. 8., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

PONEDELJEK, 10.8. Izlet animatorjev na Slovaško Org.: SMC Sevnica, Boštjan, 
031/486-554, info@smc-
sevnica.si

SREDA, 12. 8., 
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

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

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

SOBOTA, 15. 8., 
OD 9.00 - 22.00

GRAJSKI PARK Dvodnevni žonglerski festival, 
Delavnice, ob 19. uri bo predstava skupine 
TrupaAduta, nato skupni nastop. Vstopnine ni!

Org.: Društvo K.N.O.F.,Inf: 
Luka Jejčič, 041/497-499

SOBOTA, 15. 8., 
OB 22.00

ATRIJ GRADU SEVNICA Atrium night 2009 Nastopa tudi Nakadia – 
najbolj iskana azijska DJ-ka! 

Org.: MUKS Partyzone, 
Damir Fatič, 031/379-085, 
www.partyzone.si, info@
partyzone.si

NEDELJA , 16. 8., 
OB 9.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU )

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko 
prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica za avgust 
2009.

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

NEDELJA, 16. 8., 
OD 9. - 16.00

GRAJSKI PARK Dvodnevni žonglerski festival, delavnice za 
obiskovalce, nastopi žonglerjev in cirkusantov. 
Vstopnine ni!

Org.: Društvo K.N.O.F., Inf: 
Luka Jejčič, 041/497-499

NEDELJA, 16. 8. SMC SEVNICA Savio kamp – program za ministrante Org.: SMP, 
Inf: Boštjan, 031/486-554, 
bostjan.jamnik@salve.si

PONEDELJEK, 
17. - 19. 8.

SMC SEVNICA Triglav in Bohinj SMC Sevnica, Inf: Vinko 
Štrucelj, 041/716-939

PONEDELJEK, 
17. 8., OB 20.00

ATRIJU GRADU SEVNICA Predstava »Tango po gradovih«, v izvedbi 
skupine Tango Malevo iz Argentine, Vstop 
prost!

Inf: andreikazupanc@gmail.
com

TOREK, 18. 8.,  
OB 17.00

ŠPORTNI DOM SEVNICA 
(PRI BAZENU)

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski 
turnir Društva invalidov Sevnica za avgust 
2009.

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

TOREK, 18. 8., 
OB 19.00

ALBERT FELICIJANOVA 
DVORANA GRADU 
SEVNICA

Plesni seminar »Tango«, (Tango Malevo) 
Naučili se bomo osnovne korake tanga, tehniko 
objema, ravnotežja in nekaj preprostih fi gur. 

Inf in prijave: 
andreikazupanc@gmail.
com

SREDA, 19. 8., 
OD 7.00 - 12.00

OSNOVNA ŠOLA KRMELJ Krvodajalska akcija. Izvajalec: Zavod za 
transfuzijsko medicino Ljubljana. Nikar ne 
oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen.

Inf: OZRK Sevnica, 
07/81-65-070, 041/319-
556, sevnica.ozrk@rks.si

ČETRTEK, 20. 8., 
OD 7.00 - 13.00

OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA

Krvodajalska akcija. Inf: OZRK Sevnica, 
07/81-65-070, 041/319-
556, sevnica.ozrk@rks.si

ČETRTEK, 20. 8. LOKA Pričetek XII. KreArta - likovno umetniške 
kolonije; zvečer razstava lanskoletnega, XI. 
KreArta

Inf: KUD KreArt, Jolanda 
Gobec, 040 16 00 90

PETEK, 21. 8. LOKA Z OKOLICO, 
SVIBNO

XII. KreArt - ustvarjanje avtorjev na različnih 
lokacijah v Loki in okolici; zvečer koncert 
ansambla Orlek na Svibnem

Inf: KUD KreArt, Jolanda 
Gobec, 040 16 00 90

Izobraževanja, preda-
vanja, seminarji

Kulturne prireditve, 
razstave, nastopi

Prireditve za 
otroke

Športne prireditve, 
rekreacija, pohodi
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PETEK, 21.8., 
OD 7.00 - 13.00

OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA

Krvodajalska akcija. Inf: OZRK Sevnica, 
07/81-65-070, 041/319-
556, sevnica.ozrk@rks.si

PETEK, 21. 8., OD 
14.00 - 19.00

GRAD SEVNICA Jubilejna odprta dvodnevna likovna kolonija 
»Arspekta10«, Potekala bo v obliki slikarskih, 
kiparskih, fotografskih in oblikovalskih 
delavnic. Vabljeni vsi ustvarjalci!

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

SOBOTA, 22. 8. LOKA Z OKOLICO XII. KreArt na različnih lokacijah v Loki; zvečer 
otvoritev fotografske razstave v spomin Ediju 
Bukovcu, koncert Beneških fantov v Loki

Inf: KUD KreArt, Jolanda 
Gobec, 040 16 00 90

SOBOTA, 22. 8., 
OD 9.00 - 19.00

GRAD SEVNICA Jubilejna odprta dvodnevna likovna kolonija 
»Arspekta10«,

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

SOBOTA, 22. 8. 
OB 16.00

IGRIŠČE PRI KMD 
LUKOVEC

Nogometni turnir na Lukovcu Inf: in prijave: Peter, 
031/298-906

SOBOTA, 22. 8., 
OB 17.00

NHM SEVNICA Ob 130 letnici PGD Sevnica: Vaja reševanja v 
Naselju heroja Maroka v Sevnici.

Inf: PGD Sevnica, Milan 
Kajič, 041/731-133

SOBOTA, 22. 8. 
OB 20.00

IGRIŠČE PRI OŠ 
ŠENTJANŽ

ŠentROCKjanž `09; 
koncert: Trio K, Liquf, BlekSheep

Org.:Mladinsko društvo 
Šentjanž

SOBOTA, 22. 8., 
OB 21.00

PRI ŠPORTNEM DOMU 
PRI BAZENU SEVNICA 
(V SLUČAJU DEŽJA V 
ŠPORTNEM DOMU)

Kitarijada starih bandov in glasbe do leta 1985 
(POP , ROCK in še kaj): Sončna stran, Veter, 
Modre Zvezde, Samorastniki, Utrip, Razpotje... 
Gost srečanja bo Slavko Ivančič 

Inf: Miran Štojs, 041/720-
248

PETEK, 28.8., 
OB 19.00

KULTURNA DVORANA 
SEVNICA

Ob 130 letnici PGD Sevnica: Slavnostna seja 
PGD Sevnica.

Inf: PGD Sevnica, Milan 
Kajič, 041/731-133

PETEK, 28. 8., 
OD 19.00

PARK GRADU SEVNICA Grand rock Sevnica 2009 
Nastopajo: Elvis Jackson, The Stroj, Demolition 
Group, Erotic Biljan & His Heretics, Septic 
Scum, New Wave Syria, Iscream. 

Org.: ŠKS, www.sksevnica.
org, Inf: Matej Leskovšek, 
031/513-245, www.
grandrocksevnica.com

SOBOTA, 29. 8., 
OB 16.00

PARKIRIŠČE ZA HTC Ob 130 letnici PGD Sevnica: Osrednja 
prireditev s parado, Podelitev odlikovanja GZ 
Slovenije.  Prevzem nove črpalke Magarus.

Inf: PGD Sevnica, Milan 
Kajič, 041/731-133

SOBOTA, 29. 8., 
OD 9.00

KULTURNI DOM KRMELJ 7. Krmelj LAN #7 
Na dvodnevnem tekmovanju se bo organiziralo 
tudi 5 turnirjev v igrah Call of duty2, Call of 
Duty4, Fifi  2009, Age of Empire 2 in v Pokru.

Org.: Mladinska sekcija 
Krmelj, Andraž Zupančič, 
andraz.zupancic@amis.net, 
www.msk-kpg.com 

SOBOTA, 29. 8., 
OD 19.00

PARK GRADU SEVNICA Grand rock Sevnica 2009 
Nastopajo: Partibrejkers, Edo Maajka + 
Frankie, The Datsuns, Muškat Hamburg – 
Buldogi, Uroš Planinc Group

Org.: ŠKS,  www.sksevnica.
org, Inf: Matej Leskovšek, 
031/513-245, www.
grandrocksevnica.com

NEDELJA, 30. 8.,  
OB 9.00

KULTURNI DOM KRMELJ 7. Krmelj LAN #7 Org.: Mladinska sekcija 
Krmelj, www.msk-kpg.com

NEDELJA, 30. 8., 
OB 10.00

GLAVNI TRG V SEVNICI 18. Skok na Lisco
 Start bo ob 10.00 iz Glavnega trga, cilj pa na 
parkirišču pred Tončkovim domom.

Org.: Kolesarsko društvo 
Sevnica, Inf: Zvone 
Košmerl, 041/738- 357

Koledar prireditev

Srečanja in projekti 
na temo zdravja

Turizem, 
prosti čas

Zabava, koncerti, 
veselice, srečanja
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V petek, 15. maja 2009, smo se pridni bralci Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž odpravili na nagradni izlet v kino Tuš v  Celje. 
Učenci prve triade so si ogledali risani fi lm Kužek Bolt, učencem 
druge in tretje triade pa so svetovali ogled pustolovske komedije 
Divjaka. Med fi lmom smo zelo uživali, saj smo se nasmejali do 
ušes, nato pa  smo imeli še eno uro prostega časa. Nekateri smo 
se odpravili po nakupih, drugi pa so si zaželeli  kepico sladoleda. 
Ena ura je minila, kot bi trenil in počasi smo se odpravili proti 
avtobusu. Vsi veseli in navdušeni nad kulturnim dnevom ali 
nagradnim izletom smo se odpravili domov.

Klavdija Cvelbar, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Nagradni izlet za pridne bralce

Več kot uspešni

Učenci  sedmega , osmega in devetega razreda OŠ Tržišče smo 
se konec maja z avtobusom odpeljali na Gorenjsko. Naš cilj je bil 
Bled, kjer se nam je v kampu Šobec pridružil vodnik.
Bilo je precej hladno, ko pa je sonce pokukalo izza oblakov, smo 
bili vsi boljše volje. Po malici smo dobili posebne neoprenske 
obleke in se peš odpravili do Save Dolinke. Tam smo dobili še 
rešilne jopiče in čelade. Slišali smo natančna navodila za spust po 
reki. Vsak čoln je imel svojega vodnika. Voda je bila zelo mrzla. 
Ko so mimo nas pluli drugi, smo se škropili z vodo, zato smo bili 
vsi mokri. Veslali smo mimo skal in pod mostovi. Tik pred ciljem 
smo se nekateri vrgli v vodo in plavali do obale.
Na cilju smo bili utrujeni in premočeni. Ko smo se preoblekli, smo 
poležavali na soncu, se sprehajali in igrali družabne igre. Nihče ni 
bil lačen, saj so nam pripravili okusno malico.
V popoldanski urah smo se odpeljali v Radovljico, kjer smo igrali 
bowling. Igrala sem prvič in nekajkrat podrla celo vse keglje. 
Večerjo so nam pripravili v restavraciji  ob Blejskem jezeru. Potem 
smo se sprehajali ob  vodi in opazovali račke. 
Preostanek večera smo preživeli v diskoteki v centru Bleda. Za 
plesanje nam je ostalo še nekaj energije. Kmalu so prišli tudi 
učenci iz OŠ Kočevje. Spletli smo nova poznanstva in si izmenjali 
elektronske naslove. S sošolkami smo preplesale ves večer, se 
zabavale in veliko plesale.
Ta izlet je bi eden najlepših v mojem življenju.

Kaja, Nika, Eva, Klara (učenke 8. r. OŠ Tržišče)

Dolenjci na Gorenjskem

V tem šolskem letu so bili učenci 8. in 9. razredov na OŠ Boštanj 
zelo uspešni. Prejeli so več priznanj, pohval in se udeležili številnih 
tekmovanj na šolski, področni in državni ravni. Na državnem 
tekmovanju iz slovenščine sta Tjaša Rupar iz 8. a razreda in 
Valerija Možic iz 9. b razreda osvojili zlato Cankarjevo priznanje.
Na državnem tekmovanju iz kemije sta Gašper Virant iz 8. b 
razreda in Santina Jazbinšek iz 9. b razreda osvojila zlato Preglovo 
priznanje. Sabina Androjna iz 9. b razreda je prejela zlato priznanje 
iz diabetesa, Jure Pfajfar pa je že več let zapored zlati čebelar OŠ 
Boštanj. Najuspešnejša učenka OŠ Boštanj je Santina Jazbinšek iz 
9. b razreda, ki je v prejšnjem in tem šolskem letu na državnem 
tekmovanju iz matematike osvojila zlato Vegovo priznanje. Ker 
je med najboljšimi mladimi matematiki v Sloveniji, si je prislužila 
tudi posebno nagrado – enotedenske aktivne počitnice v Bohinju.
Vsem zlatim in tudi številnim srebrnim tekmovalcem iskreno 
čestitamo in jim želimo prijetne počitnice.

 Mentorji:
 Mira Zupanc, Majda Kugonič, Andrej Kozinc, Marijana Levstik

 
Obiskali so nas otroci iz vrtca Ciciban Sevnica, skupina Polžki. 
Zaigrali smo jim  Muco Copatarico. Skupaj smo zaplesali in 
zarajali. Na koncu pa smo se še posladkali.

Milanka Rantah

Vrtec na obisku na 
Osnovni šoli Ane Gale

Srebrno priznanje na področnem 
tekmovanju otroških pevskih zborov 
v Črnomlju

V Šentjanžu otroci radi pojejo, saj ne mine skoraj nobena kulturna 
prireditev, da se otroški pevski zbor ne bi predstavil z nekaj 
pesmimi.
15. aprila 2009 je bila v Sevnici Občinska revija otroških pevskih 
zborov in naš zbor pod vodstvom Suzane Tratnik Umek je s 
svojim nastopom tako navdušil, da se je 14. maja 2009 udeležil 
3. regijskega tekmovanja v Črnomlju in osvojil srebrno priznanje. 
Za tako majhno šolo je to velik uspeh; to priznanje so dosegli z 
vztrajnim delom, zato jim iskreno čestitamo.

Učenci in delavci OŠ Šentjanž 
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Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. 
Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša 
prihodnost. Sporočilo teh besed, ki jih je zapisal dalajlama, 
se močno zavedamo tudi v OŠ Krmelj. Ob svetovnem dnevu 
okolja, 5. junija, smo tako lahko s ponosom prejeli mednarodno 
priznanje za dosežke na področju okoljske vzgoje, ekozastavo. 
To je za našo šolo veliko priznanje, hkrati pa tudi zaveza. Da 
šola pridobi ekozastavo, mora izpolniti določena merila. Pri tem 
morajo sodelovati učenci, učitelji, starši, dobrodošli so seveda 
tudi prebivalci kraja oziroma njihovi predstavniki ter ustanove v 
okolju. V Krmelju smo to sodelovanje dokazovali ves čas. 
V znamenje truda in prizadevnosti smo zato ekozastavo slovesno 
razvili v sredo, 24. junija, na sklepni prireditvi, ki so se je udeležili 
učenci, starši in tudi predstavniki lokalne skupnosti. Učenci so 
pod vodstvom učiteljev in mentorjev izvedli prijeten kulturni 
program, prvič pa smo slišali tudi šolsko ekohimno. Navzoča sta 
bila podžupanja Breda Drenek Sotošek in svetnik Dušan Močnik, 
ki sta v imenu občine in krajevne skupnosti spregovorila nekaj 
besed.
Zastava nas bo odslej ves čas opominjala, kakšno je naše 
poslanstvo, saj bomo morali, če jo bomo hoteli obdržati, ves čas 
dokazovati, da si jo zaslužimo. Zavedamo se, da lahko le skupaj 
ustvarjamo svetlo prihodnost.

Silvestra Kotar

Razvili smo ekozastavo

Osnovnošolska vrata se 
za nas počasi zapirajo…

Na predlog knjižničarke sem se odločila, da bom tudi jaz 
sodelovala v projektu Berimo mlajšim. Ideja se mi je zdela zelo 
zanimiva, saj izpopolnjujem svoje tekoče glasno branje. Branja 
pravljic sem tako ali tako vajena, ker vsak večer berem mlajšima 
sestricama.

Najraje berem pravljice, ki si jih otroci izberejo sami, saj jih potem 
tudi z večjim zanimanjem poslušajo. Če se učenci ne morejo 
odločiti, katero knjigo naj jim preberem, glasujemo, nato najprej 
preberem pravljico, ki je prejela največ glasov, če pa ostane še kaj 
časa, še drugo. 
Učenci včasih tudi kaj narišejo. V primeru lepega vremena jim ob 
torkih ali četrtkih beremo na prostem. Mlajšim berejo tudi Urška, 
Mateja, Kaja, Anja in Sabina. Nekatera dekleta so se za branje 
mlajšim odločila šele, ko so nas poslušale pri branju.

Patricija Županc, 6. r. OŠ Blanca 

Učenci višje stopnje berejo mlajšim

V soboto 30.5, smo imeli zaključni pikinik v Planinskem domu 
v Sevnici. Učenci 3.b razreda z učiteljico Ireno Železnik so nam 
predstavili čudovit nastop. Tudi starši smo se potrudili in naše 
otroke presenetili z glasbeno točko. Po nastopu so pridni ateki 
pekli meso, mamice pa so poskrbele za sladice. Čeprav je bilo 
deževno in hladno vreme, smo se zabavali do poznega večera. 
Učiteljica Irena, pogrešali vas bomo! Hvala za vse!

Starši 3.b razreda

Zaključni piknik 3.b razreda

…tudi za nas. Ko enkrat prideš do tega križišča poti, kjer se vsi 
razidemo, se zaveš, da nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Nič 
več naših šal, nič več lumparij, nič več naših dogodivščin…Vsi 
govorijo, kaj bi to; nova šola- novi prijatelji. 
Ampak kaj bo z njimi, z njimi, s katerimi smo bili skupaj vseh 
osem let v dobrem in slabem?
Največ, kar lahko naredimo, je, da skušamo ohraniti stike…pravi 
Tina Koprivec iz 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž v začetku 
svojega spisa, na koncu katerega je  dodala še pesmico…

Papir se posuši,
črnilo zbledi,

prijateljstvo pa ostane in živi
do konca naših dni. 

Devetošolci iz Šentjanža, ubogajte Tino in ostanite prijatelji!

Bralna značka - Janja Vidmar

25. 5. 2009 smo učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica uradno zaključili 
bralno značko. Ob tem pomembnem dogodku smo pripravili tudi 
program, pod vodstvom ge. Barbare K. Košar. Ker nas je obiskala 
pisateljica Janja Vidmar, smo temu primerno tudi pripravili kulturni 
program. Pisateljica je napisala veliko knjig, v katerih nastopajo 
junaki naše starosti in s  podobnimi problemi kot jih imamo mi. 
Zato smo se zlahka  vživeli v vloge le- teh. Nekateri so igrali, drugi 
so pisali pisma ali plesali in spet tretji samo brali. Mislim, da so 
vsi učenci ob našem programu uživali  in se vsaj malo navdušili 
nad knjigami. Po zaključenem programu je spregovorila še gospa 
Vidmar. Pri mlajših učencih je zelo doživeto in vznemirljivo 
pripovedovala grozljivko. Pri malo starejših pa je preizkušala, kdo 
vlada na sevniški šoli: dekleta ali fantje?  Imeli smo veliko zlatih 
bralcev. Tako je bila pisateljica kar malo presenečena, kako pridni 
bralci  smo še Sevničani. Seveda nam je to zelo v ponos in bomo 
še naprej, z večjim veseljem, buljili v knjige. 

Ajda Prah, 7. b
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V soboto, 30. maja, je na Gradu na Goričkem potekalo državno 
prvenstvo Slovenije v gorskem teku  gor/dol. Razmočena proga 

je bila ekstremno zahtevna, kajti 
tekmovanje je potekalo v zelo 
hladnem in deževnem vremenu. 
Tega prvenstva so se udeležili 
tudi nekateri člani AK Sevnica 
ter osvojili en komplet medalj. 
Državna prvakinja je postala 
Brigita Karlovšek  v kategoriji 
ženske C na 6 km dolgi progi. 
Srebrno medaljo si je pri dekletih 
U14 pritekla Sara Karlovšek, 
medtem ko je bronasto medaljo 
pri fantih  U 16  osvojil Jan 
Samide na 3 km dolgi progi 

Rafko Povhe

Šport in rekreacija

Amatersko radiogoniometriranje, 
imenovano lov na lisico, je radioamaterska 
športno-tehnična disciplina, pri kateri 
sodelujejo radioamaterji obeh spolov in 
vseh starostnih skupin, razporejeni pa so 
v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi 
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov 
(lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji 
od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec 
je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije 
določeno število oddajnikov, odvisno od 
kategorije.
V Ormožu je bilo 13. junija odprto prvenstvo 
UKV Zveze radioamaterjev Slovenije v 
amaterski radiogoniometriji. Od posavskih 
radioklubov je sodeloval Radioklub Amater 
iz Sevnice. 

Pionirji: 
   5. mesto: Tadej Tihole 
   6. mesto: Blaž Vintar 
   8. mesto: Matic Kuselj 
   9. mesto: Luka Stegne 
              12. mesto: Maja Koštrun 
              15. mesto: Jurij Radi 

Juniorji:                 9. mesto Urban Senica 

Ženske:                 3. mesto Nina Radi 
 
Seniorji:                3. mesto Danilo Kunšek 

Državno prvenstvo KV (kratkovalovno) 
 

V Kostanjevici na Krki je bilo 20. junija 
državno prvenstvo KV Zveze radioamaterjev 
Slovenije v amaterski radiogoniometriji. 
Od posavskih radioklubov je sodeloval 
Radioklub Amater iz Sevnice. 

Ženske:               3. mesto Nina Radi 

Seniorji:               4. mesto Danilo Kunšek,  
                            9. mesto Davor Možič 

Jani Kuselj

Odprto prvenstvo UKV 
(ultra kratkovalovno) 

Pokal Martina Krpana
1. osnovnošolski turnir v prikazu tehnik in v katah

Državno prvenstvo v gorskem teku 
v Gradu na Goričkem

Karatejski klub HYPO iz Sevnice je v petek, 19. junija, organiziral osnovnošolsko 
tekmovanje v prikazu osnovnih tehnik in v katah za pokal Martina Krpana. Tekmovanja 
so se udeležili najmlajši člani Karate kluba HYPO, učenci OŠ Sava Kladnika iz Sevnice, 
Loke pri Zidanem Mostu, OŠ Blanca in OŠ Boštanj. Najmlajši so se pomerili med seboj 
v prikazu osnovnih tehnik, malo bolj vešči in starejši so se preizkusili v prikazu t. i. 
borbe proti namišljenim nasprotnikom v katah. Najboljši posamezniki so dobili diplomo. 
Podobno prireditev bosta Karate klub HYPO in Društvo borilnih veščin Ippon iz Sevnice 
predstavila v jesenskem delu, kamor bosta povabila vse vodilne predstavnike osnovnih 
šol, pedagoge, medije in vse, ki jih to zanima. Prireditev bo namenjena le osnovnošolcem, 
predstavljena pa tudi ministrstvu za šolstvo in šport.

Pregled športnih rezultatov: 
Prikaz osnovnih tehnik:

Dečki, letnik 2003-2002:
 1. Gaber Vandur, NHM, Sevnica
 2. Miha Šantej, Račica
 3. Benjamin Tržan, Račica
 4. Tilen Dobovšek, Razbor
Deklice, letnik 2003-2002:
 1. Ana Močnik, Loka
 2. Nives Dobovšek, Razbor
 3. Tinkara Kelenc, Lončarjev Dol
Dečki, letnik 1999:
 1. Maj Popelar, Florjanska, Sevnica

Shotokan kate posamezno:

Dečki, letnik 2001-2000:
 1. Mitja Cesar, Loka
 2. Žan Šantej, Račica
 3. Žiga Dobovšek, Razbor
Deklice, letnik 2001-2000:
 1. Tisa Šantej, Račica
Dečki, letnik 1999:
 1. Andrej Grčar, Orešje pri Sevnici
 2. Nejc Močnik, Loka
 3. Žiga Jurkošek, Loka
 4. Urh Oset, Breg
 5. Matic Konhajzler, Loka
Deklice, letnik 1999-1998:
 1. Tia Šantej, Račica
 2. Jasmina Očko, Račica
 3. Klara Kocjan, Račica
 4.-5.      Kaja Dobovšek, Razbor;  Nastja Gorišek, Račica
 6. Živa Stegne, Kvedrova, Sevnica

Denis Orač, trener 

www.kstm.si

www.dozivl jaj.si

www.cisti lnasevnica.si



17Avgust 09

V soboto, 27. junija, je v sklopu občinskega praznika občine Hrastnik in ob dnevu 
državnosti potekal veteranski rokometni turnir. Na njem je sodelovalo šest moških in 
štiri ženske ekipe. Sevniški oldHANDsi so v predtekmovalni skupini premagali ekipo 
Dolskih slavčkov in ekipo Fužinarja i Raven na Koroškem. V dramatični fi nalni tekmi 
z močnejšo ekipo Dola so Sevničani slabo začeli, saj so domačini povedli z 2:0. V 
nadaljevanju so resneje zaigrali v obrambi in izid do konca polčasa izenačili. V vratih 
Sevničanov je v drugem polčasu blestel Krauthaker, saj je obranil kar nekaj strelov iz 
črte in sedemmetrovko. Svoje pa so dodali igralci v napadu. Končni rezultat je bil 2:4 v 
korist Sevničanov, ki so tako uspešno končali sezono.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sponzorjem in družinskim članom, ki nas 
podpirajo na naši poti.

Veteranski rokometni klub Sevnica

483 tekmovalcev in tekmovalk  iz 51 klubov
Sevniški karateisti 

3 bronaste medalje in tri 5. mesta
Izredno velika udeležba na letošnjem DP v 

karateju do 21 let. Na DP v Žalcu, kjer je 
prvenstvo vzorno izvedel domači KK Nestor 
v sodelovanju s Karate zvezo Slovenije, je 
nastopilo 483 tekmovalcev iz 51 klubov. 
Med osvajalce medalj so se vpisali tudi 

sevniški mladi karateisti, člani KK Hypo, 
ki so osvojili tri bronaste medalje in tri 5. 
mesta. Nik Jazbec je osvojil bron v športnih 
borbah med mlajšimi dečki + 45 kg, Marja 
Zidarič med mlajšimi članicami v borbah + 
60 kg in Lino Šalamon med mlajšimi člani 
+ 78 kg. Za las pa je medaljo zgrešil naš 
najobetavnejši mladi karateist Matej Budna, 
ki je med starejšimi dečki - 45 kg osvojil 
nehvaležno 5. mesto. 

V katah posamezno sta v kategoriji mlajših 
mladincev in mladink nastopila Lino Šalamon 
in Marja Zidarič in za las zgrešila medaljo.

Marja Zidarič

Šport in rekreacija

Tamara Grčar bronasta v borbah, ženski kata team peto mesto
Članice Karate kluba HYPO iz Sevnice so se v nedeljo 24. maja udeležile 11. mednarodnega 
karate turnirja Bohinj open 2009. Na tekmovanju, kjer je nastopilo več kot 300 tekmovalcev 
in tekmovalk iz 31 klubov iz Slovenije so nastopile tudi naše mlajše članice Karate kluba 
HYPO, Tamara Grčar, Patricija Trefalt in Špela Štojs. Dekleta so odlično zastopale naše 
barve kluba.  Tamara Grčar je v športnih borbah v konkurenci kadetinj osvojila 3. mesto, 
katašice Tamara Grčar, Patricija Trefalt in Špela Štojs pa so osvojile nehvaležno 5. mesto. 
Prav tako pa so dekleta opravila soliden prikaz kate v svoji kategoriji, kjer pa je bila 
konkurenca bistveno premočna za vidnejši rezultat.

Darja Podlipnik

11. mednarodni karate turnir v Bohinjski Bistrici

V nedeljo, 28. junija, je bil v Velenju Atletski 
pokal Slovenije za pionirje in pionirke U 14 in 
za U 12. Na tem tekmovanju so nastopile tudi 
tri mlade atletinje iz AK Sevnica, med njimi se 
je najbolje izkazala Sara Karlovšek, ki je tekla 
na 1000 m in z novim državnim rekordom 
3:07,38 zmagala pri pionirkah U 14. Prav 
tako je v tej kategorij na 1000 m odlično tekla 
tudi Katarina Gorenc in s časom 3:16,23 (OR) 
osvojila 7. mesto. Karin Ferlin p je tekla na 
600 m v kategoriji U 12 in tudi z osebnim 
rekordom 1:57,20 osvojila dobro 6. mesto. 
PIONIRKE U 14 (1996/97) 1000 m
   1. Sara Karlovšek  96  3:07,38  (DR) državni rekord za U14
   7. Katarina Gorenc 97  3:16,23 (OR) osebni rekord
PIONIRKE U 12 (1998 in mlajše) 600 m
   6. Karin Ferlin  98  1:57,20 (OR)

Rafko Povhe

AtletikaDržavno prvenstvo v 
karateju do 21 let v 
Žalcu

 
V Slovenj Gradcu je 6. junija potekalo 
tekmovanje radioamaterjev obeh spolov 
in vseh starostnih skupin, razporejenih v 
več kategorij. Od posavskih radioklubov je 
sodeloval Radioklub  ''AMATER'' iz Sevnice.  
Kategorija Zveza radioamaterjev Slovenije: 
1. mesto Koštrun Maja, 5. mesto Stegne 
Luka, 7. mesto Kuselj Matic, 9. mesto Tihole 
Tadej, 10. mesto Zelič Jure, 16. mesto Radi 
Jurij, 17. mesto Mastnak Nik
Kategorija Klub mladih tehnikov Slovenije: 
3. mesto Stegne Luka (OŠ Savo Kladnik 
Sevnica), ki je osvojil tudi ekipno 1. mesto Dolenjske regije
Sevničani pridno nabirajo točke za mladinsko reprezentanco do 15 let, ki bo potovala 
30.06.09 na evropsko mladinsko prvenstvo v Češko. Trenutno izpolnjujejo pogoje 
naslednji :
Kategorija M15 : Kuselj Matic ter Stegne Luka
Kategorija W15 : Koštrun Maja

Jani Kuselj

Tekma za odprto prvenstvo pionirjev ARG Slovenije 
v Slovenj Gradcuv Slovenj Gradcuv Slovenj Gradcu

oldHANDsi zmagali na Dolu pri Hrastniku
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Predstavi se... 
Namizni tenis v Posavju

Izvor namiznega tenisa je na 
Kitajskem. Je eden najhitrejših 
športov in omogoča vsestransko 
fi zično in psihično aktivnost za 
mlajše, starejše, moške in ženske. 
Za igranje ne potrebujemo veliko 
igralcev, niti drage in zahtevne 
opreme. Pri igri ni neposrednega 
stika med igralci, zato so poškodbe 
redke in lažje (tudi pri tekmovalni 
obliki športa). Vpliv sodnikov na 
tekmovanjih je majhen. Igralec 
je pri igri res odvisen le od sebe, 
svoje zmožnosti in sposobnosti. 
Rekreativno se lahko z njim 

ukvarjamo še v pozni življenjski dobi, ko so preostali športi že 
prezahtevni, prenaporni in zato neprimerni.
Organizirano igranje namiznega tenisa v Posavju sega na začetek 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je v Sevnici skupina 
navdušencev, združena okrog Igorja Svažiča in Andreja Štriclja, 
ustanovila pri takratnem društvu TVD Partizan svojo sekcijo in jo 
registrirala pri Namiznoteniški zvezi Slovenije. Nabavili so nekaj 
poglavitne opreme in začeli načrtno vadbo. V svoje vrste so kmalu 
pritegnili tudi mlajše (pionirje). Strokovno so se izpopolnjevali na 
raznih NT-seminarjih in sodelovali z igralci iz preostalih klubov, 
ki so imeli več izkušenj in znanja. Tekmovali so v moški in ženski 
konkurenci v drugi republiški ligi, moški pa leto dni kar v prvi ligi. 
Pionirji so dosegali vidne rezultate na lokalni in republiški ravni. 
Dejavnost je podpirala občinska telesnokulturna skupnost in večje 
število sponzorjev (Elektrotehna, Jutranjka in drugi). 
Prvemu zgledu so kmalu sledili še v Krškem ter s podporo glavnega 
sponzorja – NEK in ob prizadevanju skupine ustanoviteljev pod 
vodstvom Marjana Žagarja ustanovili svoj klub. Tudi oni so 
tekmovali v drugi, leto dni tudi v prvi republiški ligi. Vzgojili so 
veliko dobrih igralcev, ki še dosegajo lepe rezultate v rekreativnem 
in tekmovalnem namiznem tenisu in počasi prevzemajo nosilno 
vlogo v klubu.
Danes je v Posavju aktivnih več namiznoteniških »centrov«. V 
njih se ukvarjajo s tem športom rekreativno in tudi tekmovalno: 
Radeče, Vrhovo, Boštanj-Sevnica, Brestanica, Krško-Leskovec, 
Dobova in Kozje. Njihova dejavnost je predvsem rekreativna, od 
najmlajših do najstarejših. Vsaka skupina ima približno od 10 do 
30 vadečih, ki igrajo vsaj enkrat na teden po uro in pol, nekateri 
najbolj vneti pa še več. Vadijo v sklopu svojih skupin in tudi med 
skupinami. Med seboj sodelujejo, si izmenjujejo izkušnje glede 
načina igre, vadbe, dela z mladimi in uporabe opreme. Udeležujejo 
se tekmovanj, ki jih organizira Namiznoteniška zveza Slovenije, 
veliko tekmovanj, turnirjev in lig, pa organizirajo tudi sami. Že 
vrsto let obstaja »posavska rekreativna lestvica«, kjer se srečujejo 
tekmovalci na štirih, letos že petih turnirjih (Dobova, Boštanj, 
Krško, Radeče, letos še Kozje), in tekmujejo med seboj v igrah 
posameznikov in dvojic, in to v dveh starostnih kategorijah – do 50 
in nad 50 let. Nadalje tekmujejo rekreativci s posavskega območja

tudi v Savinjsko–zasavsko–posavski ligi. Ta je razdeljena v dve 
skupini - prva in druga liga, vsaka ima po osem ekip. Radečani 
tekmuje letos v 2. ligi, Dobova, Brestanica in Vrhovo pa v prvi. 
Vsako leto organizirajo ob raznih priložnostih (krajevni, občinski 
prazniki) štiri turnirje, ki se jih udeležujejo rekreativci in aktivni 
igralci iz vse Slovenije, dveh (v Čatežu in Radečah) se udeležijo 
tudi tekmovalci iz sosednjih držav - Hrvaške, Madžarske, Avstrije 
in Bosne.
Igralci iz Posavja uspešno nastopajo tudi na tekmovanjih v 
državnem merilu, pod pokroviteljstvom Namiznoteniške zveze 
Slovenije. Pred leti sta na državnem prvenstvu rekreativcev Damir 
Škerl in Primož Gajšek v kategoriji dvojic do 40 let osvojila prvo 
mesto. Letno organizirajo po raznih krajih Slovenije pet turnirjev 
za državno Računalniško letvico rekreativcev. Tekmovanje poteka 
v petih starostnih kategorijah in vsakega turnirja se udeleži več 
kot 100 udeležencev. Teh tekmovanj se udeležujejo tudi igralci iz 
Posavja in kar nekaj jih je, ki dosegajo v državnem merilu v vidne 
rezultate. Omenil bi le nekaj najuspešnejših: Robert Dornik, Silvo 
Vižintin, Ivan Rajh in Miro Mikeln. 
Namiznoteniški klub iz Dobove tekmuje tudi na pokalnem prvenstvu 
Slovenije. Tu nastopajo ekipe (registrirane in neregistrirane) iz vse 
države, igra se na izpadanje. Preteklo leto so dosegli velik uspeh, 
saj so premagali precej nasprotnikov in so izpadli šele v četrtfi nalu 
z ekipo iz Maribora, ki je ena najkakovostnejših pri nas. Poleg vseh 
teh aktivnosti je ena pomembnejših nalog tudi delo z mladimi. 
Vsi »centri« dobro sodelujejo z osnovnimi šolami kot mentorji in 
organizatorji krožkov namiznega tenisa. V NT-klubih (Dobova, 
Krško, Radeče) še dodatno strokovno vadijo in vzgajajo mlade 
igralce. Takšno načrtno delo je jamstvo za povečanje kakovosti 
igranja in s tem tudi prihodnosti namiznega tenisa v našem 
prostoru. Največji uspeh na tem področju dosegajo v zadnjem 
času v Dobovi, kjer dosegajo pionirji in pionirke pod vodstvom 
Branka Vidmarja vrhunske rezultate v državnem merilu. 
Preteklo šolsko leto so na državnem prvenstvu osnovnih šol med 
nekategoriziranimi gralci dosegli naslednje rezultate:
Mlajši pionirji (1. do 5. razred):
 1. mesto - državni prvak Miha Petelinc (OŠ Dobova)
 3. mesto Marko Duhanič (OŠ Dobova)
Starejši pionirji (6. do 9. razred): 
 7. mesto – Rok Kozole (OŠ SK Sevnica)
Starejše pionirke (6. do 9. razred):
 9.-10. mesto – Kristina Redenšek (OŠ Leskovec)
 11.-12. mesto – Špela Krajnc (OŠ SK Sevnica)
Kot vidimo, je namiznoteniška dejavnost v Posavju kar precej 
različna in razvejena. Nanizanih je nekaj najpomembnejših 
aktivnosti in dosežkov, ki so nekoč in še zdaj pomembno vplivajo 
na razvoj namiznega tenisa v naši regiji. Najpomembnejše pri 
vsem je, da imajo vsi, ki to želijo – stari, mladi, ženske in moški 
–, možnost, da se vključijo v eno od oblik aktivnosti, za katero 
menijo, da je zanje najprimernejša. Tako ne populariziramo le 
namiznega tenisa, ampak na splošno šport kot način zdravega 
življenja.
 Igor Svažič

Spet bo že sedmo leto zapored v Krmelju računalniško tekmovanje Krmelj LAN 
#7. Potekal bo od 29. do 30. avgusta. Prireditev bo v prostorih Kulturnega 
doma Krmelj. Začetek je predviden v soboto, ob 9. uri, začeli pa bi s priklopi 
računalnikov, spoznavanjem in žrebom skupin za različne igre. Organiziranih bo 
tudi pet turnirjev v igrah Call of duty2, Call of Duty4, Fifi  2009, Age of Empire 
2 in v Pokru, katero od iger bomo lahko po želji še dodali. V soboto je med 
tekmovanjem predvidena ena ura premora za toplo kosilo in osvežilno pijačo ter 
malo počitka. Prvi tekmovalni dan naj bi se končal predvidoma ob 22.30, nato bo na vrsti zabava v mladinskih prostorih z različnimi 
presenečanji, zabavnimi kvizi in dobro glasbo, zanjo pa bo poskrbel DJ Andy. Če se kdo ne bo želel zabavati, bo lahko še igral, saj 
bodo serverji ves čas pripravljeni za igranje. Utrujenim igralcem bo na voljo oblazinjen prostor za spanje. Drugi dan se bo tekmovanje 
nadaljevalo ob 9. uri, ob 15. uri je predviden čas za kosilo in krajši počitek. Konec tekmovanja bo ob 18. uri, nato pa bodo na vrsti 
podelitev nagrad najboljšim, analiza projekta in sklep. Prijave bomo zbirali od 25. julija do zapolnitve sedežev, vse o prijavi in dodatnih 
informacijah pa lahko preberete na spletni strani (www.msk-kpg.com) (Krmelj LAN #7). S seboj je treba imeti: računalnik (ohišje), 
monitor, tipkovnico, miško in podlogo, lan (utp) kabel, razdelilec, slušalke (zvočniki niso zaželeni), spalno vrečo in obilo dobre volje.

 Andraž Zupančič, predsednik Mladinske sekcije Krmelj

Krmelj LAN #7
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Prispevki in reportaže

V Andragoškem centru Slovenije z akcijami v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) opozarjajo slovensko javnost na 
pomembnost učenja  v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, 
ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. S predstavitvami 
delovanja predvsem na področju izobraževanja se v okviru  TVU  
predstavijo tudi dejavnosti Študijskih krožkov v okviru Ljudske 
univerze Krško. Člani različnih skupin so tako v torek, 12. maja 
v Krškem  prispevali k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se 
dežela.

Predstavile so se tudi članice Sevniškega ŠK Izzivi starševstva. 
Obiskovalcem so svojo predstavitev pripravile kar v obliki kratke 
lutkovne predstave. Z lutkami, ki so jih same izdelale na eni 
izmed srečanj,  so zaigrale svoje aktivnosti vse od trenutka,  ko 
so zagledale povabilo pa do sporočila iz zaključnega srečanja: 
družinskega izleta. Obiskovalci so jih nagradili z aplavzom, ki jim 
je spet vlil energijo za nove akcije.

Za Študijski krožek Izzivi starševstva
Sonja Bobek Simončič, mentorica ŠK

Predstavitev ŠK Izzivi starševstva na 
prireditvi ob TVU v Krškem

Že 13. tradicionalne gasilske igre brez 
meja na Velikem Cirniku

PGD Veliki Cirnik že od 
ustanovitve skrbi za 
popestritev družabnega 
življenja v naših krajih. 
Člani so vsaj enkrat na 
leto organizirali veselico, 
skrbeli za prijetno ozračje 
ob blagoslovih, pripravljali 
so vinske trgatve. Te so bile 
še posebno zanimive, saj je 
bilo nad plesiščem obešenih 

veliko »šparonov«, polno obloženih z lepo zrelim grozdjem. 
Jagode so vabile plesalce, da so dvigovali svoje plesalke, ki so se 
rade sladkale z grozdjem. Seveda so si tako zaslužili kazen, ki 
so jo morali plačati čuvarju vinograda. Po nekaj slabih jesenih se 
je ta prireditev opustila. Zaradi potreb po druženju in zabavi so 
člani društva leta 1996 organizirali prve Gasilske igre brez meja. 
Nanje so povabili okoliška gasilska društva. Vsi tekmovalci in 
gledalci so bili zelo navdušeni nad prireditvijo. Gasilcem pa se je 
s tem uresničila tiha želja, da bi postale omenjene igre vsakoletna 
prireditev na Cirniku. Letos pripravljajo še posebno zanimive 
mokre šaljive igre, ki bodo že 13. Posebnost bo v tem, ker bodo 
prvič na novourejenem prostoru na jugozahodnem delu gasilskega 
doma. Druga novost bo novi točilni pult Jurček. Za dobro voljo bo 
skrbel ansambel Slučaj, ki ga sestavljajo člani iz Mirenske doline. 
Ti dosegajo zadnje čase pomemben uspeh na glasbeni sceni. 
Prireditev bo v soboto, 11. julija, od 15. ure. Pridite in ne pozabite 
s sabo prinesti fotoaparata ali kamere, s čimer si boste zagotovili 
gradivo za dobro voljo. Nasvidenje na Cirniku.

Zdravko Remar

Pri srednji šoli Krško je 
konec maja potekalo 
15. regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči civilne zaščite in 
Rdečega križa iz Zasavja in 
Posavja. Udeležilo se ga je 
osem ekip(dve iz brežiške 
občine, po ena ekipa iz 
krške, kostanjeviške in sevniške občine ter ekipa Nuklearne 
Elektrarne Krško, ekipa Eti d.d. Izlake in ekipa Poklicne gasilske 
enote Krško). Preverjanje usposobljenosti je potekalo na podlagi 
predpostavke naravne nesreče, kjer so ekipe pokazale svoje 
znanje na treh delovnih točkah in dvanajstih različnih poškodbah. 
Najvišjo stopnjo usposobljenosti je pokazala ekipa NEK, drugo 
mesto je pripadlo ekipi občine Krško, tretje pa ekipi občine 
Brežice. Vzporedno s preverjanjem je potekala tudi predstavitev 
sistema zaščite in reševanja, s prikazom svoje dejavnosti in 
opreme so se namreč predstavili: Uprava RS za zaščito in 
reševanje, PGD Leskovec pri Krškem, Društvo potapljačev Vidra 
Krško, Kajak kanu klub Krško, Radioklub Krško, Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki, Kinološko društvo Brežice, Policijska postaja 
Krško, Območno združenje RK Krško in Zdravstveni dom Krško. 
V programu je sodelovalo preko sto udeležencev, organizatorji 
preverjanja (brežiška izpostava Uprave za zaščito in reševanje, 
Območno združenje RK Krško in Občina Krško) pa so zadovoljni 
z visoko pripravljenostjo in usposobljenostjo ekip prve pomoči 
civilne zaščite in Rdečega križa, tako na občinski ravni kot tudi 
z vidika gospodarskih družb, zavodov in posavskih ter zasavskih 
organizacij. Ekipa občine Sevnica je dosegla četrto mesto. Za 
čim boljšo uvrstitev pa so se tako trudili Anica Jazbinšek, Marta 
Ivnik, Marica Suhadovčan, Mateja Ručman, Kata Topič in Magda 
Zupančič, Franci Poplas pa je poskrbel, da so bile njihove aktivnosti 
zabeležene tudi pred fotografskim objektivom.

Doroteja Jazbec

Dobro usposobljene ekipe 
prve pomoči Dojenje – nujni ukrep ob izrednih dogodkih - Si pripravljena?

Aktualna tema poudarja potrebo za varstvo, spodbujanje in 
podporo dojenja v nujnih primerih za dojenčke in majhne otroke 
za preživetje, zdravje in razvoj. 
Svetovni teden dojenja praznujemo vsako leto od 1. do 7. avgusta, v 
več kot 120 državah, za spodbujanje dojenja in izboljšanje zdravja 
dojenčkov po vsem svetu. To je spominska slovesnost v čast 
deklaracije Innocenti, ki so jo SZO in Unicef ter oblikovalci politike 
sprejeli avgusta 1990 za varstvo, spodbujanje in podporo dojenju. 
Dojenje je najboljši način zagotavljanja hranil novorojenčkom. 
WHO priporoča izključno dojenje otrok do šestega meseca starosti 
in nadaljevanje dojenje z dodatkom dopolnilnega hranjenja do 
dveh let ali naprej. Otroci spadajo med najbolj ranljive skupine 
v izrednih razmerah in majhni otroci so najbolj ranljivi od vseh, 
zaradi večjega tveganja za smrt zaradi driske in pljučnice. V nujnih 
primerih lahko nenadzorovana uporaba nadomestkov materinega 
mleka resno ogrozi dojenje, zato se jim je treba izogibati. 
Kot del priprav na izredne razmere bi morale imeti bolnišnice in 
druge zdravstvene ustanove usposobljene zdravstvene delavce, ki 
bi lahko pomagali doječim materam pri dojenju in premagovanju 
težav ob morebitni nesreči. (VIR:WHO 2009)
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA:
- za vsa vprašanja v zvezi z dojenjem se obrnite na svojega 
izbranega pediatra oziroma medicinsko sestro v otroškem 
dispanzerju, patronažno medicinsko, izbranega ginekologa;
- za vse občane Sevnice in Posavja vam je na voljo Mihaela 
Baumkirher, inštruktorica za dojenje IBCLC (International Board 
Certifi ed Lactation Consultant number: 307-74082 za obdobje 
30. 7. 2007-31. 10. 2012); 
- na tel. št. 07-81-61-510 vsak delavnik dopoldne od ponedeljka 
do petka med 7.30 in 8.00;
- ŠOLA ZA STARŠE: TEMA DOJENJE; predavateljica Mihaela 
Baumkirher, inštruktor IBCL (VSAK TRETJI TOREK V MESECU OD 
13.00 DO 15.00 – razen julija, avgusta; v predavalnici ZD Sevnica;
- ZD Sevnica ima označen PROSTOR ZA DOJENJE v II. Nadstropju, 
vhod iz čakalnice otroško šolskega dispanzerja. 

Vladimira Tomšič, Zdravstveno–vzgojni center Sevnica 

Svetovni teden dojenja, 1.-7. avgust
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Policija, promet, oglas

Lep poletni pozdrav vsem bralcem časopisa. Ker se občasno pojavljajo vprašanja občanov o 
naši organiziranosti in koga naj pokličejo, če potrebujejo pomoč policije, vam želim predstaviti 
Policijsko postajo Sevnica.
Vodja policijske postaje je komandir Milan Sušin, ki ima dva pomočnika. Območje policijske 
postaje je enako veliko, kot je območje Upravne enote Sevnica. To območje je razdeljeno na tri 
policijske okoliše, na vsakega sta dodeljena po en policist, vodja policijskega okoliša (VPO), in 
policist, ki je odgovoren predvsem za preiskovanje kaznivih dejanj (policisti kriminalist - PK). 
Drugi policisti opravljajo dela v patruljah na območju policijske postaje (kršitve javnega reda 
in miru, nadzor prometa in drugo).
Če potrebujete nujno pomoč policije, seveda najprej pokličite interventno številko 113 za klic 
v sili. Sicer pa smo vam na voljo policisti sevniške policijske postaje.

o Prvi policijski okoliš obsega naselje Pečje, mesto Sevnica in zaselek Zajčja gora (tu pretežno delujeta VPO Stanko Verstovšek 
              in PK Matej Močnik).
o Drugi policijski okoliš obsega desno stran reke Save UE Sevnica, in sicer KS Boštanj, Krmelj, Šentjanž, Tržišče, Studenec in  
              Bučka (tu pretežno delujeta VPO Jože Sladič in PK Robert Turšič).
o Tretji policijski okoliš obsega KS Blanca, KS Zabukovje, KS Loka pri Zidanem Mostu ter Ledina brez Zajčje gore (tu pretežno 
              delujeta VPO Marko Turšič in PK Aleš Pribožič).
Med dopusti in izleti opozarjam, da nastajajo na cestah občasne zgostitve prometa in zastoji na cestnih deloviščih, cestninskih 
postajah ali pomembnih križiščih. Temu se lahko izognete z vožnjo po vzporednih cestah in pravočasnih odhodom od doma. Ob tem 
naj vas spomnim še na rek, da se počasi daleč pride, nikar ne pritiskajte preveč na plin, raje peljite strpno in varno.
Na našem območju se večkrat pojavljajo osebe, ki prodajajo izdelke, ki naj bi bili kakovostni in poceni, včasih jih želijo prodati že 
prav vsiljivo. V nekaj primerih so bili kupci teh izdelkov tudi oškodovani. Previdnost pri takšnih nakupih zato ni odveč, čeprav vseh 
akviziterjev ne smemo uvrščati v en koš. Če se pri vas doma dejansko pojavi oseba, ki se ukvarja z akviziterskim delom, naj najprej 
pokaže izkaznico. Če je nima, je zelo verjetno, da vam bo prodal slabo blago za preveč denarja, saj nima dovoljenja za takšno delo, 
za žrtve pa največkrat izberejo starejše osebe ali takšne, ki živijo na samem. Tržna inšpektorica je oglobila že kar nekaj takšnih 
prodajalcev. Zato previdno pri odpiranju vrat nepoznanim osebam. 
Predlagam tudi, da o pojavu teh oseb v svoji okolici obvestite policiste na interventno telefonsko številko 113 ali na Policijsko postajo 
Sevnica (81-61-800).

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

Policija svetuje

Pri kolesarskem krožku smo se pripravljali na tekmovanje Kaj veš o 
prometu, ki je bilo 13. maja v Sevnici. Priprave so trajale približno 20 
ur, trenirali pa smo z devetimi učenci mlajše in starejše ekipe. Ko je 
nastopil dan D, smo se ob 8. uri zbrali pred staro šolo in se odpeljali 
proti Sevnici. Tam smo se zbrali vsi tekmovalci iz petih osnovnih šol 
občine Sevnica. Ob devetih smo začeli pisati test, ki naj bi ga pisali 
45 minut, vendar sem ga sam končal že po petih minutah in odšel 
ven vozit na poligon. Sledila je malica in ob 10. uri smo začeli voziti 
mestno vožnjo, ki je bila letos zelo zahtevna. Zaradi gradbenih del je 
bila namreč speljana po novi poti. Zadnja naloga, ki smo jo morali še 
opraviti, je bila vožnja na poligonu. Bilo me je zelo strah, saj nikoli ne 
veš, kdaj boš izgubil svojo zbranost. Vendar sem bil dobro pripravljen 
in odpeljal sem vse tri naloge brez kazenskih točk. Enako je bil uspešen 
tudi Grega Pavlin. Po premisleku smo se odločili, da grem jaz naprej na 

državno tekmovanje, ki je bilo 30. maja v Krškem. Oba sva prejela zlati medalji in kolo. V starejši ekipi smo tako osvojili naslednja 
mesta: 1. mesto David Erman, 1. mesto Grega Pavlin in 3. mesto Kristjan Kos, v mlajši ekipi pa: 1. mesto David Gruden in 3. mesto 
Timotej Gruden. Ekipa, v kateri smo bili Grega, Kristjan in jaz, smo osvojili 1. mesto z le sedmimi kazenskimi točkami. Mlajša ekipa 
je tudi osvojila 1. mesto. Vsi smo s ponosom sprejemali čestitke. A časa za počitek ni bilo. Na vrsti so bile priprave za državno 
tekmovanje v Krškem, saj sva si skupaj z mentorjem, Boštjanom Repovžem, želela najboljšo uvrstitev. V ponedeljek, 25. maja, smo 
izvedeli še veselo novico, da gre z nama v Krško tudi Grega Pavlin. 30. maja smo se odpravili v Krško in upravičili zaupanje. Osvojil 
sem 1. mesto in postal državni prvak, Grega pa je dosegel 8. mesto. Občutki ob tako lepem uspehu so nepopisni! 

 David Erman, 9. r.

Naši prometniki
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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
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Val 202
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Radio City
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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
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Razvedrilo

1. nagrada: 1 x pareo za na plažo, ki ga podarja  
    Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica
2. nagrada: dve celodnevni vstopnici za bazen Sevnica, 
    ki ju podarja  KŠTM Sevnica
3. nagrada: dve kapi, ki ju podarja  KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. avgusta 2009 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec AVGUST:

www.kstm.s i
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Oglasi

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...)

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




