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Intervju

Alenka Krenčič Zagode se je rodila kot edinka očetu, 
izvrstnemu glasbenemu pedagogu in zborovodji 
Viktorju Krenčiču, in materi Majdi, rojeni Medic. 
Po osnovni šoli v Sevnici in gimnaziji v Brežicah 
je nadaljevala študij na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani in diplomirala 30. septembra 1978. Zaradi 
materine bolezni je ostala v domačem kraju in na 
začetku novembra 1978 nastopila prvo službo v 
Zdravstvenem domu Sevnica. V njem pa se je kot 
stomatolog zaposlil tudi njen soprog Pavel Zagode. 
V Zdravstvenem domu Sevnica je najprej delala 
v ambulanti splošne medicine, dežurala, delala v 
ambulanti za borce, po opravljenem podiplomskem 
študiju iz Varstva žena in mladine pa nadaljevala 
delo v otroškem in šolskem dispanzerju ter po 
bolezni zdravnice Marije Rott Pesjak v ambulanti za 
žene oz. Dispanzerju za žene. 
  

Spoštovani, prebivalke in prebivalci občine Sevnica 
vas poznajo kot prijazno in  strokovno zdravnico 
s posluhom za ljudi in njihove tegobe. Kako  je 
potekala vaša  poklicna pot? 
  
Po osmih letih polivalentnega dela sem dobila 
možnost specializacije ginekologije in porodništva, 
opravljala pa sem jo v Splošni bolnišnici v Celju 
in Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani 
(Klinika za ginekologijo in porodništvo in Onkološki 
inštitut). Dne 5. aprila 1990 sem uspešno končala 
specializacijo in se kljub mikavni ponudbi zaposlitve v 
Splošni bolnišnici Celje vrnila v Sevnico in tukaj že 28 
let skrbim za reproduktivno zdravje naših žena. 
  

Katere so bile vaše dodatne naloge poleg 
ambulantnega dela? 

V vsem tem času sem opravila številna dodatna 
izobraževanja. Vrsto let sem vodila in tudi aktivno 
predavala v šoli za starše v Zdravstvenem domu 
Sevnica, na področju preventive in reproduktivnega 
zdravja žena predavala v osnovnih in srednjih šolah, 
društvih, Rdečem križu, U3 in za razne ciljne skupine. 
Vsa leta po specializaciji sem predavala v sklopu 
izobraževanj zdravnikov in diplomiranih medicinskih 
sester – pripravnikov na Inštitutu za varovanje zdravja 
v Celju. Dve leti sem bila predsednica Združenja 
ambulantnih ginekologov Slovenije. 
  
  
Ste soustanoviteljica Posavskega in Obsoteljskega 
društva za boj proti raku, ki deluje v sklopu Zveze 
društev za boj proti raku Slovenije. Kdaj je bilo 
društvo ustanovljeno in s kakšnim namenov, kako 
pa tudi deluje? 
  
Društvo je bilo ustanovljeno jeseni 1998, deluje v 
sklopu Zveze društev za boj proti raku Slovenije. 
Društvu predsedujem od ustanovitve, torej 20 let. 
V teh letih smo naredili veliko za promocijo društva, 
aktivno sodelovanje in izobraževanje okoli 1200 
članov, na delavnicah, predavanjih in treningih, za 
aktivno sodelovanje s šolarji in dijaki z zdravstveno-
vzgojnimi vsebinami ter z drugimi društvi in 
organizacijami. 
   

Dobili ste tudi zlato plaketo Zveze društev za boj 
proti raku Slovenije. Kaj vam to priznanje pomeni? 

Zveza Slovenskih društev za boj proti raku, 
ustanovljena leta 1984, je skupaj z regijskimi 
društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši 
in najpomembnejši nosilec preventive na področju 
raka. Sodelovanje s kolegi in načrtovanje aktivnosti 
je bilo zame še poseben izziv in zadovoljstvo. Ob 

pogledu na plaketo ponovno zaživijo spomini na 
delo, številna srečanja s člani na tradicionalnih 
druženjih v Termah Čatež pa so nepozabni spomini 
na preteklo obdobje. 
  

Vaš delovnik je glede na vse povedano  precej 
zaseden. Kaj pa radi počnete v prostem času? Kaj 
vas sprosti in vam napolni baterije za vsakodnevne 
obremenitve? 
  
Zadnji dve leti me osrečujeta vnuka, Zala in Nejc, 
sicer pa zelo uživam v naravi, v delu na vrtu, druženju 
s prijatelji, zelo rada potujem in se utrjujem s 
plavanjem. 
  

Kaj vam pomeni družina? 

Največ in vse! 
      
  
Morda še kakšen napotek za življenje? 
  
Zelo so pomembni skrb za lastno zdravje, znanje, 
optimizem in dobra volja! Nasmeh na licu, zaupanje 
v ljudi omili, lahko pa tudi prežene marsikatero 
težavo. Vsakdo naj se zave, da ima dve roki: eno, da 
pomaga sebi, in drugo, da pomaga tistemu, ki pomoč 
potrebuje. Tudi na moji poklicni poti ostaja mnogo 
dogodkov in odločitev, ki so velikokrat dali sadove 
na tako zahtevnem področju bolezni in zdravja. V 
obdobju, ki prihaja, si želim nadaljevati poslanstvo in 
najti v njem čim več zadovoljstva. 
  
Hvala za odgovore in vaše misli, želim vam še veliko 
uspeha na vaši bogati poklicni in osebni poti.

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog

Dr. med. Alenka Krenčič Zagode – 
predsednica društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja

foto: Boris Blaić, Dolenjski list
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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. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
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. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide oktobra 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Ko hodiš v šolo in razmišljaš o tem, kakšno službo 
boš imel, ko boš šolo dokončal, si niti približno 
ne predstavljaš, kaj to dejansko pomeni, kako 
izbor vpliva na tvoje življenje in kaj vse prinese 
s seboj. 

Delo je odgovornost, zahteva predanost in vpliva 
na naše počutje in ustvarjanje. Nekatere službe 
so nam bolj zanimive in bližje kot druge, ti dajo 
več in te bolj izpopolnijo. Če tega ni, se ti postavi 
veliko vprašanj, na katera si moraš odgovoriti in 
nato ravnati, da nekaj spremeniš. 

Moram priznati, da sama v svojem delu uživam. 
Upam si trditi, da imam dobro službo. Delo je 

raznovrstno in polno novih izzivov, ob katerih 
se vedno znova česa naučim. Daje pa mi tudi 
možnosti, da spoznavam nove ljudi, doživljam 
nove izkušnje. In to me bogati. Tovrstne 
priložnosti tudi zelo cenim. Vsak dan znova je 
poln novih pričakovanj. 

Vsekakor pa dobre službe ni, če se v njej 
predvsem sam ne počutiš dobro, če ne spoštuješ 
sodelavca, če si ne zaupaš. Najboljši pa sta 
spontanost in iskrenost, ki ju najbolj cenim. Ti 
dve nas namreč vse skupaj najbolj nagrajujeta. 
»Umetni« nikoli ne preživijo. 

Mojca Pernovšek

SEVNICA

VAS  VABIMO NA

Svetovni dan turizma

Četrtek, 27. 9. 2018, 
ob 17. uri

pri Liparjevem kozolcu
v BOŠTANJU

ODPRTJE

GOZDNO/ZELENEGA 
OKNA

Pod pokroviteljstvom TZOS v sodelovanju s TD Boštanj.
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Občinske strani

Razpis za dobitnike 
občinskih priznanj

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

človekove ustvarjalnosti.

 Letošnja priznanja bodo podeljena na osrednji 
slovesnosti ob občinskem prazniku, 9. novembra. 
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica 
www.obcina-sevnica.si pod rubriko Obvestila in je 

odprt do vključno 14. septembra 2018.

V poletnih tednih se po več krajih sevniške občine 
zvrščajo razne infrastrukturne ureditve, katerih 
namen je povišanje ravni cestno-prometne varnosti, 
ob tem pa tudi splošna ureditev bivanjskega okolja. 
Nekaj je navedenih v sledečem pregledu.

Eden večjih projektov je celovita sanacija Kladnikove 
ulice v Sevnici z ureditvijo podpornih zidov, gradnjo 
nove kanalizacije, v zaključni fazi pa bo sledila 
še ureditev vozišča ulice s pešcem prijaznimi 
prometnimi ureditvami.

Na novo je asfaltiran 500-metrski odsek ceste na 
relaciji od vasi Stranje proti Mrzli Planini. 

Obnovljen je odsek lokalne ceste Kladje–Krajna Brda 
v krajevni skupnosti Blanca.

Zaključen je projekt rekonstrukcije cestišča na 
420-metrskem odseku občinske ceste na relaciji Laze 
pri Boštanju–Konjsko v krajevni skupnosti Boštanj.

Infrastrukturne ureditve

Na novo je v krajevni skupnosti Zabukovje asfaltiran 
prej makadamski odsek javne poti do zaselka 
Srebotno v dolžini 250 metrov.

Ob regionalni cesti Loka pri Zidanem Mostu–Breg, 
od priključka za Šentjur na Polju mimo železniške 
postaje do gasilskega doma na Bregu, je zgrajena 
nova povezovalna pot v dolžini približno 450 metrov. 

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami ima povsem 
novo podobo tudi parkirišče pri železniški postaji na 
Bregu. 

Sanacijska dela potekajo na 550-metrskem odseku 
lokalne ceste proti Lisci na relaciji Krakovo–Križ, od 
priključka z lokalno cesto Črni potok–Križ, v smeri 
proti Cerju.

Zaključena je izgradnja pločnika v Rovišču pri 
Studencu, ki obsega izgradnjo pločnika dolžine 250 
metrov ob regionalni cesti skozi Rovišče, od priključka 
za Hudo Brezje do križišča pri cerkvi.

Zaključena je asfaltacija križišča s spremljajočimi 
ureditvami v kraju Hinje v krajevni skupnosti Šentjanž.

V teku je urejanje križišča z razširitvami ceste na 
Velikem Cirniku, prav tako v krajevni skupnosti 
Šentjanž.

Novo, varno in pregledno bo po izvedenih ureditvah 
križišče v Pijavicah v krajevni skupnosti Tržišče.

Občina Sevnica je v naselju Gornje Brezovo ob 
regionalni cesti uredila odsek javne razsvetljave. 
Umeščenih je pet novih svetilk. 

Avgusta je potekala obnova odseka državne ceste na 
relaciji Impoljca–Zavratec.
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Javni poziv za sodelovanje v 
programu prireditev 

ob občinskem prazniku 
občine Sevnica v letu 2018 

Poziv je namenjen vsem društvom, zvezam društev 
ter podjetjem in organizacijam v občini Sevnica. 
Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in dogodki 
obogatite kulturno in družabno dogajanje med 
praznovanjem občinskega praznika v novembru. 
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega 
praznika občine Sevnica s podelitvijo občinskih 
priznanj bo v petek, 9. novembra 2018, ob 17. uri 

v Športnem domu Sevnica. 
Informacije o prireditvah in dogodkih, ki so 
širšega javnega pomena in jih boste organizirali 
novembra, bomo strnili v celovit program 
prireditev. Program bo javno objavljen v medijih 

in na spletni strani Občine Sevnica. 
Vabimo vas, da nam podatke o prireditvah in 
dogodkih zaradi uskladitve koledarja posredujete 
najpozneje do 30. septembra 2018 na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali 

na elektronski naslov 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.  

 Javni poziv k sodelovanju pri programu prireditev 
in dogodkov je skupaj z obvezno prilogo, 
obrazcem za podajo prijave, objavljen na spletni 

strani Občine Sevnica. 
Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete 
v Kabinet župana Občine Sevnica (07 81 61 213).

 
Novo šolsko leto se 3. septembra začenja na sedmih 
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki 
delujejo na devetih lokacijah v občini Sevnica. V 
šolske klopi bo sedlo 1446 učencev v 83 oddelkih, 
prvošolcev bo 168. Predšolska vzgoja je zagotovljena 
na osmih lokacijah v občini. V šolskem letu 2018/2019 
bo vrtce po trenutnih podatkih obiskovalo 714 otrok, 
vključeni pa bodo v 40 oddelkov, kar je eden več kot 
v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki s 
septembrom izpolnjujejo pogoje za vključitev, ta 
delež pa se po trendu iz leta v leto povečuje.

V zadnjem obdobju so bile na področju vzgoje 
in izobraževanja izvedene številne investicije, 
ki omogočajo kakovostno izvedbo programov: 
novogradnja tržiške šole, sevniškega in krmeljskega 
vrtca, telovadnice v Šentjanžu, prizidka k podružnični 
šoli v Studencu in energetske sanacije. Tudi novo 
šolsko leto 2018/2019 z vidika naložb v objekte 
prinaša več pomembnih novosti.

Skladno z izvedbenim načrtom poteka gradnja 
kuhinje v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, 
katere izvedba se je začela po podpisu pogodbe in 
uvedbi v delo maja, dela pa bodo končana do sredine 
oktobra. Potekajo gradbeno-obrtniška dela, za tem 
bo na vrsti celovita oprema kuhinje. Na tej šoli bo 
nov tudi elektropriključek.

Načrtovana je ureditev male telovadnice Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica, za kar je odobrilo razpisna 
sofinancerska sredstva Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Po izvedenem razpisu za izbor 
izvajalca bo na vrsti ureditev telovadnice z zamenjavo 
opreme za kakovostno izvedbo športne vzgoje.
 
Od manjših del v teh poletnih dneh potekajo: ureditev 
prostorov za novi oddelek vrtca v Loki pri Zidanem 
Mostu, kjer so nova tudi zunanja igrala, zamenjava 
radiatorjev v zgradbi šole in telovadnice v Krmelju, 
ureditev dvorišča pri vhodu boštanjske osnovne 
šole, zamenjava kotla ter vgradnja pregradnih vrat 
med vrtčevskimi in šolskimi prostori na Osnovni šoli 
Blanca, obnova stopnišča ter nabava in postavitev 
kinetičnih igral v naravoslovni učilnici na sevniški 
šoli, nova bodo tudi zunanja otroška igrala v vrtcu 
v Šentjanžu. Na Studencu bo porušena odkupljena 
hiša pri šoli, kar bo omogočilo ureditev zemljišča in 
okolice za potrebe šole in vrtca ter dodatna parkirna 
mesta.

Za vse javne zavode je Občina Sevnica financirala 
mestno akademsko optično omrežje, s čimer 
bodo uporabniki laže sledili zahtevam sodobne 
informacijske družbe, omogočene pa bodo boljše 
razmere za delo s sodobno tehnologijo.
 
Na Občini Sevnica se je pred začetkom šolskega 
leta sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Članom sveta so se na seji pridružili 
predstavniki osnovnih šol, policijske postaje in 
strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za urejanje in 
vzdrževanje lokalnega cestnega omrežja. Osrednja 
razprava je bila namenjena aktivnostim ob začetku 
šolskega leta, ko bo zaradi večjega prometa pred 
šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost.

Gradnja kuhinje pri OŠ Milana Majcna Šentjanž

Srečno
v novem šolskem letu

 
Za umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj 
izpostavljeni, je preventivno delovanje zelo učinkovit 
ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč. Na 
območju sevniške občine sta doslej k umirjanju 
prometa pomembno pripomogla dva prikazovalnika 
hitrosti, eden se seli po različnih lokacijah občine, 
drugi pa je postavljen ob odseku državne ceste v 
Krmelju. V sodelovanju z Javno agencijo Republike 
Slovenije za varnost prometa, ki je na podlagi javnega 
razpisa izbrala občine in jim omogočila najem 
prikazovalnika Vi vozite, se jima bo pridružil še tretji, 
ki bo postavljen v neposredni bližini boštanjske šole, 
ob zelo prometni lokalni cesti pri prehodu za pešce.

Podelitev prikazovalnikov je potekala avgusta v 
Ljubljani, prikazovalnik pa sta v imenu Občine Sevnica 
prevzela predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Drago Kovač in podžupan Janez 
Kukec. Cilj prikazovalnikov hitrosti je zmanjšanje 
deleža prehitrih voznikov na nevarnih odsekih, še 
posebno tam, kjer so najbolj izpostavljeni najmlajši 
pešci. Zato je Občina Sevnica nabavila še četrti 
prikazovalnik hitrosti, ki bo hitrost beležil na prav 
tako zelo prometni državni cesti mimo Osnovne šole 
Milana Majcna Šentjanž.

Oba dosedanja prikazovalnika hitrosti shranjujeta 
in obdelujeta podatke o prometu, ti pa so vidni tudi 
na spletnem portalu Občine Sevnica. Enako bosta 
v sistem vključena tudi oba novopostavljena, saj 
je to inovativna in učinkovita rešitev ter orodje za 
nadaljnje ukrepe zmanjševanja hitrosti.

Dva nova 
prikazovalnika hitrosti

 
Od 16. do 22. septembra 
praznujemo evropski 
teden mobilnosti. V 
sklopu in z načeli tega 
tedna bo izveden skupni 
regijski projekt posavskih 
občin Radeče, Sevnica, 
Krško in Brežice, in sicer 
kolesarsko popotovanje 
S kolesom od Radeč 
do Brežic, ki bo 22. 
septembra z začetkom 
ob 8. uri pri TRC 
Savus v Radečah. Več 
informacij o kolesarskem 
popotovanju je zbranih 
na priloženem letaku. 
Več aktivnosti, dogodkov 
in prireditev v tem 
tednu bo potekalo tudi 
v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, med njimi 
že tradicionalna akcija 
Smeško-Kisko, s katero 
bodo otroci iz vrtcev 
ocenjevali ustreznost 
uporabe parkirnih mest 
na javnih parkiriščih. 

Sevniški 
teden 
mobilnosti

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 22. septembra 2018,

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:11 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – pred stavbo občine
 11:30 Krško - stadion Matije Gubca (Športofešta)
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno srede, 19. septembra 2018, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni!
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Občinski odbor Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica je julija pripravil slovesno sejo, posvečeno 
letošnji 70. obletnici delovanja zveze. Navzoče 
so pozdravili predsednik združenja Maksimilijan 
Popelar, član predsedstva Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc in župan 
Srečko Ocvirk, z recitalom pa sta dogodek kulturno 
obogatila Jelka Robar in Jožef Žnidarič. 
  
Na dogodku so osvetlili razvoj od ustanovitve do zdaj, 
ob tej priložnosti pa podelili tudi posebna priznanja 
Republiškega odbora Združenja borcev za vrednote 
NOB Slovenije, prejeli pa so jih Stanko Szoks, Terezija 
Repovž, Berta Logar, Maksimiljan Popelar, Fanika 
Arnšek, Marko Okorn, Milan Levstek, Danijel Kuhar, 
Štefka Lenič, Breda Drenek Sotošek, Sonja Pelko, 
Ivanka Zemljak in Ciril Logar. 
  

Vir: Občina Sevnica

Slovesna seja sevniškega 
Združenja borcev za 
vrednote NOB

 
Na tretjem razpisnem roku za oddajo vlog na 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj prek 
razpisa Interreg Slovenija Hrvaška je bil kot partner v 
projektu Ride & Bike II uspešen tudi KŠTM Sevnica. 

Čezmejni projekt Ride & Bike II je nadgradnja projekta 
Ride & Bike, v katerem je v obdobju 2014–2016 bil 
kot partner aktiven tudi KŠTM Sevnica. Tudi tokrat 
je projekt združil tri slovenske partnerje z območja 
Posavja in Kozjanskega ter tri hrvaške partnerje z 
območja Hrvaškega Zagorja, ki s povezovanjem 
konjeniških in kolesarskih vsebin z obeh strani 
državne meje to zabrisuje in regijo povezuje v enovito 
turistično destinacijo, polno sorodnih kulturnih, 
športnih, kulinaričnih in drugih pristnih doživetij. 

V nekaj več kot 875.000 EUR vrednem projektu so 
aktivnosti KŠTM Sevnica ovrednotene v vrednosti 
skoraj 186.000 EUR, od tega pa predstavljajo 
evropska sredstva 85 odstotkov deleža financiranja. 
Aktivnosti se bodo izvajale na širšem območju občine 
Sevnica in regije Posavje, in sicer od septembra 2018 
do marca 2021. Celoten projekt z vsemi aktivnostmi 
partnerjev v projektu bo javnosti predstavljen na 
novinarski konferenci septembra na gradu Sevnica.

 Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Čezmejni projekt Ride & 
Bike II uradno potrjen

 
Star kitajski pregovor pravi: Raje brez hrane tri dni kot 
le en dan brez čaja. 
V petek, 13. julija,  so se stanovalci in zaposleni 
Doma upokojencev Sevnica družili ob skodelici 
čaja s sivko. Obiskal nas je biolog dr. Janko Rode, 
izkušen strokovnjak na področju zdravilnih rastlin, 
sodeluje pa tudi v različnih projektih, povezanih z 
zelišči, vodi delavnice in obuja tradicionalno znanje 
o uporabi zelišč. Je tudi avtor in prevajalec knjig o 
zeliščih, morda najbolj znana med njimi je Zeliščni 
vrt, domača lekarna. 

Predstavil je zgodovino, različno uporabo in namen 
številnih zelišč, začimb in dišavnic. Zeliščem se lahko 
ljudje posvečajo ljubiteljsko z namenom sprostitve, 
saj na dušo in telo učinkujejo blagodejno, prav tako 
pa povezujejo posameznike s podobnimi interesi in 
tudi že izkušenim prinašajo novo znanje. 
Zelišča se uporabljajo v vrtu, kot okras, v kuhinji 
ter s svojimi zdravilnimi učinki za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja.  V prostorih so dekoracija, nekaj 
aromatičnega, s čimer skrbijo za boljše počutje. 
Že pred mnogimi leti so ljudje s samozdravljenjem 
uporabljali zelišča za lajšanje zdravstvenih tegob, 
okrevanje in pri lajšanju kroničnih težav. 
Po predavanju je sledil klepet, dr. Rode pa je z 
veseljem odgovoril na številna vprašanja stanovalcev. 
Nekaj aromatičnih dišavnic pa je zaokrožilo tudi po 
prostoru in s tem marsikomu v misli vrnilo nostalgične 
občutke. 
  

Nuša Černe

Predstavitev 
zdravilnih zelišč

 
V torek, 3. julija, ko praznujejo slovenski rudarji, 
je bilo v krmeljski dvorani, v organizaciji Društva 
Svoboda Krmelj, praznovanje njihovega praznika 
s kulturnim programom, popestrili pa so ga člani 
Društva Svoboda Krmelj: recitacijska skupina Žarek; 
Berta Logar in Klementina Žvar in Pevska skupina 
Lokvanj ter domačinka Sabina Zaman na citrah. O 
našem rudniku Šentjanž - Krmelj, zaprtem leta 1962, 
je spomine obujal Milan Levstek, spregovorila je 
tudi članica TD Šentjanž in nekdanja predsednica 
Turistične zveze Občina Sevnica Cvetka Jazbec. 

Sledilo je odprtje odlične likovne razstave 
Trboveljčana, nekdanjega knapa, Jožeta Potokarja 
- Cvrča, tudi člana Društva za umetnost Kum, 
poveznega v Art Kum, katerega predsednik je Ločan 
Zoran Cvar. Razstavo je z uvodnimi besedami odprl 
prof. Aleš Leko Gulič. 

Na dvorišču pred kulturnim domom smo si ogledali 
vozilo, last predsednika Kluba ljubiteljev starodobnih 
vozil Hrast Tržišče, Tonija Janežiča. Natanko takšno 
vozilo je imel v lasti nekoč nekdanji lastnik rudnika 
in graščine v Krmelju, Jakil. Za odlično povezovanje 
programa gre zahvala Mileni Knez, predsednici TD 
Tržišče. 

Vir: Društvo Svoboda Krmelj
Foto: Nina Gole

obiskovalci

Dan slovenskih rudarjev 
v Krmelju

 
V grajskem parku našega gradu smo od 12. do 26. 
avgusta spet gostili sokolarsko skupino Biatec iz 
Slovaške. 

Mlade ljubiteljice ujed so na vsakodnevnih 
sokolarskih predstavah uprizorile pravo pašo za oči s 
številnimi ujedami: sokoli, orlom, sovami, čukom in 
tako navduševale male in velike obiskovalce predstav. 

Rok Petančič

Foto: Jože Teraž

Sokolarske predstave 
v grajskem parku

Jože Potokar Cvrčo
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Na soboto, 4. avgusta, je bil tradicionalni spominski 
pohod Malkovec 2018, ki ga je organizirala Krajevna 
organizacija ZB za vrednote NOB Tržišče. Pohod je 
tradicionalna spominska slovesnost v počastitev 
spomina na krute dogodke druge svetovne vojne. 
Letos so bili še posebej poudarjeni dogodki kot 
na primer aprila 1942 odhod malkovških fantov 
v partizane, govornik na takratnem srečanju v 
Čehnarjevi dolini je bil Stane Potočar Lazar, 2. 8. 1942 
požig Malkovca in poboj nedolžnih domačinov in 70. 
obletnica ustanovitve borčevske organizacije. 

Številne pohodnike in goste  je pozdravila  
predsednica KO ZB za vrednote NOB  Tržišče Vladka 
Blas: podpredsednika občinskega ZB za vrednote 
NOB Sevnica Jožefa Žnidariča, predstavnike čete 
Pod svobodnim soncem, Duletove, Slobodanove, 
Gorjanske čete in čete Milana Majcna, predsednika 
občinskega ZB za vrednote NOB Sežana Bojana 
Pahorja z ženo Liljano, delegacijo ZB za vrednote 
NOB Snebarje-Zadobrova, predstavnika ZB Ljubljana 
Aleksandro in Franca Jankoviča, predsednico KO ZB 
Šentjanž Vando Gorenjc. Pohodnike je vodil Jože 
Strupeh mimo spomenika na Malkovcu, pri katerem 
so z minuto molka počastili padle. Pot so nadaljevali 
po cesti nad malkovškimi vinogradi do Slančjega vrha. 
Tam je bil postanek s komemoracijo pri spomeniku 
padlim na pokopališču. Pot skozi gozd je vodila do 
domačije podžupana občine Sevnica Janeza Kukca in 
tam so pohodnike prijazno sprejeli z okrepčilom, nato 
pa so pot nadaljevali v Čehnarjevo dolino, tam pa je 
Janez Valant pohodnikom predstavil potek dogodkov 
z odhodom malkovških fantov v Duletovo četo 1. 
Dolenjskega partizanskega bataljona. V Čehnarjevi 
dolini je bil partizanski miting. Pohodniki so se 
okrepčali s krompirjem in slanino, malico ter dobro 
malkovško kapljico. Zbrane je nagovoril tudi Milan 
Gorjanc. Domačin Franc Zupančič je s člani Duletove 
čete obnovil poslopje Čehnarjevega mlina in ob 70. 
obletnici odhoda malkovških fantov v Duletovo četo 
izdelal in postavil spominsko obeležje v Čehnarjevi 
dolini, ki je letos dopolnjeno s spominsko tablo o 
Stanetu Potočarju Lazarju, vsebino pa je napisal 
Milan Gorjanc. Franc Zupančič je vnuku Lojzeta 
Leniča Mileta, Andreju Leniču, izročil sliko dedka v 
vojaški uniformi. 

Tradicionalni pohod 
Malkovec 2018

  
V topli avgustovski soboti je potekalo tradicionalno 
tekmovanje gasilskih ekip v veslanju na Savi v Loki pri 
hidroelektrarni Vrhovo. Med našimi člani smo imeli 
štiri veslaške ekipe. Tekmovanja sta se udeležili tudi 
ekipi PGD Vrhovo in Telče ter Račičanski gusarji. 
S spodbujanjem te vrste tekmovanja se gasilci urimo 
tudi za morebitno reševalno akcijo v primeru potrebe 
reševanja na vodi. 
Gasilstvo v Loki obeležuje že 135 let uspešnega 
delovanja, ki so zaznamovali  gasilci in krajani Loke 
s svojo prizadevnostjo po ohranjanju in delovanju 
gasilstva. 

Na večer smo imeli priložnost gostiti ansambel 
Nemir, kateremu so prišli prisluhnit tudi oboževalci 
iz različnih krajev Slovenije. Pod odrom Nemira pa so 
svojo energijo doprinesli tudi rokerji, kar je potrditev, 
da glasba in gasilci ne poznamo meja. 
Mladi gasilci se trudimo, da se redno udeležujemo 
gasilskih tekmovanj, izobraževanj in nabiramo čine, 
kar je izredno pomembno za ohranjanje varnosti 
ljudi v primeru naravnih nesreč. 
Nič nas ne ustavi; z gasilskih pogumom in vestjo 
gasilca nadaljujemo svojo pot za dobro varnosti vseh 
in vsega. To je naš osnovni namen. 
  

Član PGD Loka, Jernej Pečnik

Gasilci za varnost vseh

  
Verjetno so bili petje, smeh in dobra volja, ki so na 
drugo julijsko soboto pregnali dež iz Lisce, da se je 
VII. tradicionalna ročna košnja na Lisci že sedmo leto 
zapored opravila tako, kot je treba. Medtem ko so 
nevihtni oblaki škropili proti Štajerski in Dolenjski, 
se je 42 koscem in 33 grabljicam na vrhu Lisce 

pridružila skoraj dvotisočglava množica obiskovalcev, 
ki je bila ob 14. uri priča odprtju preurejenih spodnjih 
prostorov Tončkovega doma in predstavitvi idejnega 
projekta študentov in dijakov v sklopu celotedenskega 
raziskovalnega tabora. Po 15. uri se je dogajanje 
preselilo na športno igrišče. Fantje iz Kvarteta Jarica 
so zapeli ob zvoku harmonike, lokalni pridelovalci in 
obrtniki pa so na stojnicah predstavljali in prodajali 
svoje izdelke. 
Na stojnicah je bila na ogled tudi fotografska razstavo 
o Košnji na Lisci. Strokovnjaki iz Kozjanskega parka 
so obiskovalcem predstavili živalski in rastlinski svet 
Lisce, Športno-kulturno društvo Mini Kraljestvo 
pa je za najmlajše pripravilo vrsto iger in zabavo. 

Ob gostinski ponudbi Gostinstva Krašovec pa so 
lahko obiskovalci prvič poskušali in si ogledali 
razstavo ocvirkovk, kar so strokovno pripravile žene 
iz sevniških društev kmetic, hkrati pa je Turistično 
društvo Boštanj pripravilo pokušino in ocenjevanje 
domačih jabolčnikov. Kmalu so čez vrh v velikem 
številu privriskali kosci in grabljice, že pred njimi 
pa je gospodar Stanko Klenovšek s konji pripeljal 
kmečko malico in sod vina. Gospodar košnje Milan 
Volavšek je skupaj z županom Srečkom Ocvirkom 
podal še zadnje napotke in delo je steklo ter bilo 
hitro opravljeno. Posebna popestritev košnje je bila 
namerna prevrnitev voza s senom, v katerem so 
otroci iskali sladke dobrote, nato pa so se še dolgo 
sankali po senu. Pesem in smeh sta odmevala še 
pozno v noč 

Hvala vsem društvom, posameznikom, sponzorjem 
in aktivno sodelujočim, ki ste prispevali svoj del k 
temu odličnemu dogodku.

 Matej Imperl

Ocvirkovka in jabolčnik 
koscem odlično prijala OZVVS  SEVNICA 

ZVEZA VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane in partnerje na:

www.sevnica.zvvs.si

Naročena objava

POHOD KRISTIJANA JANCA
Pohod bo v soboto, 29. septembra 2018
Odhod na izhodišče bo ob 8. uri z avtobusne postaje Sevnica.
Prijavite se do 25.9.2018.

IZLET V NEZNANO
Izlet bo  v soboto 22. septembra 2018 ob 7. uri.
Prijavite se do zasedbe avtobusa oz. do 15.9.2018. 
Prispevek za posameznika je 15€.

Prijave na tel.: 041 378 153-Branka ali osebno v pisarni OZVVS Sevnica, 

kjer dobite tudi podrobne informacije za oba dogodka.  

Zaključek pohoda je bil v Čehnarjevi dolini, z malico, ki 
so jo pripravili člani KO ZB Tržišče. Udeleženci pohoda 
so uživali v lepotah malkovških goric, predstavitvah 
dogodkov iz časa NOB in dobrotah, ki so jih pripravile 
pridne malkovške ženske. Predsednica ZB za vrednote 
NOB Tržišče je predstavila pisno zahvalo PGD Tržišče 
za pomoč in sodelovanje na prireditvah.   

Vladka Blas

www.kstm.si
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Sevniški planinci (mednarodna zasedba) smo pod 
vodstvom Toneta Šeška in Tonija Praha od 30. julija 
do 5. avgusta občudovali gorske lepote Bosne in 
Hecegovine. V 7 urah smo osvojili najvišji bosansko-
hercegovski vrh Maglić (2386 m) in občudovali 
Trnovačko jezero, ki ima podobo srca. Ker poteka 
po Magliću meja s Črno goro, sploh nismo vedeli, 
da smo se ob Trnovačkem jezeru znašli brez potnih 
listov v Črni gori. No, lepo bi bilo, če tudi v življenju 
ne bi bilo meja med državami, saj jih presegajo tudi 
naravne lepote. Drugi vrh Uglješin (1859 m) nas je 
v vznožju ob številnih jezerih počastil s sladkimi 
borovnicami. Tretja krasotica Visočica nas je po 6 
urah hoje nagradila z neskončnimi pogledi na valovito 
zeleno gorsko Bosno in Hercegovino s čredami ovac. 

Najlepša planina Prenj se je zavila v meglo, tako da 
bomo njene lepote spoznali kdaj drugič. Planinskih 
koč v teh krajih ni, so pa jezera in reke. Toplo 
Boračko jezero, rafting na Neretvi ali splavarjenje 
na Jablaničkem jezeru, umetno jezero na Sutjeski – 
vsi ti so nas osvežili s čisto vodo. Obnovili smo tudi 
zgodovinske dogodke o bojih na Sutjeski in Neretvi, 
občudovali tehnično dovršen bunker v Konjicu, se 
»gnetli« na sarajevski Baščaršiji in v Mostarju. Vse 
pa je bilo »začinjeno« z veliko dobre volje vseh 43 
planincev, ki smo z Bjelim dugmetom in domačini 
Vile Sunce ustvarili nepozabni žur.   

Jelka Slukan

foto: Drago Slukan

Osvojeni trije gorski biseri 
Bosne in Hercegovine

www.
visit-sevnica.

com

 
Cilj akcije Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day) 
je združiti pet odstotkov prebivalstva iz 150 držav v 
največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala 
prav na isti dan. In mi ne dvomimo, da nam bo s 
skupnimi močmi to tudi uspelo. 
 Ideja je ne tako zelo daljnega leta 2008 nastala iz 
spontane nacionalne pobude v Estoniji. Pod taktirko 
združenja Let’s Do It! World se je od takrat gibanju 
pridružilo že 20 milijonov prostovoljcev iz 113 
držav. Tretjo septembrsko soboto bo tako po vsem 
svetu vzniknil pravi zeleni val, ki se bo začel na Novi 
Zelandiji in potoval okrog sveta (po katerem bo 
milijone pridnih rok po različnih časovnih pasovih 
čistilo naš planet) ter sklenil svoj pohod na Havajih. 
Cilj je združiti svetovno skupnost ter ozaveščati in 
izvajati resnične spremembe, da bomo lahko skupaj 
dosegli končni cilj – čist in zdrav planet. 

 In zakaj se je tako zelo pomembno ukvarjati s smetmi? 
Ker vemo, da od 1,3 milijarde ton gospodinjskih 
odpadkov, ki jih vsako leto pridelamo na svetu, le 
258 do 368 milijonov ton zares konča na največjih 
svetovnih odlagališčih. Kje pa je preostanek? V naših 
rekah, oceanih, na ulicah, v gozdovih ... In pri tem 
ne gre le za estetski problem. Umazana pitna voda, 
širjenje bolezni, onesnaženost zraka, ki sproža rdeče 
alarme ... Vse to je povezano z našimi odpadki. Res je, 
odpadki so svetovni problem. 
V občini Sevnica  vse od leta 2003 Turistična 
zveza občine Sevnica koordinira spomladanske 
čistilne akcije, opozarjamo  na problematiko 
nelegalnega odlaganja odpadkov v naravo, čistimo 
in odstranjujemo t. i. divja odlagališča, pobiramo 
odpadke v širši okolici našega mesta, vasi, vzdolž cest 
itd. Občina Sevnica je v tem času postala bolj zelena 
vsaj zaradi ogromne količine zbranih odpadkov, ki 
smo jih v sklopu vsakoletne čistilne akcije s skupnimi 
močmi iztrgali iz narave in odpeljali na Zbirni center 
za odpadke. 
Tudi v sklopu letošnje svetovne akcije Očistimo 
svet, ki bo potekala 15. septembra, pozivamo vse 
prostovoljce, da organizirano ali posamično izvedejo  
akcijo v svojem okolju.  
Priporočamo odstranjevanje škodljive alergene 
rastline ambrozije.  Treba jo je izpuliti in nato zažgati, 
da se uniči tudi seme. Če boste pobirali razne 
odpadke, jih odložite v kante za smeti, za zbrane 
odpadke ne bo  posebnih odvozov. 
Na čistilno akcijo pridite primerno obuti in oblečeni. 
Udeležba na akcijah je na lastno odgovornost. 
Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za 
morebitne poškodbe in nesreče pri akciji. 

Vir: Turistična zveza občine Sevnica

Svetovna akcija 
Očistimo svet 2018, 
15. septembra 2018

Pod imenom Poletna sreča na vrvici smo se v Loki 
družili in igrali tri dni. Prvi dan smo ustvarjali urnike 
na krošnjah sevniške voščenke, v slike ujeli najlepše 
morske spomine, spletli vsak svoj košek za smeti. 
Drugi dan smo se pod vodstvom Jožeta Praha 
iz Zavoda za varstvo gozdov Slovenije po gozdni 
učni poti podali do lovske koče v Loki. Tam sta nas 
pričakala lovca Jani in Aleks iz Lovske družine Loka. 
Spoznali smo tudi čisto pravega lovskega psa. Po 
igrivem popoldnevu in kraji zastavic smo se okrepčali 
s hrenovkami, ki smo jih spekli sami. 

Tretji in hkrati zadnji dan Poletne sreče na vrvici 
smo dopoldne ustvarjali v treh delavnicah, izdelali 
smo vsak svoj inštrument in s kredami porisali 
dvorišče Trubarjevega doma upokojencev. V njem 
so nam namreč vsak dan skuhali odlično kosilo. 
Popoldne smo se preizkusili v nekoliko drugačnih 
gasilskih igrah, ki sta jih vodila gasilca Boštjan in 
Jernej iz PGD Loka. Izjemoma je bilo dovoljeno tudi 

Poletna sreča na vrvici

 

 

TRETJO SOBOTO V SEPTEMBRU 

 15.09.2018 

VABI DA 

OČISTIMO SVOJO OBČINO  

OČISTIMO SVOJO DRŽAVO 

OČISTIMO SVET 

ČISTIMO S POMEMBNO AMBICIJO 

»NAJ OSTANE ČISTO ZA VEDNO!« 
POMEMBNO JE, DA SE TUDI OBČANI OBČINE SEVNICA 

PRIDRUŽIMO VEČMILJONSKI MNOŽICI 

PROSTOVOLJCEV IZ CELEGA SVETA 

 

špricanje in polivanje. Naše druženje smo sklenili s 
peko palačink, Jerca Šantej je poskrbela za poslikavo 
obraza in telesa, Sara za kitke in barvne pramene. Ni 
šlo niti brez igre med dvema ognjema. Zadovoljne 
obraze več kot štiridesetih otrok in nekoliko manj kot 
dvajset animatorjev smo ujeli na skupni fotografiji in 
si obljubili, da se prihodnje leto spet vidimo. 
Za te tri razigrane počitniške dni se zahvaljujemo 
Občini Sevnica, Krajevni skupnosti Loka, Turistični 
zvezi občine Sevnica, TD Loka, podružnični Osnovni 
šoli Loka, posebej njeni vodji Karmen in kuharici 
Andreji, Trubarjevemu domu upokojencev Loka, 
Jožetu Prahu, Lovski družini Loka, PGD Loka. Hvala 
prijateljem animatorjem iz Sevnice. Hvala staršem, 
ki so svoje otroke zaupali v naše varstvo. In končno, 
hvala otrokom, s katerimi smo se igrali, učili in drug 
drugega bogatili. 

Mladi iz Loke
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Mažoretke Društva Trg so se po uspešnem in zelo 
delavnem letu odpravile še na obisk Grčije in se v 
mestu Paralia udeležile plesnega tekmovanja. Med 
32 različnimi plesnimi skupinami so dosegle prvo 
mesto, v kategoriji duo junior pa prvo in drugo 
mesto, s čimer so ime Sevnice spet ponesle v svet. 

Izjemno uspešni tekmovalni teden je minil tudi 
v znamenju druženja in spoznavanja tamkajšnjih 
naravnih lepot, pa tudi gostoljubnosti gostiteljev in 
njihovi glasbi. Sevniške mažoretke se zahvaljujejo 
vsem, ki jim pomagajo na poti uspešnega doseganja 
ciljev in želenih uspehov. 

Vir: Mažoretke Društva TRG Sevnica

Sevniške mažoretke iz 
Grčije prinesle prvo mesto

  
V soboto, 21. julija, so na Velikem Cirniku potekale 
že 22. mokro-šaljive gasilske igre brez meja. Po njih 
je bila vrtna veselica z obilo zabave, družabnih iger 
in kulinaričnih dobrot. Zabavali pa so nas fantje iz 
ansambla Vesela Dolina. 

Iger se je udeležilo 21 ekip. V ženski kategoriji so 
sodelovale tri, zmagale so tekmovalke iz Ševnice, 
druge so bile iz Primoža in tretje iz Šentjanža. V moški 
kategoriji je sodelovalo 18 ekip, zmagali so gasilci iz 
Pokleka, drugo mesto je osvojila Ševnica, tretji pa so 
bili fantje iz Zabukovja pri Mirni. Druge ekipe, ki so 
se udeležile tekmovanja, so bile: PGD Štatenberk, 
Gradbinci, PGD Podkum mesto, PGD Krmelj, PGD 
Primož, Hitro zbrani Trebelani, PGD Mokronog, PGD 
Svibno center, PGD Škofljica, PGD Dole pri Litiji, PGD 
Tržišče, PGD Bučka, PGD Šentjanž, Hrast Tržišče in 
PGD Selo pri Mirni. Veseli smo bili tudi obiska gasilcev 
iz DVD Čakovec, starodobnikov, ki so jih pripeljali iz 
društva Hrast Tržišče, in konjenikov iz Šentjanža ter 
seveda vseh obiskovalcev, ki se vsako leto znova 
vračajo na Veliki Cirnik. Z obiskom sta nas razveselila 
tudi predsednik KS Šentjanž in predsednik gasilske 
zveze Sevnica. 
Vsem tekmovalcem še enkrat čestitamo za dosežena 
mesta in se zahvaljujemo za udeležbo. 
Nedeljsko dopoldne smo popestrili tudi s ponudbo 
na stojnicah za obiskovalce cerkvenega pobočja.  
Prihodnje leto pa se na Velikem Cirniku spet vidimo 
tretjo soboto v juliju. 
  

Vir: Gasilci PGD Veliki Cirnik

Uspešne 22. gasilske igre 
brez meja Veliki Cirnik

Tematska pot Tk pav – Dnevni kop
 
Rudarska tematska pot je dobila ime po nemški 
besedi tagesbau, ki pomeni dnevni kop. Opremljena 
je s šestimi opisnimi tablami in smerokazi, ki nas 
vodijo in seznanjajo s številnimi naravnimi in kulturno-
zgodovinskimi znamenitostmi ter razgledišči na 
poti. Svoj pečat je območju dal rudnik lignita, ki je v 
Krmelju deloval vse do leta 1962. 
Izberemo lahko krožni 
ali enosmerni potek 
poti, ki preko hriba 
Aplejek povezuje dve 
krajevni skupnosti 
(Šentjanž in Krmelj). 
Naše izhodišče poti je 
tako lahko iz Šentjanža 
ali Krmelja. Prva 
opisna tabla označuje 
začetek (konec) poti v 
Šentjanžu, druga tabla 
duglazijo, tretja Dnevi 
kop na Črni mlaki, 
četrta vzpenjačo, 
peta potok Hinjo in 
šesta konec (začetek) poti v Krmelju. Na tablah je 
upodobljen Knapec, ki nas bo na poti vodil, morda 
za kakšnim vogalom pričakal (za najavljene skupine), 
sicer pa predstavlja simbol Osnovne šole Krmelj. 
Iz Šentjanža nas pot vodi do Vidma (prvi odcep levo 
na relaciji Krmelj–Šentjanž), kjer je ob poti prva 
opisna tabla. Pot nas iz Vidma vodi mimo mogočne 
duglazije (Douglasove jelke), kraljice naših gozdov, 
do Črne mlake. V preteklosti so rudarji na tem mestu 
kopali lignit, jamo pa je pozneje zalila voda in tako je 
nastalo jezerce, ki je ime dobilo tudi zaradi temnega 
jezerskega dna. Tu se sprehodimo še do ostankov 
sledi vzpenjače, kjer so nekoč tovorili premog. Zdaj 
sta Črna in rdeča mlaka življenjski prostor za številne 
rastlinske in živalske vrste. Z vrha Črne mlake se nato 
spustimo v dolino in pot nadaljujemo ob potoku 
Hinja. Tam se lahko poučimo o življenju v vodi, do 
enoprekatnega mostu ob krožišču v Krmelju, kjer 
pot končamo. Lahko pa jo prehodimo tudi v obratni 
smeri z izhodiščem pri informacijski tabli v Krmelju, ki 
je postavljena ob makadamski poti na levo ob koncu 
Krmelja (ob cesti Krmelj–Šentjanž). 
Na rudarsko preteklost Krmelja še zdaj spominja 
podoba pokrajine z značilnimi udorinami in 
številnimi objekti: bajer z rastišči lokvanja (Veliko in 
Malo jezero, ki sta posledica dnevnega kopa rjavega 
premoga), parna lokomotiva Jeklena peč, mali 
tovorni voziček »bulič«, stara šolska zgradba (nekoč 
rudarska bolnišnica), graščina (njen nekdanji lastnik 
je bil lastnik krmeljskega premogovnika Venčeslav 
Jakil) ter zapuščeni vhodi v rudniške jame in jaške. 
Pohodna pot je srednje zahtevna in tako primerna za 
vse starostne skupine. Pot je primerna tudi za gozdno 
ali vodno učno pot. Dolga je 5,1 km in traja 2 uri. Po 
prehojeni poti si lahko privoščite kosilo v eni izmed 
lokalnih gostiln ali turističnih kmetij. 

Vsako leto konec junija poteka po poti vodeni 
tradicionalni pohod tudi ob polni luni. Pohodna pot 
Tk pav je dobila tudi priznanje za naj pot Posavja 
2012. 
Več informaciji lahko dobite na telefonski številki 07 
81 65 462 in v Turistični pisarni Sevnica. 
  

KŠTM Sevnica

Namig za premik

 
Udeležili smo se sejma Place2go v Zagrebu in 
predstavili sevniško turistično ponudbo. Bili smo 
v družbi še s približno 190 razstavljavci iz različnih 
držav. KŠTM Sevnica je imel s Turistično agencijo 
Doživljaj promocijski prostor skupaj s Krškim, vabljivo 
pa smo ga opremili s fotografijami in promocijskim 
materialom. 

Promocija je bila namenjena predvsem vsebini 
kataloga turistične ponudbe, ki vključuje programe  
enodnevnih in večdnevnih izletov po našem 
območju in širše v Posavju, pa tudi zloženki o Sevnici, 
oboje je namreč tudi v hrvaškem jeziku. S posebnimi 
publikacijami smo izpostavili še možnost enodnevnih 
izletov za družine in manjše skupine. Obiskovalci 
so lahko poskusili tudi sevniško salamo in modro 
frankinjo, z letaki pa smo promovirali tudi Festival 
modre frankinje in organizirane pohode pri nas. 
Sejem je bil zelo dobro obiskan. Prišli so prebivalci 
Zagreba, razna turistična združenja in agencije.  
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevnica na mednarodnem 
turističnem sejmu v 
Zagrebu

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 31.8.2018

od 8. do 12. ure 

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica

 

Predstavlja se  

KMETIJA KERIN
ponudba izdelkov iz

ameriškega slamnika 

in medu
Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA
Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK
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V sredo, 1. avgusta, smo bili spet priča vedno 
drugačnemu, pa vendar vedno odličnemu dogodku 
Radogost v Sevnici. Tokrat se je s svojim bogatim 
opusom, razstavljenim v galeriji in grajskem atriju, 
predstavil rezbar in kipar Rudi Novak iz Mežice. 
V grajski kapeli je Rudi Stopar predstavil svojega 
gosta: »S skulpturami, ki se jih razume in čuti, avtor 
ne poskuša ustvarjati resničnosti, ampak poskuša 
oživeti – hraniti za oživljanje kulturne dediščine, ki 
ohranja našo identiteto, narodovo danost in zavest, 
ki jo vse bolj odrivamo na margino naših občutenj …« 
Nadaljeval je: »Njegova največja magija animacije 
je, da oživlja nekaj negibnega. In to s tesanjem, 
obrezovanjem in analitičnim miselnim odvzemom 
materije, ki mu ponuja čisto svoje posebne možnosti, 
kako povedati zgodbo in se dotakniti gledalca.« In še 
povedal: »Vedno išče vizualno podobo, ki najbolj 
podpre zgodbo, ki pride 'na svetlo' najmočnejša. To 
je posebna energija znotraj avtorjeve biti, ki bi jo 
lahko imenovali tudi 'ljubezen'. Čutiti jo je 'telesno', 
kakor avtor dela oživi, jim vdihne značaj, posebnost 
in človeškost.«

Nato je tenorist Marko Železnik iz Brestanice s svojim 
čudovitim glasom zapolnil kapelo. Zapel je dve 
koroški pesmi, kar je še dodatno obogatilo prireditev, 
in eno napolitansko.
Med ogledom razstave je avtor dobrovoljno ponudil 
razlago vsakemu obiskovalcu, ki se je nanj obrnil z 
vprašanjem. Ob njegovem triptihu koroške domačije, 
ki me je na prvi pogled potegnil k sebi, po njegovem 
pojasnilu, kje je les dobil, sem prav občutila vonj 
tistega časa in tistega življenja.
Dogodek se je, kot po navadi, končal v grajski vinoteki. 
V njej smo bili v prijetnem in domačnem vzdušju 
nagrajeni še z dvema napitnicama iz dragocenega 
grla Marka Železnika.
  

 Ivana Vatovec

foto: Rudi Mlinar

Rudi Novak, 
avgustovski gost 
Radogosta 

  
Rad bi bil 
vzg o j i te l j i ca , 
pa je psihopat, 
bi lahko malce 
šaljivo strnili 
ž i v l j e n j s k o 
z g o d b o 
u m e t n i k a 
Bojana Sumraka 
iz Radeč, ki je 
bil  gost junijske 
Grajske tlake v 
atriju sevniškega 
gradu. Kot otrok 
si je želel  postati 
vzgojiteljica, a 
takrat fantov še niso sprejemali v vzgojiteljsko šolo. 
Naneslo je, da je postal umetnik:  glasbenik, ilustrator, 
scenograf in igralec. V slovenskem celovečernem 
filmu Futura: Na odprtem, je sodeloval pri sceni, 
“ko pa so videli mojo faco, so rekli, da moram tudi 
igrati in igral sem eno glavnih vlog, psihopata”, se 
na svoj račun šali Sumrak. Ideja za film je nastala v 
Bosni, v kateri je režiser med zadnjo vojno posnel 
fotoreportažo o psihiatriji, ko je vodstvo zbežalo, 
paciente pa na milost in nemilost prepustilo usodi. 
Film je bil na filmskem festivalu v Portorožu, Sumrak 
zadnja leta živi v Piranu, odlično ocenjen, z njim so 
potovali v Beograd, na ogled je bil na Švedskem, letos 
bo predvajan v Koreji. 
Bojan, ki se je že pri šestih letih odločil, da bo 
igral violino, ker mu je bila všeč učiteljica tega 
instrumenta, in ki je srednjo glasbeno šolo končal s 
štirico, pod pogojem, da ne gre naprej, je pred več kot 
desetletjem dal pobudo za ustanovitev godalnega 
orkestra Strunikat, ki ima zdaj 15 članov. Naredili so 
nekaj znaimivih projektov, nastopili ob slapu sredi 
gozda, igrali so tudi na radeškem splavu. 
Sicer pa si mož številnih talentov že štiri desetletja 
služi kruh predvsem z ilustracijami. V slovenskem  
knjižničnem informacijskem sistemu najdemo 182 
njegovih knjig, strokovnih in slikanic. S prvimi svojimi 
ilustracijami je opremil knjigo Zdrava nosečnost, ki 
govori o telovadbi za nosečnice. Zdi se, da se je zabaval, 
ko je opremljal prevod knjige britanskega urologa o 
različnih penisih, s čimer naj bi razbili predsodke o 
tem, kako mora biti videt ta moški ponos. “Sodeloval 
sem torej v procesu od spočetja do rojstva, do smrti 
pa je še dolga pot,” se šali Sumrak. Riše tudi darilne 
karikature, igra v predstavah; v Sevnici je z Društvom 
Trg nastopil v Miklovi Zali in v predstavi 5 velikih, v 
Radečah se je lotil  klasičnih Rokovnjačev, ki bodo čez 
dve leti posodobljeni, kot Rockovnjači, ugledali luč 
sveta v portoroškem avditoriju. Dobil je že občinsko 
priznanje za kulturo, v predstavi Pohujšanje v dolini 
Šentflorjanski, ki je bila izbrana med šest najboljših, 
je bil izbran za najboljšega igralca. Loti se tudi 
poslikave cerkva; umetnine v cerkvi  na Šmarčni so 
tudi njegove. Ena od anekdot pravi, da se je Sumrak 
po tem, ko se je z vso vnemo lotil slikanja Marije 
na Šmarčni, odpravil domov v Radeče. Na cesti je 
srečal prijateljevo ženo in šokiran ugotovil, da je 
namesto Marije v bistvu naslikal znano Radečanko. 
Takoj je odhitel v cerkev, zbrisal sliko in naslikal novo, 
“anonimno” Marijo. 

Zanimiv večer na gradu je popestrila zmanjšana 
zasedba Strunikata, Sumrak pa se je ob pravih 
filmskih učinkih, ki jih je pripravil Tomaž Lavrinec, 
tudi igralec iz Radeč, predstavil kot Peter iz doline 
Šentflorjanske.

 N. Č. C. 

Sumrakova pot 
z umetnostjo tlakovana 
od Radeč do Pirana

  
V Osorju, kulturnem in zgodovinskem biseru Jadrana, 
smo 6. avgusta organizirali in popestrili kulturni utrip 
s sodelovanjem znanega slovenskega slikarja Jožeta 
Kotarja in ekipo Grajskega lutkovnega gledališča 
Sevnica, in sicer na prvem mednarodnem likovnem 
druženju in srečanju Slikajte z nami (Paint with us). 

Na glavnem trgu tega lepega, v antičnih časih 
nastalega mesteca, ki ga krasijo tudi bronaste 
skulpture svetovno znanega hrvaškega kiparja Ivana 
Meštroviča in drugih umetnikov,  smo postavili  
slikarska stojala s platni in palete  z barvami in čopiči. 
Mimoidoči so lahko poslikali delčke platna kakor s 
kamenčki pri mozaiku in se podpisali na zadnjo stran 
bodoče umetnine. 
Tako so nastajale tri umetniške slike več kot sto 
soustvarjalcev, ki so jih po likovni avanturi vodili  slikar 
Jože Kotar iz Novega mesta in organizatorji  dogodka  
Snježana, Lea in Bernard Pungerčič. 
Po več urah ustvarjanja mladih in starih iz različnih 
držav je na koncu mojster z veščo roko povezal  
naslikane delčke v tri prepoznavne morske motive. 
V njegovi  prepoznavni ekspresivni koloristični maniri 
so v soju reflektorjev zažareli  Stara barka, Osor in 
Šanpjer, riba sv. Petra ali kovač. 
Turisti in domačini so bili zelo navdušeni nad 
dinamičnim kulturnim dogodkom, ki nas je vse povezal 
v barvito mednarodno slikarsko pustolovščino. Ta je 
ponovno potrdila znani rek, da za kulturo, umetnost 
in prijateljstvo ni meja. Omenjeni dogodek je bil prvi 
v nizu načrtovanih, ki jih bomo izvajali v prihodnjih 
letih v evropskih prestolnicah kulture. 
Zaradi mesta Reke, ki bo  kulturno »prestolovala«  
Evropi leta 2020, smo se odločili brez posebne 
reklame postaviti temeljni kamen tega bodočega 
evropskega projekta prav v Osorju, ki po svojih 
kulturnih vsebinah, dogodkih in  prireditvah že več 
desetletij izstopa v poletni turistični ponudbi.

Bernard Pungerčič

Mednarodni slikarski 
kulturni dogodek  
slikajte  z  nami – 
Paint  with  us v Osorju



11september 2018

Kultura

 
V soboto, 9. junija, je na povabilo Kulturnega društva 
Primož Trubar Loka in njenega predsednika Zorana 
Cvara v Kulturni dvorani Sevnica nastopil ženski 
pevski zbor Kombinat. 

»Kombinatke« obujajo pesmi, ki so hrabrile duha 
v revolucijah in uporih po svetu, in jih prepevajo 
v izvirnih jezikih. Te pesmi zanje niso le uglasbene 
besede, temveč dragocena in pretresljiva pričevanja 
človekove vere v lepši svet, ki so jih ta večer delile 
v kulturni dvorani v Sevnici in navdušile zbrano 
občinstvo.

Vir: Kulturno društvo Primož Trubar Loka

»Kombinatke« v Sevnici

  
V petek, 29. junija, je bil v športni dvorani v Sevnici 
premierno odigran prvi sevniški mladinski muzikal 
Ameriške sanje, ki ga je napisala domačinka Sara 
Praznik, v njem pa tudi zaigrala glavno vlogo mlade 
Eme. Projekt je začel nastajati že lani oktobra s 
pripravo igralske ekipe, sestavljali pa so jo Matic 
Škoda, Tamara Špan, Klara Derstvenšek, Lucija Denžič, 
Hana Androjna, Ajda Mesojedec, Eva Mesojedec, 
Špela Borštnar, Mark Filip Mlakar in Tinkara Udovč. 

Poleg glavne vloge smo lahko na odru videli tudi Silvijo 
Švelc kot mamo, Andreja Lisca v vlogi očeta in Jureta 
Klenovška kot Eminega. Za glasbene aranžmaje je 
poskrbel Tine Bec. Igralcem sta na odru delala družbo 
tudi MePZ Zvon in Oktet Jurija Dalmatina, in sicer 
pod vodstvom Tineta Beca. Zgodba govori o glavni 
junakinji Emi, ki je trdno odločena, da bo šla iskat pot 
do svojih sanj v obljubljeno deželo Ameriko. Toda, 
ko jo usoda res pripelje na ulice New Yorka, ugotovi, 
da ta pot do uspeha niti ne bo tako lahka. Bo Emi 
uspelo premagati vse ovire ali bo obupala in se vrnila 
domov? Konec zgodbe lahko izveste še na zadnji 
ponovitvi 8. septembra, ob 20. uri, v telovadnici OŠ 
Boštanj.

Vir: Kulturno društvo oktet Jurij Dalmatin

˝nastopajoči v muzikalu

Muzikal Ameriške sanje

 
Za sevniške godbenike je bila prva polovica leta 
2018 zelo uspešna, z veliko vajami in nastopi. V 
jubilejnem letu 2018 Godba Sevnica praznuje 110 let 
godbeništva in 40 let nepretrganega  delovanja. Ob 
koncu spomladanskega dela sezone je Godba Sevnica 
izvedla tradicionalni koncert ob dnevu državnosti in 
gostovanje na glasbenem festivalu na Ohridu.
 
Po izvedenem tradicionalnem letnem koncertu 
Godbe Sevnica Skupno posavsko praznovanje dneva 
državnosti, ki je v petek, 22. junija, potekal v kulturni 
dvorani v Sevnici, so še istega dne v poznih večernih 
urah sevniški godbeniki z radeškimi mažoretkami 
odpotovali na večdnevno gostovanje na Ohrid 
v Makedonijo. Kljub pozni uri odhoda je bilo pri 
godbenikih in mažoretkah mogoče zaznati pozitivno 
energijo ob skupnem gostovanju v tujini.

Častni pokrovitelj festivala Slovenija na Ohridu je bil 
predsednik Republike Makedonije, dr. Gjorgje Ivanov. 
Predstavniki sodelujočih kulturnih skupin iz Slovenije 
so imeli sprejem pri veleposlaniku, prof. dr. Milanu 
Jazbecu. Prireditev v čast dneva državnosti je potekala 
v obliki otvoritvenega koncerta, udeležili pa so se ga 
predstavniki Makedonije, veleposlanik RS, prof. dr. 
Milan Jazbec, župan mesta Ohrid, drugi visoki gosti 
in predstavniki lokalnih skupnosti. Na prireditvi so 
bile predstavljene vse sodelujoče slovenske skupine.
V času festivalskih dni so se vse skupine predstavile s 
svojimi nastopi. Godba Sevnica je izvedla samostojni 
nastop in tudi skupni nastop z mažoretkami društva 
RAP Radeče. Zaradi nevihte je žal odpadel skupni 
sprevod vseh sodelujočih skupin.

Poleg sodelovanju na uradnem festivalskem delu so si 
godbeniki in mažoretke ogledali zgodovinsko mesto 
Ohrid in z ladjico odpluli do sv. Nauma. Na festivalu 
so se ustvarila nova in krepila stara prijateljstva in 
znanstva. Dobre volje in polni pozitivnih vtisov po 
zelo uspešnem gostovanju so se vsi srečno vrnili v 
Slovenijo.

Vir: KD  Godba Sevnica

Godba Sevnica in 
radeške mažoretke na Ohridu

Godba Sevnica in 
mažoretke iz Radeč na 
festivalu Slovenija na 
Ohridu

 
V prijetni družbi ljudi, ki dobro mislijo, in ob glasbeni 
spremljavi saksofonista Andreja Fona se je končal 
ArtEko Šentjanž 2018, ki je tudi letos potekal v 
organizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda 
MUK Qra iz Sevnice. Umetniki so ustvarjali na 
domačiji Felicijan v Peklu pri Šentjanžu. Čeprav je 
bilo občasno vlažno vreme, so si bili tudi tokrat edini: 
če je to pekel, nas nebesa niti malo ne zanimajo. 
Pod umetniškim vodstvom Jerce Šantej iz Sevnice 
so ustvarjali Ana Žerjal iz Kopra, Tomaž Dernovšek – 
Vinči iz Hotiča pri Litiji, Mojca Marija Vilar iz Domžal, 
Marko Kovačič iz Ljubljane, Jože Šubic iz Maribora, 
Toni Vučajnk iz Dobove, Judith in Tone Zgonec 
ter Matic Svažič iz Sevnice. Celotno dogajanje je 
z ekološgea vidika podkrepil in vse dni spremljal 
okoljevarstvenik in publicist Anton Komat. 

Rdeča nit letošnjega dogodka ArtEko je bila plastika. 
Umetniki so jo uporabljali kot material za ustvarjanje, 
jo na ta način reciklirali ter jo upodabljali na slikah 
in fotografijah. Kako očitno je duh plastike človeštvu 
ušel iz steklenice, sta na sklepnem sobotnem 
dogodku opozorila tudi Anton Komat in poslanka 
v državnem zboru Violeta Tomič, ki je bila tudi 
ena glavnih snovalk priporočila vladi za prepoved 
uporabe plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in 
drugih posod za enkratno pakiranje hrane in pijače 
ter plastičnega pribora in mikroplastike. Zaradi 
plastike vsako leto umre ogromno živali in vztrajno 
narašča število ogroženih živalskih vrst. V oceanih 
plavajo otoki plastike. Plastika je vsak dan na naših 
jedilnikih. Zadnji čas je, če ni že malo pozno, da prav 
vsak izmed nas spozna, da nas bo plastika zadušila in 
da kar se da omejimo uporabo plastičnih produktov 
s kratko dobo uporabnosti. Na to so hoteli s svojimi 
edinstvenimi deli opozoriti tudi udeleženci letošnjega 
ArtEka Šentjanž. 

Ob izviru stoletne vode, ki žal zaradi krutega posega 
človeka v naravo to več ni, se je tako zgodil še en 
nepozaben eko-umetniški dogodek, ki je bil letos že 
drugi. 
Med 20. in 24. junijem je namreč na gradu Podsreda 
potekal ArtEko Kozjansko 2018, ki je bienalni 
dogodek in je bil letos drugi po vrsti. Tako lahko 
od leta 2011 ponosno naštejemo že deset ArtEko 
dogodkov, ki obiskovalca v nobenem primeru ne 
pustijo ravnodušnega. Če ste tokratno dogajanje 
zamudili, vas zadnjo nedeljo septembra lepo vabimo 
na Šentjanško tržnico, kjer bodo ArtEko stvaritve na 
ogled na Repovževi štali in okoli nje. 

Petra Majcen
Foto: Judith Zgonec

Pod streho 
že osmi ArtEko Šentjanž
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 1. 9., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 1. 9., 
ob 19.00

Prevzem novega vozila GVM 1, 
od 20. ure naprej veselica z ansamblom bratov Poljanšek Šentjanž Org.: PGD Šentjanž, Boštjan Repovž, 

031 257 778.
nedelja, 2. 9., 
ob 10.000 42/42 & Sevniška 10ka park ob Srednji šoli Sevnica Bogomir Dolenc, AK Sevnica, Občina Sevnica in 

KŠTM Sevnica
ponedeljek, 3. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 3. 9., 
ob 15:30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 4. 9., 
ob 15:30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 4. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 9., 
ob 19.00 Radogost večer - gost: Igor Dolenc, slikar iz Žlebiča Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 5. 9., 
ob 19.00 Odprtje razstave del Tanje Košar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 5. 9., 
ob 19.00 - 3. 10. V vrtinec barv ujeta strast – razstava del Tanje Košar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 7. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: izdelujemo iz različnih materialov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 8. 9., 
ob 18.00 4. Grajski festival kraft piva Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči v sodelovanju s 

Študentskim klubom Sevnica
sobota, 8. 9., 
ob 20.00 Musical Ameriške sanje OŠ Boštanj KD Oktet Jurij Dalmatin in OŠ Boštanj

ponedeljek, 10. 9., 
ob 10.00

Predstavitev raziskave študentskega projekta 
Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Sevnica in 

Visoka šola za upravljanje podeželja
ponedeljek, 10. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 11. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 11. 9., 
ob 18. 00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 12. 9., 
ob 16.00 Šahovsko popoldne Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 14. 9., 
ob 16.00 Kuharsko popoldne: peka palačink Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 14. 9., 
ob 19.00 Pevski večer: Jure Klenovšek Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči

nedelja, 16. 9., 
ob 16.00

Okrogla miza in modna revija 
z namenom Ženske za ženske. Vstop prost. Grad Sevnica Rotaract klub Sevnica

ponedeljek, 17. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 17. 9., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica;

Info.: Toni, 031/643-338
ponedeljek, 17. 9., 
ob 19.00 Grajska tlaka Grad Sevnica Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 18. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

sreda, 19. 9., 
ob 16.00 Delavnica: izdelovanje izdelkov iz balonov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 19. 9., 
ob 16.00

Brezplačno informiranje 
o izobraževalni ponudbi in testiranje jezikovnega znanja Družinski inštitut Zaupanje Ljudska univerza Krško

četrtek, 20. 9., 
ob 18.00 Camino - potopisno predavanje Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 21. 9.,
ob 16.00

Zaključek velike humanitarne akcije -
izdelovanje ležišč iz odpadnih gum in zbiranje hrane za zapuščene živali Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 21. 9., 
ob 19.00 Gledališka predstava Neizsledljivi Grad Sevnica Gledališko društvo Radeče - 

gledališka skupina Junaki
ponedeljek, 24. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 25. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 27. 9., 
ob 17.00 Obeležitev svetovnega dneva turizma in odpiranje gozdnega okna pri Liparjevem kozolcu v 

Boštanju
Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju s 
TD Boštanj ob Savi

četrtek, 27. 9., 
ob 19.00

Invazivke na poti - 
predavanje in razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih Grad Sevnica

Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo 
narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod 
Symbiosi

petek, 28. 9., 
ob 16.00 Kino in peka kokic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 28. 9., 
ob 19.00 Zlato na črno-belem: Koncert tria Aeris Grad Sevnica Org.: trio Aeris

nedelja, 30. 9., 
ob 9. 00 Šentjanška tržnica in otvoritev razstave ArtEko Šentjanž 2018 Trg v Šentjanžu Turistično društvo Šentjanž

ponedeljek, 10. september, ob 10. uri
Predstavitev raziskave študentskega projekta 

Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb Dom upokojencev Sevnica
Vabljeni na predstavitev raziskave študentskega projekta Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb, ki so jo pod okriljem 
Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in v sodelovanju z Domom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom 
upokojencev Sevnica izvedli študenjte različnih fakultet. Predstavljen bo pregled trenutnega stanja na področju bivanja in oskrbe 

starejših ter podani predlogi za vključevanje starejših v lokalni turizem - kot animatorji ali animiranci. 
Na predstavitvi bo sodeloval tudi pevski zbor Doma upokojnecev Sevnica - Lipa. Vljudno vabljeni!
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SREDA od 16.00 -17.30 velika telovadnica 
Športnega doma Sevnica

PETEK od 17.30 -19.00
mala telovadnica v Osnovni šoli Sevnica 
                               PRIČETEK: 19.9.2018
Vadbo vodi: Mirko Kragl, vaditelj
Informacije: 041 896 308

ŽVERCE
SREDA od 16.00 -17.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica

                                 PRIČETEK: 19.9.2018

--------------------------------
GYM ŽVERCE
SREDA od 17.00 -18.00
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

                                 PRIČETEK: 19.9.2018

-------------------------------
Vadbo vodita: Estera Savić Bizjak in 
                         Neža Tretnjak
Informacije: 041 548 011

  

BABY ŽVERCE
SREDA od 15.30 -16.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica

                               PRIČETEK: 19.9.2018

Vadba se odvija v spremstvu enega od staršev,
skrbnikov, babice ali dedka.

-------------------------------------------------

AEROBIKA za ČLANICE,
TELOVADBA 

za SENIORJE-KE in SENIORJE

AEROBIKA za ČLANICE

SREDA   ob 19.00  (Športni dom-mala telovadnica)

(Športni dom-mala telovadnica)SREDA   ob 20.00  

-------------------------------------
TELOVADBA ZA SENIORJE-KE

TOREK ob 16.00  in (Športni dom- mala telovad.)

(Športni dom-mala telovad.)ČETRTEK ob 16.00  
Vadba je namenjna gospem in gospodom

nad 65 let.

VADBA JE BREZPLAČNA.....
----------------------------------------

PRIČETEK: 3.10.2018

Informacije:  041 548 011

NOVO !

TELOVADBA ZA CICIBANE

Vadbo vodi: Estera Savić Bizjak, inštruktor fitnesa 
                              in inštruktorica skupinskih vadb

DEKLICE od 4. do 9. razreda OŠ
PONEDELJEK            od 17.30 -19.30
SREDA                        od 17.30 -19.00
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

PETEK                         od 17.30 -19.00
mala telovadnica Osnovne šole Sevnica

                               PRIČETEK: 5.9.2018

DEKLICE od 1. do 3. razreda OŠ
SREDA                      od 16.00 -17.30
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

PETEK                       od 16.00 -17.30
mala telovadnica Osnovne šole Sevnica

                            PRIČETEK: 5.9.2018

Vadbo vodijo: (trenerka in inštrukt.), Sara Martinšek 
Tea Glavač Marina Topić (trenerka), (trenerka), 
Lucija Jazbec Ines Jazbinšek,(vaditeljica),  
Ana Bedek, Iva Prah, Lina Žibret, Anuška Zemljak

GIMNASTIKA za DEKLICE

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 2  do 5 let

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 5  do 6 let

Vadba je namenjna malčkom starih od 10 mes.  do 2 let

Infor.: ( Sara), (Tea)031 855 490  040 621 983 

VADBA JE BREZPLAČNA

z Barbaro Resnik, ACICS inštruktor

TOREK                             ob 18.00  in
                                               19.00 
v mali telovadnica Športnega doma Sevnica

ČETRTEK                         ob 18.00  in 
                                                19.00
v mali telovadnica Osnovne šole Sevnica
PRIČETEK:  4.9.2018         Inf.: 040 698 817

Telo VADBA (funkcionalni trening)

VADBE v TVD Partizanu Boštanj

PONEDELJEK                 od 17.45 -19.00 
SREDA                             od 17.30 - 18.30
PETEK                              od 18.00 - 19.00
v telovadnici TVD Partizana Boštanj

Informacije: 040 698 817

Telo VADBA 
(funkcionalni trening)

z Barbaro Resnik, ACICS inštruktor

ČETRTEK                 od 17.30 -18.30 

v telovadnici TVD Partizana Boštanj

PRIČETEK:  6.10.2018

Informacije: 041 548 011

AEROBIKA
ZA ČLANICE

z Estero Savić Bizjak, inštruktor skupinske vadbe 

VADBA SEKCIJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

v šolskem letu       2018/2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

PRIČETEK:  3.9.2018

Vikijem Košar, vaditelj

                           TOREK  od 17.00 -18.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica
                                     
PRIČETEK:  4.10.2018Informacije: 041 682 921

NAMIZNI TENIS

GIMNASTIKA  ZA FANTE

VABLJENI!

VADBA SEKCIJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

v šolskem letu       2018/2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

VABLJENI!

Vsak otrok ima na voljo 

2 GRATIS 
poskusna Treninga. 

TENIŠKA ŠO
LA SEVN

ICA

vabi k 
vpisu 2

018 - 2
019

informacije in prijave na poskusni trening: 
040/453-625 (Gregor) ali na info@gregor-ficko.si

POSK
USNI

 TRE
NING

I IN

Vpis
 BODO

 POT
EKAL

I v mesec
u SEP

TEMBRU!

     
Prič

etek
 red

nih 
term

inov
 je 3

. SEP
TEMBRA.

splošne informacije: 
Mirko, 031/748402

Vpis bo vsak petek v septembru od 18. do 19. ure,
na strelišču v Sevnici, Kvedrova cesta 30a. 

SREDA od 16.00 -17.30 velika telovadnica 
Športnega doma Sevnica

PETEK od 17.30 -19.00
mala telovadnica v Osnovni šoli Sevnica 
                               PRIČETEK: 19.9.2018
Vadbo vodi: Mirko Kragl, vaditelj
Informacije: 041 896 308

ŽVERCE
SREDA od 16.00 -17.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica

                                 PRIČETEK: 19.9.2018

--------------------------------
GYM ŽVERCE
SREDA od 17.00 -18.00
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

                                 PRIČETEK: 19.9.2018

-------------------------------
Vadbo vodita: Estera Savić Bizjak in 
                         Neža Tretnjak
Informacije: 041 548 011

  

BABY ŽVERCE
SREDA od 15.30 -16.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica

                               PRIČETEK: 19.9.2018

Vadba se odvija v spremstvu enega od staršev,
skrbnikov, babice ali dedka.

-------------------------------------------------

AEROBIKA za ČLANICE,
TELOVADBA 

za SENIORJE-KE in SENIORJE

AEROBIKA za ČLANICE

SREDA   ob 19.00  (Športni dom-mala telovadnica)

(Športni dom-mala telovadnica)SREDA   ob 20.00  

-------------------------------------
TELOVADBA ZA SENIORJE-KE

TOREK ob 16.00  in (Športni dom- mala telovad.)

(Športni dom-mala telovad.)ČETRTEK ob 16.00  
Vadba je namenjna gospem in gospodom

nad 65 let.

VADBA JE BREZPLAČNA.....
----------------------------------------

PRIČETEK: 3.10.2018

Informacije:  041 548 011

NOVO !

TELOVADBA ZA CICIBANE

Vadbo vodi: Estera Savić Bizjak, inštruktor fitnesa 
                              in inštruktorica skupinskih vadb

DEKLICE od 4. do 9. razreda OŠ
PONEDELJEK            od 17.30 -19.30
SREDA                        od 17.30 -19.00
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

PETEK                         od 17.30 -19.00
mala telovadnica Osnovne šole Sevnica

                               PRIČETEK: 5.9.2018

DEKLICE od 1. do 3. razreda OŠ
SREDA                      od 16.00 -17.30
velika telovadnica Športnega doma Sevnica

PETEK                       od 16.00 -17.30
mala telovadnica Osnovne šole Sevnica

                            PRIČETEK: 5.9.2018

Vadbo vodijo: (trenerka in inštrukt.), Sara Martinšek 
Tea Glavač Marina Topić (trenerka), (trenerka), 
Lucija Jazbec Ines Jazbinšek,(vaditeljica),  
Ana Bedek, Iva Prah, Lina Žibret, Anuška Zemljak

GIMNASTIKA za DEKLICE

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 2  do 5 let

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 5  do 6 let

Vadba je namenjna malčkom starih od 10 mes.  do 2 let

Infor.: ( Sara), (Tea)031 855 490  040 621 983 

VADBA JE BREZPLAČNA

z Barbaro Resnik, ACICS inštruktor

TOREK                             ob 18.00  in
                                               19.00 
v mali telovadnica Športnega doma Sevnica

ČETRTEK                         ob 18.00  in 
                                                19.00
v mali telovadnica Osnovne šole Sevnica
PRIČETEK:  4.9.2018         Inf.: 040 698 817

Telo VADBA (funkcionalni trening)

VADBE v TVD Partizanu Boštanj

PONEDELJEK                 od 17.45 -19.00 
SREDA                             od 17.30 - 18.30
PETEK                              od 18.00 - 19.00
v telovadnici TVD Partizana Boštanj

Informacije: 040 698 817

Telo VADBA 
(funkcionalni trening)

z Barbaro Resnik, ACICS inštruktor

ČETRTEK                 od 17.30 -18.30 

v telovadnici TVD Partizana Boštanj

PRIČETEK:  6.10.2018

Informacije: 041 548 011

AEROBIKA
ZA ČLANICE

z Estero Savić Bizjak, inštruktor skupinske vadbe 

VADBA SEKCIJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

v šolskem letu       2018/2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

PRIČETEK:  3.9.2018

Vikijem Košar, vaditelj

                           TOREK  od 17.00 -18.00
mala telovadnica Športnega doma Sevnica
                                     
PRIČETEK:  4.10.2018Informacije: 041 682 921

NAMIZNI TENIS

GIMNASTIKA  ZA FANTE

VABLJENI!

VADBA SEKCIJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

v šolskem letu       2018/2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

VABLJENI!

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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Mladina

 
Pred Športnim domom Sevnica je v organizaciji KŠTM 
Sevnica v petek, 17. avgusta, potekalo že dvanajsto 
tradicionalno srečanje starih in mladih slovenskih 
rockovskih glasbenih skupin, 12. Kitariada. 

Nastopile so tudi skupine, ki so delovale pred letom 
1980 in zdaj ne delujejo več, s preigravanjem skladb 
iz »zlatih« 60., 70., in 80. let. Nastopile so rockovske 
skupine iz domačih logov in širšega območja Slovenije 
(Štandgas, Seplan, Modre zvezde, Cantina Thrash), za 
vrhunec večera pa je poskrbela legendarna slovenska 
rockovska skupina MI2. 

Posebej se zahvaljujemo Občini Sevnica, Študentskem 
klubu Sevnica in HESS – Hidroelektrarne na spodnji 
Savi za finančno podporo pri izvedbi projekta.  
Množičen obisk prireditve ter pozitivni odzivi 
obiskovalcev in nastopajočih nam že usmerjajo misli 
v 13. Kitariado prihodnje leto. 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

12. Kitariada spet 
razvnela sevniško 
glasbeno občinstvo

 
V petek, 20. julija, se je v Jurkovi Koči na Lisci končal še 
en angleški jezikovni tabor v organizaciji ŠD Partizan 
Sevnica in Zavoda KŠTM Sevnica.
Taboru, ki je potekal že šesto leto zapored, sta bila 
namenjena dva termina v juliju. Letošnja mesta za 
tabor so se zapolnila v rekordnih treh tednih in ker 
je bilo še veliko otrok, ki se nam letos zaradi hitre 
zasedenosti niso mogli pridružiti, bomo v letu 2019 
tabor izpeljali v treh terminih.

Otrokom smo poleg učenja angleščine med tednom 
ponudili pester izbor iger, obisk sevniškega bazena, 
hrčkanje z zorbom, ogromen vodni tobogan in 
skakanje na napihljivi blazini. Imeli smo kres, vodne 
igre, zabavo v pižamah, kino pod zvezdami, kuharsko 
delavnico in še in še. Na zadnji dan so se otroci 
staršem predstavili s svojimi filmskimi izdelki, ki so 
jih posneli, in z nekaj na novo naučenimi angleškimi 
pesmicami.
Ekipa anglistov na taboru se povečuje, iščemo nove 
ideje, zanimive igre v naravi in si prizadevamo za 
pozitivno vzdušje, zato ni čudno, da se nekateri otroci 
k nam vračajo že tretje leto. Po letošnjem taboru 
smo namreč od staršev otrok na e-naslov prejeli kar 
24 pisnih pohval.

Sara Martinšek

Najštevilčnejši do zdaj: 
Angleški jezikovni tabor 
2018

  
Ljudje svoje živali zapustijo iz različnih razlogov. 

Ne glede na razloge imajo v življenju živali takrat 
pomembno vlogo zavetišča in društva za pomoč 
zapuščenim živalim. Eno takšnih je tudi Zavod 
Zadnje upanje, s katerimi smo v preteklosti že 
uspešno sodelovali. Tokrat jim bomo predali ležišča 
iz odpadnih gum, ki smo jih pridno izdelovali vse 
poletje. S tem nismo želeli le pomagati nikogaršnjim 
živalim, ampak z delavnicami otrokom približati skrb 
in občutek za živali. Septembra bomo po šolah v 
občini in v Mladinskem centru Sevnica zbirali tudi 
hrano za živali, v petek, 21. septembra, ob 16. uri 
pa vse skupaj predali Zavodu Zadnje upanje. Vljudno 
vabljeni na dogodek in k doniranju hrane. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zaključek poletne 
humanitarne akcije 
v MC Sevnica

 
Na začetku počitnic je 6. julija v sklopu 
tradicionalnega festivala Sevniško grajsko poletje 
2018 potekal na gradu Sevnica dogodek Družinski 
dan. Celotno družino je čakala nepozabna zabava ob 
spoznavanju eksotičnih živali, božanju in igralnici z 
dihurčki, otroški poslikavi obraza, velikem srečelovu, 
športni animaciji Mini kraljestva, nastopu čarodeja in 
nasploh pestrem programu. Tega je dopolnila bogata 
gostinska ponudba kavarne Graščakova hči.
Na Družinskem dnevu v soorganizaciji Društva 
ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo, Študentskega 
kluba Sevnica in kavarne Graščakova hči je bil namen 
približati te čudovite živali ljudem in jim pomagati 
odpraviti predsodke do njih.

 Z njim želijo organizatorji ozaveščati o dobrobiti živali 
in širiti dobro voljo. 

Rok Petančič

Družinski dan z razstavo 
eksotičnih živali, 
delavnicami …

 
Prvi teden julija smo za otroke pripravili zanimiv 
športni teden. Preizkusili so se v nevsakdanjih 
športnih aktivnostih. Prelevili so se v prave sumo 
borce in  pokazali svojo moč, se preizkusili v 
gimnastiki, hoji po vrvi, opravili jutranji trening na 
fitnesu na prostem, skakali po velikem trampolinu. 

Vsem nam pa je bil najljubši zadnji dan, ko smo 
uživali na bazenu in ugotovili, da so počitnice res tu.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Športno-olimpijski 
teden 2018
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Pod sloganom Da bazen ne bi bil samo voda smo tudi 
med letošnjo kopalno sezono poskrbeli za animacije 
na bazenu. Vsak četrtek smo se urili v ročnih 
spretnostih, ponedeljki in srede pa so bili rezervirani 
za animacije v vodi  in ob njej. Na četrtkovih 
ustvarjalnicah smo izdelovali zapestnice, barvali 
mandale, ustvarjali s hama perlicami,  poslikovali 
majice, izrezovali darilne škatlice in še veliko drugega. 

Prepričani smo, da so bili mali ustvarjalci nad 
ustvarjenim navdušeni. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Poletne ustvarjalnice 
na bazenu Sevnica

 
V vrtcu pri OŠ Milana Majcna Šentjanž smo se v 
skupini Sončki posvetili projektu Gasilec v maju, in ne 
v oktobru, ko je mesec požarne varnosti. Za maj smo 
se odločili zato, ker smo začeli priprave na gasilsko 
tekmovanje. Obiskali smo gasilski dom, v njem pa so 
nam prijazni gasilci PGD Šentjanž pokazali vso gasilsko 
opremo in razložili, kako z njo rokovati. Sami smo 
lahko preizkusili tudi gasilni aparat in občutili, kako 
močan curek ima brizgalna cev iz nove avtocisterne. 
Na koncu so nas prijazno pogostili v sejni sobi, v njej 
pa smo si ogledali vse pokale, plakete in priznanja. 

Nato smo projekt razvijali v vrtcu, naredili smo si 
gasilske čelade za tekmovanje, otroci so imeli ves 
mesec na voljo knjižni kotiček na temo gasilec. Izdelali 
smo gasilski avto, se igrali namizno igro Gasilec in 
v vsak dan vestno vadili za gasilsko tekmovanje. 

Medtem ko so starejši otroci vadili, so imeli mlajši 
poligon, na katerem so z vodo gasili narisani ogenj. 
Vse skupaj smo sklenili z gasilskim tekmovanjem 9. 
junija v Tržišču in dosegli odlično 2. mesto, ki je bilo 
okronano s podelitvijo pokala v Zabukovju 23. junija. 

Vzgojiteljici Jožica Krmelj in Vladka Žajber

Projekt Gasilec 
v vrtcu Šentjanž

 
Hura počitnice! Veliko otrok si želi počitnic na morju. 
Da bi jim pričarali malo tega vzdušja, so člani likovne 
sekcije Art lipa iz KUD Budna vas 1. julija pripravili 
otroške likovne delavnice na temo morski akvarij. 

V zgodnjem nedeljskem popoldnevu so se zbrali 
v kulturni dvorani v Šentjanžu. Ustvarjali so v dveh 
skupinah. Predšolski otroci pod vodstvom Gordane 
in Magde z barvami in plastelinom, šolski otroci 
pod mentorstvom profesorice Elene in s pomočjo 
Marije pa so izdelovali morski akvarij in okvir za sliko 
z morskim motivom. Šelestel je papir in slišal se je 
zvok škarjic, otroci pa so ostali skoraj brez besed, 
tako zavzeto so se lotili dela. Malo so jim na pomoč 
priskočili starši, da je bilo lažje in še bolj zanimivo. 
Kar prehitro so minile tri ustvarjalne ure. Na koncu 
so bili vsi zadovoljni s svojimi izdelki. Tudi najmlajši 
so s ponosom pokazali krokodile iz plastelina in 
pobarvane želve. 

Razšli smo se z željo, da bodo počitnice prijetne, 
razigrane in ustvarjalne in da sedejo v jeseni spočiti 
v šolske klopi s prijetnimi spomini. 
  

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Ustvarjali 
z mislimi na morje

 
Na mednarodni dan šaha si je Komisija za promocijo 
šaha pri Šahovski zvezi Slovenije zadala, da bi letos v 
Sloveniji prvič obeležili ta dan z igranjem šaha po vsej 
Sloveniji. Pozvali so vse slovenske klube in občine, naj 
se v projekt aktivno vključijo z namenom, da šah v 
Sloveniji postane še bolj priljubljen, prepoznaven in 
množičen. Tako je tudi v našem mladinskem centru 
poteklo šahovsko popoldne z Ludvikom Cvirnom, 
znanim članom Šahovskega kluba Milana Majcna iz 
Sevnice. Gospod Ludvik je odigral tudi »simotanko«, 
kar pomeni, da je naenkrat igral partijo šaha z vsemi 
udeleženci. 

Zahvaljujemo se mu za njegovo voljo in prijetno 
popoldne, pa tudi za podarjena  kompleta šaha, ki ju 
bomo z veseljem uporabili. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mednarodni dan šaha 
v MC Sevnica
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Po slabših vremenskih razmerah julija je avgust 
prinesel malo več sončnih dni. S tem je bil obisk 
Bazena Sevnica boljši. Animatorja Tea in Alen sta 
poskrbela za jutranjo aerobiko v času jutranjega 
plavanja. Telovadba v vodi je prebudila in segrela 
še tako zaspane kopalce. Animatorke Marina, Lara 
in Mojca pa so ob ponedeljkih, sredah in četrtkih 
poskrbele za animacijo za mlajše obiskovalce. 

Z učiteljem plavanja Krešimirjem smo sprejeli 3 
skupine otrok na plavalni tečaj. Vsi udeleženci so 
izgubili strah pred vodo, velika večina jih je usvojila 
prve plavalne gibe in bodo zdaj plavali samostojno. 

Prav vsi pa so ob koncu tečaja prejeli tudi zasluženo 
spominsko diplomo in praktično darilo. 
Nekoliko starejši kopalci  so se učili plavanja z 
Goranom in tudi osvojili osnove plavanja. 
Žal nam je vreme spet obrnilo hrbet in nismo 
mogli izvesti iger brez meja, zato so igre ostale 
pripravljene za prihodnje leto. Poleg iger brez meja 
bo bazen Sevnica tudi drugo leto vabil z animacijami, 
dogajanjem … 
Vsem kopalcem se zahvaljujemo za zaupanje in vas 
vljudno vabimo na Bazen Sevnica tudi v sezoni 2019. 
  

Vir: KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Bazen Sevnica

Še do zadnjih uspehov Primoža Rogliča se je cestnega 
kolesarstva oklepal stereotip dolgočasne vožnje s 
kolesi, kjer nekdo vedno zgreši zmago tik pred ciljem. 
Izpostavili bi RTV Slovenija, ki že nekaj let spremlja 
največje kolesarske dogodke in jih odlično oplemeniti 
s strokovnimi komentarji in zakulisnim dogajanje v 
tem izjemnem in predvsem svetovnem športu. Tako 
je tudi slovenska javnost občutila kolesarski utrip, ki 
je že dolgo prisoten v Evropi in svetu. 
 KD Sevnica – Tanin Sevnica po svojih zmožnostih pet 
let vzgaja mlade cestne kolesarje pod strokovnim 
vodstvom trenerja Boruta Pirša. Ekipo sestavlja 
šest fantov, starih od 12 do 18 let. Glavni cilji so 
domače dirke za Pokal Slovenije (približno 22 dirk), 
mednarodne dirke v soseščini in posledično uvrstitev 
v nacionalno starostno selekcijo KZS. Rezultatsko 
najuspešnejša je kategorija U-15 z Gregom 
Podlesnikom in Leonom Klopčičem. Grega zaseda 
2. mesto  PSLO  po 17 dirkah, Leon pa 10. mesto. 
Grega Podlesnik je tudi član nacionalne selekcije, 
ki je bila 22. avgusta v Berlinu na eni največjih 
kolesarskih prireditvah mlajših selekcij. Drejc Bedek 
in Matevž Sluga tekmujeta med mlajšimi mladinci. 
Jan Trotovšek si je z dobrimi rezultati pri starejših 
mladincih prav tako prislužil kar nekaj nastopov v 
nacionalni selekciji v tujini. Najmlajši član ekipe je 
Grega Muhič, ki začenja kolesarsko pot v selekciji 
U-13. 

Ekipo KD Sevnica – Tanin Sevnica še čakata dva 
meseca intenzivnega dirkanja, sledijo kratek 
tritedenski premor in intenzivne aerobne priprave 
na naslednjo sezono. Ekipi bi želeli priključiti novo 
generacijo kolesarjev letnikov od 2006 do 2008 oz. 
po dogovoru. 
Vse informacije dobite na kdsevnica@gmail.com.  

Vir: KD Sevnica

Sprint za zmago (Grega Podlesnik)

Cestna kolesarska ekipa 
KD Sevnica – Tanin Sevnica 
vabi k vpisu

 
Teniško društvo Sevnica vsako leto organizira več 
turnirjev, najpomembnejšega pa tistega v avgustu 
– turnir posameznikov. Ker je že tradicionalen in v 
naši občini in okolici že dobro znan in uveljavljen, se 
ga vsako leto udeleži več tekmovalcev. Tako je bilo 
tudi v soboto, 18. avgusta, ko se je prijavilo kar 26 
tekmavalcev iz celotne regije Posavja. 

Po predtekmavanju so se v izločilne boje uvrstili 
tisti, ki so na koncu upali tudi na končno zmago. 
Konkurenca je bila letos res izvrstna, saj so sodelovali 
večinoma vsi dosedanji zmagovalci turnirjev. Na 
koncu je po res napitih dvobojih zmaga ostala v 
Sevnici zaradi Gregorja Ficka, ki v našem društvu 
skrbi za podmladek. Drugo mesto je zasedel Damir 
Škerl, ki že vsa leta zaseda najvišja mesta. Tretji je bil 
Krčan Primož Gajšek. 
Na turnirju smo velik pomen posvetili tudi druženju 
tekmovalcev in gledalcev, ki so se tudi letos zbrali v 
zelo velikem številu. To je nam, ki turnir organiziramo, 
v veliko veselje in zadovoljstvo ter obljubljamo, da bo 
tudi  prihodnji turnir organiziran odlično. 

Rok Vovk, predsednik TD Sevnica

Teniški turnir 2018

 
Nedeljski gorski tek na Grintovec, ki je štel tudi kot 
državno prvenstvo v teku navkreber, je bil tudi to 
leto uspešen za sevniške atlete. V najmlajši kategoriji 
je zmagal Timotej Krašovec in postal državni prvak. 
Kategorijo višje je Tomi Bajc zasedel tretje mesto, 
Julija Kermc in Iza Vencelj pa sta pritekli na četrto 
oziroma peto mesto. 

V članski kategoriji je AK Sevnica zastopal Dušan 
Kraševec in osvojil četrto mesto v svoji kategoriji. 

Vir: AK Sevnica

Timotej Krašovec s precejšnjo prednostjo

Tek na Grintovec 

Telo vam bo želelo dopovedati, 
da nimate nobenega utemeljenega razloga, 

da bi nadaljevali. 

Edini izhod je, 
da se zanesete na svojega duha, 

ki k sreči deluje neodvisno od logike. 

 Tim Noakes, ultramaratonec

Julija Kermc med tekom
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Klub borilnih veščin Sevnica (KBVS) septembra vpisuje 
nove člane v koristno vadbo karateja in kickboxinga. 
Treningi bodo potekali v spodnji telovadnici OŠ Sava 
Kladnika Sevnica.  

Karate za predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, 
mladino in odrasle je posebej prilagojen za njihov 
vsestranski razvoj. S karatejskimi tehnikami v obliki 
kat, sparinga, dela z rekviziti, strečinga, meditacije 
in pravilnega dihanja razvijamo svoje psihofizične 
sposobnosti. Karate je zelo zdrav, zanimiv in ena 
najkoristnejših športnih oblik gibanja za zdravje. 
Vsebina vadbe karateja temelji na izboljšanju 
motoričnih sposobnosti, koordinacije, agilnosti, 
hitrosti, moči, kreativnosti ... Vse to izvajamo z 
različnimi igrami, kot so elementarne igre, naravne 
oblike gibanja, igre z žogo, tekalne igre, vadbe 
na poligonih in druge. Vključitev v športne in 
tekmovalne programe še posebej motivira predvsem 
mlajšo populacijo. 
Kickboxing  je kontaktni borilni šport, pri katerem 
v vadbenih procesih uporabljamo najboljše 
posamezne elemente borilnih veščin, kot so karate, 
boks, taekwondo in tajski boks. S posebnimi 
metodami in različnimi vajami povečujemo 
motorične sposobnosti, »očistimo« zavest odvečnih 
skrbi, povečujemo gibljivost in eksplozivno moč. 
Intenzivnost vadbe je popolnoma prilagojena 
vaši trenutni zmogljivosti, saj lahko sami določate 
intenzivnost glede na svojo pripravljenost. Pri tem 
predznanje borilnih veščin ni potrebno. 
Ne oklevajte in se odločite za eno izmed koristnih 
vadb: karate in/ali kickboxing. Zaupajte našim 
strokovnjakom in pedagogom, mojstrom karateja 
in kickboxinga, večkratnim državnim prvakom in 
dobitnikom številnih medalj z evropskih in svetovnih 
prvenstev. 
Dodatne informacije dobite na spletni strani Kluba 
borilnih veščin Sevnica: www.kbv-sevnica.org, na 
GSM 040 98 62 62 (Jurij Orač, Sevnica) ali nam pišite 
na klubski e-naslov: kbv.sevnica@gmail.com.  
Pokličite nas ali obiščete na lokaciji, kjer izvajamo 
redno vadbo. Vljudno vabljeni tudi starši otrok. 

 Vir: KBV Sevnica

Vpis v društva

Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica je od 8. do 11. 
avgusta v prelepem planinskem okolju Tončkovega 
doma in Jurkove koče organiziralo priprave mladih 
tekmovalcev v ju-jitsu in judu. 
Za njimi je uspešen spomladanski del tekmovanj, 
zdaj pa jih v drugem polletju čakajo izzivi tudi 
na tekmovanjih v judu. Vodstvo društva se je 
namreč ob svoji 20-letnici delovanja odločilo, da 
bo v športnem programu vsem mladim ponudilo 
še znanje in možnost udeležbe na tekmovanjih v 
judu v organizaciji Judo zveze Slovenije. Vsekakor 
pa ne bodo izpustili tudi tekmovanj v tehnikah ju-
jitsu za mlade, pri katerih so bili v preteklosti med 
najuspešnejšimi v Sloveniji. 

Mladi tekmovalci in njihovi trenerji so za priprave 
uspešno uporabili tudi del športne infrastrukture. 
Ob robu igrišča pa so v sodelovanju s PD Lisca 
postavili večji šotor in v njem izvajali vadbo tudi na 
judoblazinah. Nekoliko je ponagajalo tudi vreme, a 
so takrat za izobraževanje in spoznavanje duhovnosti 
v borilnih veščinah in prijateljstvo v ekipi uporabljali 
prostore Jurkove koče. 
Kot vsako leto so priprave del programa Veter v 
laseh, ki so ga delno financirali Ministrstvo za zdravje 
RS, Fundacija za šport in Športna unija Slovenije. 
Program je del prizadevanj Dober tek Slovenije za 
več gibanja. 
Za različno pomoč, zaradi katere so se tekmovalci 
prijetno počutili na pripravah, se vodstvo društva 
zahvaljuje predvsem podjetju TANIN Sevnica – 
pokrovitelju tekmovalkinih selekcij, Gostinstvu 
Krašovec, pekarni Kruhek, Gradbenemu podjetju 
Urbanč Marko in  Zavodu KŠTM Sevnica.

Miran Grubenšek

Lisca, sveži zrak in blazine v naravi, dober trening

DBV IPPON končal 
uspešne priprave na Lisci

 
Nogometni klub Športikum Sevnica letos uspešno 
vstopa v 5. leto delovanja z najmlajšimi na področju 
velikega nogometa v Sevnici. Med seboj smo povezali 
otroke in starše iz Sevnice, Boštanja, Tržišča in 
Šentjanža. Za zdaj smo osredotočeni na delo z otroki, 
ki obiskujejo 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole. 

V lanski sezoni je bilo vadečih otrok v naši nogometni 
šoli približno 100. So pa sposobnosti otrok in 
želje staršev različne, česar se dobro zavedamo in 
upoštevamo tudi pri načrtovanju treningov in tekem. 
Poskušamo pa čim večjemu številu otrok omogočiti 
doživljati lepoto nogometne igre. 
Že lani smo si postavili pomemben cilj, da bodo otroci 
odigrali čim več tekem z enako starimi nasprotniki 
oz. otroki s podobnim znanjem in sposobnostmi, 
ker lahko tako tudi najbolj napredujejo.  V pretekli 
sezoni so otroci v sklopu NK Športikum Sevnica 
odigrali skupaj 62 različnih turnirjev oz. tekem in s 
tem promovirali tudi šport sevniške občine. Podobno 
pričakujemo tudi v prihajajoči sezoni. V njej se bomo 
spet osredotočili na nogometno delo v Sevnici, 
Boštanju, Tržišču, Šentjanžu z otroki od 1. do 5. 
razreda OŠ oz. do 11 let.   
Vabimo, da se nam pridružijo otroci, ki želijo trenirati 
v klubu velikega nogometa NK Športikum Sevnica. 
Vsakodnevno vlagamo energijo v delo z otroki in si 
želimo nenehnega napredka pri delu z mladimi. 

Dr. Klemen Rovan, prof. šp. vzg., trener PRO

Nogometni klub 
Športikum Sevnica vabi na 
nogometno vadbo

Vabljeni mladi od 6 leta starosti dalje
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Priprava na trgatev je zelo pomembna! Le tako bomo 
imeli, ko bo napočil pomemben trenutek, dovolj časa, 
da se posvetimo le trgatvi. Pripravimo in temeljito 
očistimo posodo (vedra, kadi, vinska posoda...) in 
opremo (mline, preše, črpalke, škarje, plastične 
cevi...), ki jo bomo potrebovali. Sploh starejše preše 
in mlini za grozdje so lahko sestavljeni iz kovin, ki 
korodirajo. Takšne površine pravočasno ustrezno 
zaščitimo, pozorni pa bodimo na ustrezne premaze, 
ki morajo biti živilsko neoporečni! Ostanki kovin, tudi 
v manjših količinah, ki pridejo v vino, vplivajo na okus 
vina in ga poslabšajo, neprijetna napaka pa se sanira 
z zahtevnim enološkim posegom, modrim čiščenjem, 
ki ga lahko opravi le pooblaščena institucija. Topnost 
nezaščitenih kovin, sploh železa in cinka, je zaradi 
prisotnih kislin v grozdnem soku zelo verjetna, zato 
jo moramo omejiti na minimalno možno.

Pravočasno nabavimo potrebno količino 
selekcioniranih kvasovk, hrane zanje in enoloških 
sredstev (potrebujemo zlasti kalijev meta bisulfit, oz. 
»vinobran« ali raztopino žveplove kisline, premislimo 
tudi, če bomo uporabili encime oz. z enološkimi 
sredstvi čistili mošt in se temeljito seznanimo z 
navodili za uporabo in morebitnimi stranskimi 
učinki)! Pred trgatvijo spremljamo parametre grozdja, 
predvsem sladkorja, meritev pa opravljamo z ročnim 
refraktometrom. Sledimo rezultatom pooblaščenih 
organizacij, ki spremljajo dozorevanje in priporočajo 
roke za trgatev posameznih sort grozdja na 
posameznih področjih. In nenavsezadnje, tudi posvet 
z izkušenim vinogradnikom ali s strokovnjakom nam 
pred trgatvijo pride prav. Vinogradniška društva 
pogosto pripravijo strokovna srečanja in predavanja, 
udeležimo se jih, si osvežimo spomin, da česa ne 
prezremo in se seznanimo z aktualnimi nasveti in 
pričakovanimi posebnostmi. Vsak vinski letnik je 
namreč drugačen in zahteva svojstven pristop.

Priprava in dodatek 
selekcioniranih kvasovk
Z grozdjem v vino prinesemo tudi široko paleto 
različnih kvasovk - živih organizmov, ki se hitro 
razmnožujejo, sploh pri višjih temperaturah, pri 
višjih pH vrednostih (nižja vsebnost kislin) ali pri 
poškodovanem grozdju. Če rečemo na grobo, jih 
razdelimo na neželjene (nežlahtne) in žlahtne. 
Neželjene kvasovke, ki jih je na grozdju ob trganju 
največ, v vinu, če se razmnožijo preveč, povzročajo 
različne bolezni, ob ustreznih pogojih (pomanjkanje 
prostega žvepla, oksidacijski pogoji, povišana 
temperatura...) lahko tudi kasneje. Razmerje med 
koristnimi in škodljivimi kvasovkami na jagodni kožici 
zrelega in nepoškodovanega grozdja je okoli 20/80 

v korist škodljivih. Razmnoževanje divjih kvasovk 
zato preprečujemo dovolj zgodaj: tako, da grozdja 
ne stiskamo oz. poškodujemo, da ga ustrezno 
zaščitimo s prostim žveplom, ki onemogoča razvoj 
le teh, predvsem pa s pravočasnim dodatkom 
selekcioniranih kvasovk, ki se prično razmnoževati 
takoj in tako prevladajo, poudarijo sortne značilnosti 
posameznih sort, poskrbijo za »čisto« in nemoteno 
vrenje, v katerem iz sladkorjev izplenijo največ - poleg 
etanola tudi žlahtne snovi - brez škodljivih stranskih 
produktov.

Več:www.drustvo-vinogradnikov.si/nasveti/
kletarski-nasveti/41-trgatev-in-nega-mladih-vin

Vir: www.drustvo-vinogradnikov.si

Na trgatev se pripravimo pravočasno

Vedno znova sem ujeta
v spomine moje ljube mame,

čeprav že davno je od nas odšla,
vedno znova žalost me prevzame;

v prsih vedno znova ožive stare srčne rane.

 
Zdravka Brečko  

Ujeta v spomine

Ko prižge se lučka vsakega življenja,
v trenutku se ura zavrti,

trenutke časa naprej poganja,
čisto nobenega ne izpusti.

 
Življenje vsakemu različnost poklanja.

veselja, radosti, skrbi in žalosti.
Delčke, najlepše in najboljše
si vsak iz njega iztrgati želi.

 
Se ura časa nikdar ne ustavi,

svojo pot neusmiljeno naprej hiti.

Zdravka Brečko 

Ura časa

Sanje

Mladostne svoje sanjala sem sanje,
dolge neprespana noči sem vložila vanje,

a življenja niti niso se zmenila zanje.
 

So druge jih prežemale strasti. 
Včasih dolgo, včasih tako prekratko

se to čudno potovanje zdi.
komaj zaveš se, da si, že med prsti vse spolzi.

Zdravka Brečko
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Utrip življenja

Riževo meso

Čas priprave pribl. 60 minut 
   
Sestavine za 4 osebe 

Pribl. 50 dag svinjskega pleča ali puranjega mesa 
1 večja čebula 
1–2 stroka česna 
2 zvrhani jedilni žlici paprike 
1 jedilna žlica paradižnikovega koncentrata 
začimbe za juho 
1 čajna žlička zmlete kumine in majarona 
po želji 1–2 na kocke narezana korenčka 
2 skodelici riža 
1/2 skodelice vode ali juhe 
1/2  jedilne žlice mehke moke za omako sol 
  
Čebulo in česem nasekljamo, meso narežemo na 
2 cm velike kocke. 
V kozici segrejemo olje in na njem zlato popražimo 
nasekljano čebulo. Dodamo mleto papriko in 
paradižnikov koncentrat. Hitro popražimo in 
zalijemo s približno 2 skodelicama vode. Dodamo 
meso, česen in začimbe, pokrijemo kozico in 
vse skupaj dušimo pri nizki temperaturi, svinino 
približno 30 minut, puranje meso 10–15 minut. 
Med tem časom v drugi posodi podušimo riž. Ko 
se meso zmehča, precedimo omako, dodamo riž 
in pustimo počivati približno 10 minut. 
Golaževo omako razredčimo z malo juhe in 
zgostimo z instantnim prežganjem ali z 1 jedilno 
žlico mehke moke, ki smo jo zmešali z 1/2 
skodelice mrzle vode. Še enkrat začinimo. 
Riž z mesom razrahljamo z vilicami za meso in ga 
z zajemalko razdelimo na porcije na posamezne 
krožnike. Oblijemo ga z omako in posujemo s 
sirom.
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Dne 23. junija je odbor DI Sevnica v Krmelju pripravil 
srečanje za težje pokretne člane, udeležilo pa se ga je 
21 članov. Srečanje je  bilo v prostorih gostišča Hiša 
vina na Kamenšekem pri Jamškovih. Ogledali smo si 
tudi vinsko klet in predstavitev njihovih nagrajenih 
vin, smo pa tudi poskušali njihova kakovostna vina. 

Udeležence je v imenu društva pozdravil predsednik  
Franc Boljte. Obdarili smo tudi člane, ki so v tem 
mesecu praznovali rojstni dan. Ob dobri hrani in 
pijači, ki so jo pripravili v gostišču Jamšek, in ob zvokih 
harmonikarja smo uživali ob klepetu in druženju  do 
večernih ur. Društvo invalidov Sevnica se zahvaljuje 
za prijetno pogostitev in da so nam težjih invalidom 
omogočili lepo popoldne.
 

DI Sevnica: Usposabljanje invalidov 
DI Sevnica že vrsto let posebno pozornost namenja 
izvajanju posebnega socialnega programa 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo. Vodstvo 
društva skrbi, da so invalidi seznanjeni z novostmi s 
področja invalidske problematike, od zakonodaje do 
vsebin delovanja. Na tokratnem usposabljanju, ki 
je bilo v gostišču Vrtovšek 19. junija, so se posvetili 
delovanju ZDIS in zakonodaji, to pa jim je predstavil 
Drago Novak, predsednik ZDIS; mag. Tanja Hočevar, 
sekretarka ZDIS, je predstavila določila nove uredbe 
EU o varovanju osebnih podatkov; Franc Boljte, 
predsednik DI Sevnica, je članom predstavil načrte, 
kako izvesti in pridobiti soglasja uporabnikov. Navzoči 
so v razpravi poudarili pomen takšnih dogodkov in 
izpostavili težave prostovoljnega dela. Kot primer 
dobre prakse medsebojnega sodelovanja med DI 
je bila udeležba predsednice Marije Stopinšek in 
tajnice DI Krško Anice Unetič na tem usposabljanju. 
Da pa je organizacijsko vse dobro potekalo, sta 
poskrbela Roman Novšak, tajnik društva, in Alenka 
Železnik, ki je bila tokrat v vlogi fotografinje. 
  

Obvestila 

Društvo invalidov Sevnica  organizira srečanje težjih 
invalidov na Šmarčni pri Gasilskem domu v soboto, 
1. septembra, z začetkom ob 14. uri. Prispevek za 
srečanje za člana je 7 evrov. 

Društvo invalidov Sevnica organizira 3. kopalni dan v 
Dobovo, ki bo v petek, 7. septembra,  z odhodom iz 
AP Sevnica ob 13. uri. Prispevek za člana je 10 evrov. 
Prijave  sprejemamo v pisarni društva ob uradnih 
urah in pri poverjenikih.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica RECEPTI

Prekajena postrv 
s smetanovim hrenom 
Čas priprave pribl. 15 minut 
  
Sestavine za 4 osebe 

4 majhni fileji prekajene postrvi 

Za smetanov hren 
lonček sladke smetane 
ščepec  soli 
vložen ali sveže nastrgan hren 
sol, poper 

  
Smetano stepemo in jo zmešamo z začimbami. 
Brizgalno vrečko z zvezdastim nastavkom 
napolnimo s hrenovo smetano in nadev spiralasto 
nabrizgamo na fileje. Okrasimo z rezino limone in 
kodrastim peteršiljem. 

Jed lahko okrasimo tudi tako:
Na rezino pomaranče nabrizgamo rozeto iz 
smetane (če ne gre drugače, z manjšo žlico 
oblikujemo v kupček) in jo okrasimo z brusničnim 
želejem. Krožnik posujemo z malo nasekljanega 
peteršilja. 

Okusno in preprosto

  
Na Japonskem, deželi robotike, je povsem logično, 
da te na letališču ali na recepciji hotela pričaka robot 
in pri njem opraviš vse potrebne formalnosti. Pri 
nas pač ne, čeprav v Kočevju nastaja nov evropski 
center za izdelavo robotov, ki ga gradi največji 
svetovni proizvajalec industrijskih robotov, japonska 
korporacija Yaskawa. Ker je japonska toliko korakov 
pred nami, ni čudno,  da se je tja odpravila tudi 
vedoželjna Maša Jazbec iz Trbovelj, ki je po vpisu 
na ekonomsko šolo ugotovila, da to ni to, kar 
bi želela početi vse življenje. Po študiju  likovne 
umetnosti v Mariboru je nadaljevala magistrski 
študij novomedijske umetnosti  v avstrijskem 
Linzu in v sklopu študentske izmenjave pristala 
na Japonskem in tam spoznala odličnega učitelja 
Hiroshija Ishigura. Po končanem študiju v Avstriji 
je vedela, da mora nazaj na Japonsko, tam pa so 
ji dali vedeti, da samo umetnost ne bo dovolj za 
njeno doktorsko disertacijo. Zato je to povezala z 
znanostjo in v uglednem laboratoriju prestižnega 
japonskega inštituta začela z vso vnemo brskati po 
drobovju robotov. O skrivnostnem svetu robotike je 
spregovorila  kot gostja Grajske tlake na sevniškem 
gradu, hkrati pa povabila na tradicionalni, deseti 
festival novomedijske kulture Speculum artium, ki bo 
od 13. do 15. septembra v delavskem domu Trbovlje,  
na njem pa se bodo tudi po njeni zaslugi  predstavili 
domači in tuji novomedijski umetniki in znanstveniki. 
Taki, ki brišejo meje med narejenim in rojenim, med 
naravnim in umetnim, med človekom in robotom. 

Večer o robotiki so na Grajski tlaki popestrili fantje 
iz krvi in mesa, skupina Vesela dolina iz Tržišča, ki 
deluje približno tri leta, sestavljajo pa jo Jakob in Aljaž 
Končina, Kristjan Repovž in Marko Flajs. 
  

N. Č. C.

Ko človeka 
izpodrivajo roboti

“Če trenirate premalo, 

tvegate, 

da ne boste zmogli do cilja, 

če preveč, 

da ne boste zmogli do starta.”

Tom DuBos, tekač
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Oglasi

Cena: 53,00 €/osebo (nujna najava)

Cena vključuje: voden ogled gradu Sevnica, panoramski ogled 
starega mestnega jedra, kosilo, nočitev z zajtrkom

PROGRAM:

• voden ogled gradu Sevnica, 

• panoramski ogled starega mestnega 
jedra, 

• kosilo (otroška igrala), 

• nočitev z zajtrkom

Dodatne možnost:
• kopanja in voden ogled 
   okoliških znamenitosti,

• prosti čas za nakup spominkov,   
  fotografiranje, obisk grajske  
 kavarne, grajskega parka…

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

              DRUŽINSKA SNIDENJA 
          z nočitvijo v Sevnici

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si
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Opis: 
Družinski oddih z 
ogledom 
gradu Sevnica 
s panoramskim 
ogledom starega 
mestnega jedra. 
Prijetno kosilo in 
nočitev z možnostjo 
raziskovanja 
okoliških 
znamenitosti.

Č������� ��� ���������� �� �����

ZANIMIV 
DOŽIVLJAJSKI IZLET 
PO OBČINI SEVNICA

a svetovni dan turizma v četrtek 27. septembra ob N10:30 vas vabimo na zanimiv doživljajski izlet po 
občini Sevnica. Spoznajte Sevnico še drugače.

d tu se z vodnikom podate po peš poti ob Savi v OSevnico v mestni park do fitnesa na prostem, kjer je 
čas za krajšo rekreacijo. Tu vas vodnik seznani z 
možnostmi zanimivih točk v okolici, kje dobite sebi ljubo 
jed nato izlet zaključite, kot vam čas dopušča.

a zbirno mesto v vas Šmarčna (pri cerkvi) pridete po Nizbiri, z vašim lastnim prevozom ali z vlakom (postaja 
Breg 10 min hoje). V Šmarčni vas počaka vodnik, z 
gospodarjem pa si ogledate Dolinškov kozolec, ki vsebuje 
zanimivo etnološko zbirko starodavnih tehničnih 
predmetov.

nformacije in najave nam sporočite na telefonsko Ištevilko 07-81-65-462 ali 051-680-287, oziroma na 
elektronsko pošto: dozivljaj@kstm.si

rijava na izlet je obvezna, vodenje in obisk točk Pbrezplačna!
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Oglasi  
 

 

  
 

 

 
POVABILO NA IZOBRAŽEVANJE VODNIKOV  

ZA VODENJE PO JURKOVI UČNI POTI NA LISCI 
 

 

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov in turističnih atrakcij Posavja razvija tudi kot vzgojno-izobraževalna destinacija.  V 
tej smeri poteka tudi projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Cilj je povezovanje naravne in kulturne dediščine 
območja Lisce ter krepitev sodelovanja lokalnih ponudnikov za oblikovanje turističnega produkta, namenjenega lokalnemu 
prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, pomemben segment pa je 
tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem 
prostoru usklajenim ciljem.  
 

Vabimo vas, da se udeležite izobraževalnih delavnic  
za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti na Lisci.  

 
 

Cilj je skupaj pripraviti vsebine, ki jih bodo lahko v okviru izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristile osnovne šole in drugi 
uporabniki. V septembru 2018 bo organiziranih pet delavnic, ki jih bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka. 
 
Delovno gradivo za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti bo pripravljeno vnaprej. 
 
Poleg bodo predstavljeni še splošni podatki in zgodovinsko-geografski podatki o Lisci, napotki o interpretaciji naravne dediščine, 
fotografije z opisi značilnosti živalskega in rastlinskega sveta Lisce, opis Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, Natura 
2000, pomen zavarovanih območij, dejstva o Blažu Jurku … Prva delavnica bo predvidoma potekala v sredo, 12.9.2018 ob 
16:00 uri na Lisci (o terminih nadaljnjih delavnic bo dogovorjeno sproti). 
 
Vljudno vabljeni k udeležbi, svoj interes za sodelovanje pa nam lahko sporočite do 5.9.2018 preko e-pošte na naslov 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si oziroma na telefonsko številko 031 864 273. 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.  
Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020,  

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

17,90 €*/osebo (izvedba ob potrditvi najav vsako soboto ob 10:00)

Cena vključuje: vodenje po mestu, sladica, vstopnina grad in 
ogled makete, 1 ura bowlinga, družinska pizza

PROGRAM:

• Ogled novega dela mesta z 

   vodnikom in gibljive makete 

   železnice,

• Okušanje sladice, (pita Prva dama  

   ali torta Melanija)

• Ogled fitnesa na prostem 

   (možna uporaba),

• Ogled gradu z možnostjo    

   slikanja v vitezovi obleki,

• Bowling, družinska pizza.

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

              SEVNIŠKE ZANIMIVOSTI
za družine

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si
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Opis: 
Program izleta za okvirno 6 ur. Zbiranje v TA Doživljaj,
* otroci do 3 leta brezplačno in do 10 let 50% popust.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.9.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

LOTI: francoski pisatelj, KEFREN: egipčanski kralj, THERON: ameriška igralka, NIIGATA: mesto na Honšuju

RUSKI
SKLADATELJ
IN PIANIST
(RODION)

EGIPČANSKI
KRALJ,

KEOPSOV
NASLEDNIK

OLEG
TABAKOV

OBSEKANO
DEBLO,
DREVO

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA

(SHARON)

ZELO
ODPOREN

GORSKI
KONJ S

KAVKAZA

SKUPINA
LJUDSTEV

V
GANI

SEVERNI
DEL OTOKA

VELIKA
BRITANIJA

NEKDANJI
AVSTRIJSKI
NOVEC ZA

ŠTIRI
KRAJCARJE

EMIL
FILIPČIČ

VELIKA
ŽIVALSKA
USTNICA

LIBANONSKA
LUKA SAIDA

MELODIČNI
OKRASEK

REKA NA
S. TAJSKE
VSE TIPKE

PRI
KLAVIRJU

AVSTRIJSKI
SLIKAR

(JOHAN)
FR. PISATELJ

(PIERRE)

TV VODI-
TELJICA

ŽELEZNIK

DRAGO
TRŠAR

ZAČIMBNA
IN ZDRAVIL.

RASTLINA

SLOVENSKI
KOŠARKAR

(UROŠ)

INDONEZIJ-
SKO IME
ZA OTOK
BORNEO

DOBA,
VEČNOST

DERIVAT
AMONIAKA

NAJTEŽJA
KOVINA

(ZNAK Os)
KORALNI

OTOK

GOZDOVNIK

TIPALKA
PRI

ŽUŽELKAH
KONTAKT,

SPOJ

PRISTAŠ
LAMAIZMA

ROKOMETAŠ
PAJOVIČ

FREZAR

ŠVEDSKA
FILMSKA
IGRALKA

(LENA)

MANJŠA
TORTA

AMERIŠKI
PISATELJ
SRHLJIVK

(STEPHEN)

ZAPRTO
ČREVO V

MEDICINI
DOMISLICA

V FILMU

MESTO
NA

KRASU

AM. FILMSKA
IGRALKA

JUŽNOAFR.
RODU

(CHARLIZE)

ALBERTO
MORAVIA

NEMŠKI
SKLADATELJ

(WERNER)
ULIČNA PRO-

DAJALNA

ZRAŠČENOST
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
AISHWARYA ROI.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Minka Močnik, Krmelj, 8296 Krmelj
2. nagrada: Manca Simončič, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj
3. nagrada: Klara Kmetič, Bohorska 1, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Ropar
Vpraša sodnik roparja: 
- Zakaj ste sredi dneva oropali banko ?

Ropar:
- Saj so oni prvi začeli ...

Ženske

V glavnem imajo ženske tri stopnje odraščanja:

1. Jezijo očeta
2. Težijo možu
3. Sitnarijo zetu

Razlika       
                                       
Kakšna je razlika med župnikom in policistom?
Župnik reče : »Gospod z vami!«
Policist pa reče : »Gospod - z nami!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
Kaj označuje talna označba in kje se nahaja v občini Sevnica?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Potrpi z vsem, kar v tebi še ni rešeno .

Poskusi ljubiti vprašanja sama.
Ne išči zdaj odgovorov, ki jih ni moč dati,

ker bi jih ne zmogel živeti.
In stvar je v tem: živeti vse.

Živi vprašanja zdaj.
Morda boš potem zlagoma,

ne da bi opazil, nekega daljnega dne
zaživel odgovore.                 A.A.

Nagrade za mesec SEPTEMBER
1. nagrada: majčka Kitariada 2018, 
         ki jo podarja KŠTM Sevnica
2. nagrada: žoga,  
         ki jo podarja KŠTM Sevnica 
3. nagrada: dve kavi pri izbiri,
         ki jih podarja Bar Todi, Dolenji Boštanj, 8294 Boštanj

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Kadar je gromka, gore premika,
a včasih kar noče in noče z jezika.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Sladoled

 Izžrebanka:
 Danica Pohar, N.H.M. 16, 8290  Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Poligon za pse se nahaja ob reki Savi v Sevnici. 

Izžrebanka:
 Joži Koberšek, Blanca 67, 8283 Blanca 
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, 
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na 

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o. 031 822 277

041 353 280

Prihaja jesen,
zato vam v naši

Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva

nudimo:

Pri naročilu celotne žalne dekoracije
( žarni venček, cvetlični aranžma, venci, šopki )
vam nudimo 5% popust na gotovino.

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci



BREZPLAČNI TEČAJI ZA 
ZAPOSLENE V SEVNICI 

EXCEL — začetni tečaj (50 ur) 
ANGLEŠČINA — nadaljevalna stopnja (50 ur) 
NEMŠČINA — osnovno sporazumevanje (50 ur) 

Vsi tečaji bodo potekali v Sevnici. 
Brezplačno informiranje in testiranje jezikovnega in računalni-
škega predznanja za vse v SREDO, 19. 9. 2018, od 16.00 do 
18.00 v prostorih DI Zaupanje (Trg svobode 11, Sevnica). 

Prednost pri vpisu v programe imajo zaposleni z največ 
srednješolsko izobrazbo in starejši od 45 let. 

 

Informacije: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško  

Telefon: 07 48 81 171, e-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si. Več o 
projektu na www.lukrsko.si ali FB/lukrsko. 

w w w. l u k r s ko . s i   

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 


