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Intervju

Alenka Knez

Alenka Knez je zgovorna gospa in prava 
zakladnica znanja in idej. Ob kavici 
in kozarcu limonade je bilo z njo prav 
prijetno pokramljati in izvedeti o njej 
veliko zanimivega, česar še nismo vedeli. 
  

Gospa Alenka, povejte nam kaj o sebi.

Rodila sem se 10. avgusta 1946 v kmečki družini, 
bili pa smo trije otroci. Vsi pa smo morali kar kmalu 
poprijeti tudi za razna dela na kmetiji. Kot otrok 
sem si zelo želela, da bi dobila visoko vročino in bi 
lahko ležala v postelji ter brala. Knjige sem namreč 
vedno imela res neizmerno rada. Za branje so me 
navdušili starši, ki so prav tako vedno veliko brali. 
Po osnovni šoli sem obiskovala učiteljišče v Novem 
mestu, bila sem povprečna učenka, a odlična 
maturantka. Moja prva zaposlitev je bila v Osnovni 
šoli Mokronog, v kateri sem delala dve leti, nato 
pa sem kar 36 let poučevala v Osnovni šoli Mirna. 
Na začetku poučevanja sem imela res odlično 
mentorico, Krmelo Dežman, ki me je naučila biti 
dober učitelj. Živim v Skrovniku pri Tržišču in sem 
od leta 2004 v pokoju. 
  

Pravite, da ste imeli izvrstno mentorico. Kakšen 
pa mora biti po vašem mnenju dober učitelj? 

Poučevanje mora biti osmišljeno, smiselno, 
zanimivo, nazorno ... Upoštevati in izkoristiti je 
treba radovednost otrok. Omogočiti jim je treba, 
da so, kar so, oziroma da postanejo to, kar so 
(kar nosijo v sebi). Za to je potrebnega veliko 
izobraževanja, uvajanja in preizkušanja različnih 
novitet v pouk – tudi lastnih zamisli. Potrebni so 
načrtovanje z jasnimi cilji, samoocenjevanje in 
spoštovanje načela Kar narediš – znaš. Seveda 
je pri vsem tem nujno tudi spoštovanje otrok in 
staršev ter sodelovanje z vsemi. 
  

Ste pri svojem delu na kaj še posebno ponosni? 

Sestavila sem učbenike za 1. razred osnovne šole, 
ki so jih uporabljali kar 10 let. Res veliko mi pomeni 
tudi nagrada RS na področju šolstva za leto 1994 
(nekdanja Žagarjeva nagrada). To je največje 
priznanje, ki ga je mogoče dobiti v šolstvu. Seveda 
pa sem ponosna tudi na vse razstave, ki sem jih v 
zadnjih letih pripravila v domačem kraju v Tržišču. 

Kako pa se je vse skupaj začelo? 

Prvo razstavo, pri kateri sem bila ena glavnih 
med organizatorji, smo pripravili leta 2007 na 
Skrovniku. Ob neki prireditvi, ki je potekala skozi 
našo vas, smo tako rekoč vsi vaščani vasi stopili 
skupaj in pripravili razstavo gob, ročnih del, starih 
kmečkih opravil, starih fotografij, starodobnih 
vozil. In potem se je začelo. Moje delo so opazili 
v Turističnem društvu Tržišče in me povabili, naj 
postanem njihova članica. Pri delu so mi dali v 
društvu proste roke, zato so bile vse razstave 
pripravljene res poglobljeno, temo razstave smo 
predstavili iz različnih zornih kotov, zato je bila 
poučna, zanimiva in lepa za ogled. 
  

Koliko razstav ste pripravili in kaj so prikazovale? 

Skupaj sem pripravila 10 razstav. Poleg 
razstave na Skrovniku sem jih pripravila še o 

vinogradništvu, čebelarstvu, gasilstvu in gasilcih 
v Tržišču, razstavo fotografij izpred 2. svetovne 
vojne, predstavitev vasi v KS Tržišče, dejavnosti 
Aktiva kmečkih žena Tržišče, razstavo o varovanju 
okolja in zdravja vsega ... Zadnja letos maja pa 
je bila posvečena 70. letnici delovanja Lovske 
družine Tržišče. 
Od kod ideje za razstave in njihovo postavitev? 
Vam pri delu še kdo pomaga? 

Vse razstave so bile narejene pod pokroviteljstvom 
Turističnega društva Tržišče. Veliko idej za 
posamezno tematiko je mojih, nekaj so jih 
prispevali tudi drugi. Krajani se med seboj 
poznamo, prav tako se poznajo in dobro sodelujejo 
ter povezujejo tudi vsa društva, ki delujejo v kraju. 
Če smo z razstavo želeli predstaviti posamezno 
društvo, je to pristopilo k organizaciji. Na uvodnem 
sestanku, na katerem oblikujemo pripravljalni 
odbor,  predstavim svojo vizijo, cilje in vsebino, 
nato pa si razdelimo naloge. Teoretični del 
navadno pripravim sama, saj je za to potrebnega 
veliko branja in pisanja, dogovarjanja z  raznimi 
udeleženci, ki jih prosimo za pomoč. Druge motive, 
kot so bili letos npr. živali, puške, uniforme, pa 
priskrbijo člani določenega društva. 
  

Kje potekajo razstave in koliko časa potrebujete 
za pripravo? Se pri svojem delu srečujete tudi s 
kakšnimi težavami, negativnimi odzivi oziroma ali 
so vam krajani pripravljeni pomagati? 

Razstave potekajo v prostorih Gasilskega društva 
Tržišče. Pri njih so potrpežljivo prenašali našo 
navzočnost včasih tudi dva meseca na leto. Za 
vsako razstavo je več mesecev dela, odvisno od 
teme. Moje izkušnje s krajani pa so res dobre, saj 
so vsi pripravljeni priskočiti na pomoč, treba jih 
je le poiskati in prositi, jim zadevo predstaviti. Pri 
svojem delu se ravnam po načelu: Če hočeš druge 
vneti, moraš sam goreti. 
  

Gospa Alenka Knez, želimo vam še veliko uspeha 
pri vašem nadaljnjem delu in vaših novih razstavah. 
  

Pogovarjala se je Milena Knez.
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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 6.350 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, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
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: Občina Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI 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 septembra 2016, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Za mesec, ki je pred nami, lahko rečemo, da 
je mesec, ko se okolje in ljudje malo umirimo, 
stresa skoraj ni, prav tako ni veliko konfliktov, 
še manj napetosti. Misli se upočasnijo, pa tudi 
dejanja. 
Lahko pa je to tudi čas za kreiranje novih idej. 
Za nekoga drugega je to čas za razmislek o 
prehojeni poti, opravljenih korakih in je čas za 
odpuščanje. 
Čeprav vemo, da je dobro odpuščati in 
pozabljati, ne smemo mimo tega, da se v 
življenju lahko zgodijo stvari, ki jih ne smemo 
nikoli pozabiti. Ostati morajo v naši zavesti 
kot opomnik, da se vedno zavedamo trpljenja 

in groze, ki jo prinašajo s sabo. Zato je prav, 
da se spominjamo in nanje opominjamo. Vsak 
dan. 
Če kdaj, je zdaj tudi čas, da se zahvalimo za 
vse, kar smo dobrega doživeli, ali pa je nekdo 
naredil za nas. In ob tem bo ostal sladek 
spomin na naše občutke ob izrečeni zahvali, 
na sproščenost in veselje, ki bosta temu 
sledila, na dobro opravljeno delo. 
  
Preživite čudovito poletje in uživajte kjerkoli in 
s komerkoli boste. Septembra, ko bodo dnevi 
še bolj barviti in pisani, pa se bomo z Grajskimi 
novicami družili naprej.

Mojca Pernovšek
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V Sevnici se je v počastitev letošnjega dneva 
državnosti, ki je bil še toliko bolj slovesen zaradi 
praznovanja 25. obletnice samostojnosti 
Republike Slovenije, zvrstilo več dogodkov. 
Osrednji dogodek na predvečer praznika je bil že 
tradicionalni slavnostni  koncert Godbe Sevnica, 
ki je znova navdušil občinstvo v atriju sevniškega 
gradu. Godba Sevnica je bila pod vodstvom 
dirigenta Matica Nejca Kreče osrednji nosilec 
kulturnega programa dogodka, glasbena gostja 
pa je bila violinistka Ana Močnik, učenka Glasbene 
šole Sevnica. Slavnostni govornik, predsednik 
Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. 
Tomaž Čas je v slavnostnem nagovoru spomnil na 
številne dogodke v času osamosvajanja,  navzoče 
pa je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. 

V počastitev dneva državnosti 
več dogodkov

Foto: Rok Petančič

  
Na pobudo občin Sevnica, Radeče, Laško in 
Hrastnik so se v Zidanem Mostu na delovnem 
sestanku o umeščanju srednjega dela 3. razvojne 
osi in splošne problematike cestne infrastrukture 
na tem območju z ministrom za infrastrukturo dr. 
Petrom Gašperšičem in njegovimi sodelavci mag. 
Darjo Kocjan, Damirjem Topolkom in Ljiljano Herga 
sestali župani, poslanci in predstavniki lokalnega 
gospodarstva. 

Tretja razvojna os v Republiki Sloveniji je projekt, 
katerega cilj sta vzpostavitev in nadgradnja 
cestne povezave regionalnih središč Koroške, 
Savinjske regije, Zasavja, Spodnjega Posavja in 
preostale vzhodne Slovenije s pomembnejšimi 
domačimi in čezmejnimi središči ter prometnimi 
koridorji. Namen posodobitve cestnih povezav 
so povečanje konkurenčnosti navedenih območij, 
njihova dostopnost, krepitev institucionalnih 
in gospodarskih povezav ter večja integracija 
tistih delov Republike Slovenije, ki so geografsko 
odmaknjeni od evropskih in tudi domačih 
koridorjev. 

Območja navedenih občin, ki ležijo na stiku treh 
regij, so v prometnem in razvojnem pomenu 
podrejena, sedanje povezave so zastarele, 
nefunkcionalne in ne omogočajo konkurenčnosti 
za izzive sodobnega gospodarstva in življenjskega 
sloga. Tretja razvojna os je projekt, katere 
ambicija je, da na širšem območju spremeni stanje 
prometno-infrastrukturne zapostavljenosti, 
katere negativne posledice so v gospodarsko-
razvojnem pomenu že očitne in dokazljive. Lokacija 
srečanja zato zagotovo ni bila izbrana naključno, 
saj je prav križišče cest v Zidanem Mostu največje 
cestnoprometno ozko grlo na odseku med Celjem 
in Novim mestom. 

Z ministrom o 3. razvojni osi 
in problematiki 
cestne infrastrukture

Župani občin Laško Franc Zdolšek, Hrastnika 
Miran Jerič, radeški župan Tomaž Režun in 
župan Sevnice Srečko Ocvirk so poudarili nujnost 
izboljšave cestne povezave tega območja ter 
izpostavili nerazumljivo počasnost pri pripravi 
državnega prostorskega načrta za srednji del 3. 
razvojne osi. Predstavniki države so v pogovoru 
pojasnili, da so postopki počasni zaradi številnih 
okoliščin, kot so zagotavljanje virov, nasprotovanja 
lastnikov zemljišč in civilnih iniciativ. Čeprav 
rezultatov ni videti, projekt vendarle napreduje in 
jeseni naj bi bile variante državnega prostorskega 
načrta tudi javno razgrnjene. Državni prostorski 
načrt naj bi bil nato predvidoma končan in sprejet 
v dveh letih. Direktorji gospodarskih družb, iz 
sevniške občine sta bila to direktor Kopitarne 
Sevnica Marjan Kurnik in direktor podjetja Preis 
Sevnica Peter Millonig, so predstavili svoje videnje 
problematike in kritično ocenili delo ministrstva 
oziroma vlade pri tem projektu, za katerega 
časovnica kljub dolgemu času priprave še vedno 
ni znana. 

V pogovoru je bil izpostavljen predlog, naj se 
prednostno izvede projekt novogradnje ceste 
med Hrastnikom in Zidanim Mostom, za katerega 
je državni prostorski načrt že sprejet in umestitev 
trase ni sporna. Del tega projekta je tudi izgradnja 
novih mostov v Zidanem Mostu, ureditev ceste 
na relaciji Radeče-Laško ter odprava omejitev 
v osebnem in tovornem prometu. Določena 
pričakovanja so tudi glede investicije, ki je 
napovedana na odseku glavne železniške proge 
med Zidanim Mostom in Celjem in bo zaradi 
utesnjenega prostora nedvomno vplivala tudi na 
sedanjo cestno infrastrukturo. Izražena je bila tudi 
pobuda, da se pospešita obnova in rekonstrukcija 
državnih cest na tem območju. 

Po zagotovilih predstavnikov ministrstva so 
priprave na ta dva projekta v polnem teku, 
pripravlja se tudi že izvedbena dokumentacija in 
pridobivajo zemljišča za gradnjo, ki naj bi se začela 
v prihodnjih letih.

  
Šolsko leto 2015/2016 so letos še posebno 
slovesno sklenili  v Krmelju in na Blanci, saj so 
praznovali visoki jubilej delovanja šole v kraju. V 
Krmelju so počastili 70 let, na Blanci pa 40 let 
šole. 

Osnovna šola Krmelj je pripravila prireditev v 
domači kulturni dvorani, visoki jubilej pa počastila 
s skrbno izbranim programom, ki je predstavil 
številne šolske dejavnosti. Osrednji nagovor je 
navzočim, med njimi tudi prvi generaciji učenk 
in učencev šole, namenila ravnateljica Gusta 
Mirt. Zvrstile so se čestitke predsednice Sveta 
Krajevne skupnosti Krmelj Slavice Mirt, župana 
Srečka Ocvirka, predstojnice novomeške 
območne enote Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo mag. Andreje Čuk in osrednjega gosta, 
generalnega direktorja Direktorata za predšolsko 
vzgojo in osnovno šolstvo Gregorja Mohorčiča. 

Jubilejno leto 
za osnovni šoli 
v Krmelju in na Blanci

V središču Sevnice, pred lokalom Caffe 
Central's, je v organizaciji Glasbene šole Sevnica 
potekal glasbeni dogodek, s katerim se je tudi 
sevniška glasbena šola pridružila projektu pod 
pokroviteljstvom  predsednika države Boruta 
Pahorja z naslovom Zapojmo skupaj Sloveniji za 
rojstni dan. Na dan pred praznikom, točno ob 15. 
uri,  je tako kar 54 glasbenih šol po vsej Sloveniji 
hkrati izvedlo dve skladbi, in sicer himno Republike 
Slovenije ter skladbo Moja dežela avtorjev Janija 
Goloba in Dušana Velkaverha. 

Ob dnevu državnosti sosednjih držav – Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške –  pa je tudi letos 
pot prijateljstva prekolesarila karavana kolesarjev 
z udeleženci iz obeh držav. 14. tradicionalno 
kolesarsko Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana je 
organizirala Zveza hrvaških društev v Sloveniji. 
Kolesarsko popotovanje se je začelo 23. junija 
v Vukovarju in zaključilo 25. junija v Ljubljani. 
Kolesarji so se na tridnevni poti srečevali z župani 
ter drugimi predstavniki mest in občin ob poti. 
Ustavili so se tudi v parku pred Občino Sevnica na 
Glavnem trgu ter se srečali s predstavniki lokalne 
skupnosti in Kolesarskega društva Sevnica. Ti 
so del poti po območju sevniške občine goste 
pospremili tudi s kolesom. 
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www.obcina-sevnica.si

Vabilo k sodelovanju v nagradni anketi 
o prometu v naši občini 

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Sevnica, katere 
namen je spodbujanje trajnostne mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, 

uporaba javnega potniškega prometa),  Občina Sevnica vabi vse občane in 
občanke, ki ste starejši od 12 let, da sodelujete v  

NAGRADNI ANKETI O PROMETU V OBČINI SEVNICA. 

Nagradna anketa je objavljena na spletni strani naše občine, v tiskani obliki 
pa je dosegljiva tudi v prvem nadstropju občinske stavbe.

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo ter vanjo vpisali tudi svoje 
kontaktne podatke, se boste na žrebanju potegovali za nagrade v skupni 

vrednosti 450 EUR, pri čemer bo podeljena prva nagrada v vrednosti 
250 EUR. Nagrade bodo podeljene na prireditvi v sklopu 

Evropskega tedna mobilnosti, 22. septembra. 

  
Na Muzejskih vrtovih v Novem mestu so 28. 
junija slovesno zaznamovali 25 let delovanja 
Policijske uprave Novo mesto, to pa povezali z 
dnevom državnosti, spominom na dan začetka 
osamosvojitvene vojne in dnevom slovenske 
policije, 27. junijem. Ena osrednjih točk prireditve, 
ki sta se je udeležila tudi ministrica za notranje 
zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in generalni 
direktor Policije Marjan Fank, je bila podelitev 
priznanj Policije za sodelovanje in pomoč 
posameznikom in organizacijam, s katerimi 
tesno sodelujejo pri svojem delu. Za sodelovanje 
pri krepitvi varnosti je Ministrstvo za notranje 
zadeve RS bronasti znak Policije podelilo Socialno-
varnostnemu sosvetu Občine Sevnica. 

Gre za sosvet predstavnikov institucij, ki na 
območju občine Sevnica vsaka na svojem področju 
izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij 
lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega 
reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, 
družbenih dejavnosti in drugih. Sosvet, ki ga vsako 
leto skliče župan, je namenjen izmenjavi informacij 
in poudarkov dela pristojnih javnih služb, kar 
pomembno pripomore k vzdrževanju sodelovanja 
in s tem tudi nadgradnji kakovosti bivanja. Sosvet 
pomeni dodatno obliko sodelovanja in povezovanja 
med javnimi službami, ki jim je skupna skrb za 
prijetno in varno bivanje v skupnosti. Priznanje 
je bilo podeljeno na predlog Policijske postaje 
Sevnica, v imenu Občine Sevnica pa ga je na 
slovesnosti sprejel podžupan Janez Kukec. 

Ob tej priložnosti je bila v Dolenjskem muzeju 
odprta razstava z naslovom Četrt stoletja 
Policijske uprave Novo mesto, utrinki iz zgodovine 
policije na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, 
nastala pa je ob jubileju ter kot skupni projekt 
policijske uprave in Dolenjskega muzeja. Avtorica 
razstave je kustosinja muzeja Marjeta Bregar. 
Razstava bo v Dolenjskem muzeju na ogled do 
10. oktobra.

Socialno-varnostni sosvet 
Občine Sevnica prejel 
bronasti znak Policije

  
Skrb za sorazmeren družbeni razvoj je primarna 
naloga lokalnih skupnosti. Mednje spada tudi 
zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za 
delovanje gospodarstva in podjetništva. Občina 
lahko s posameznimi ukrepi, kot so prostorsko 
načrtovanje, komunalno opremljanje in 
neposredne spodbude s proračunskimi razpisnimi 
viri, vpliva na razvoj podjetništva in obrtništva. 
Občina Sevnica je sklenila javni razpis za 
dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje 
razvoja  gospodarstva s subvencioniranjem 
in spodbujanjem odpiranja delovnih mest, za 
promocijo izdelkov in storitev ter za spodbujanje 
naložb v nakup  nove opreme in nematerialne 
investicije. Skupna vrednost dodeljenih sredstev 
iz javnega razpisa za dodeljevanje proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v 
občini Sevnica v letu 2016 znaša dobrih 80.000 
evrov. 
Za ukrep spodbujanja zaposlovanja in odpiranja 
delovnih mest v gospodarstvu je bilo dodeljenih 
7.907,30 evrov dvema vlagateljema. Namen tega 
ukrepa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev 
registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve 
srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne 
izobrazbe. Sredstva za pospeševanje promocije 
podjetij so se dodelila z namenom sofinanciranja 
stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic 
pri udeležbi na sejmih ter promociji izdelkov 
in storitev malih in srednjih podjetij. V sklopu 
tega ukrepa je bilo dodeljenih 15.463,88 evrov 
sedmim vlagateljem.  Za spodbujanje investicijskih 
vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene 
opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je 
podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, 
za nakup nematerialnih pravic patentov, licenc 
in tehnološkega znanja ter za investicijska 
vlaganja, ki se nanašajo na ustanovitev novega 
podjetja, razširitve podjetja ali uvajanja novega 
proizvodnega oziroma storitvenega programa pa 
je bilo dodeljenih 59.264,96 evrov nepovratnih 
sredstev 16 vlagateljem.

Z nepovratnimi sredstvi 
podpora 
sevniškemu gospodarstvu

  
Turistična atraktivnost širšega območja ob Savi 
– z Lisco, možnostmi večnamenske rabe poti ob 
Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z 
raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi – se z 
vsako dodatno turistično možnostjo povečuje. Po 
večletnih prizadevanjih Občine Sevnica je konec 
preteklega leta država kot pristojni nosilec s 
sprejetjem Uredbe zakonsko uredila sprejemljiv 
način ureditve motorne plovbe na akumulacijskem 
jezeru HE Boštanj. 

Za zagotovitev možnosti motorne plovbe je 
lokalna skupnost v zadnjih mesecih pridobila 
vodno dovoljenje za pristan, sprejela plovbni 
režim, določila upravljavca pristana – Javni zavod 
KŠTM Sevnica in uredila dogovor glede sistema 
obveščanja. Gradnja pomola je končana, prav 
tako tudi namestitev vseh potrebnih opozorilnih 
tabel o pogojih in dovoljenem območju plovbe, 
vzpostavljen je sistem obveščanja na spletni 
strani občine. 

Uredba omogoča plovbo motornih plovil za 
osebne in rekreacijske namene, če ta ne presega 
hitrosti 10 km/h, čas plovbe pa je od 25. aprila 
do 1. oktobra med 9. in 19. uro. Osrednji namen 
prizadevanj lokalne skupnosti za sprejetje tega 
dokumenta je bil večnamensko in okolju primerno 
dopolniti turistično ponudbo ob Savi. Sonaravna 
in večnamenska raba akumulacijskih jezer 
hidroelektrarn je usmeritev lokalne skupnosti 
od začetka gradnje hidroelektrarn. Stališče je 
bilo ves čas takšno, da je individualna plovba z 
manjšimi motornimi plovili sprejemljiva in se ob 
zdravorazumskem načinu ureditve, kakršnega 
je predlagala lokalna skupnost, dobro povezuje z 
vsemi drugimi sedanjimi aktivnostmi. Časovno in 
ozemeljsko omejena motorna plovba se pridružuje 
sedanjim načinom rabe obsavskega prostora, z 
njimi je usklajena oziroma jih dopolnjuje. 

Kontakt za podrobnejše informacije je Turistična 
agencija Doživljaj, ki deluje pod okriljem upravljavca 
pristana na Orehovem, KŠTM Sevnica, in spletna 
stran Občine Sevnica, ki je skrbnica plovbnega 
območja.

Plovba na motorni pogonPrav tako slovesno so štiri desetletja šole v kraju 
zaznamovali tudi na Blanci. Razvoj šole na hribčku, 
kot jo imenujejo, sta v nagovorih predstavila 
ravnatelj mag. Vincenc Frece in župan Srečko 
Ocvirk, čestitke pa je podal tudi predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik. 

Posebno zahvalo za zasluge k razvoju šolstva 
na Blanci je od sedanjega vodstva šole prejela 
nekdanja dolgoletna ravnateljica, prej pa učiteljica 
na šoli Ana Mešiček. Tudi blanški učenci so navzoče 
navdušili s petjem, plesom in igro, zapel je tudi 
zbor učiteljev. Kot v Krmelju se je tudi prireditev 
na Blanci nadaljevala z družabnim srečanjem. 



6 avgust 2016

Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

Tudi letos se je drugo julijsko soboto nadaljevala 
tradicija pitja piva na našem gradu z 2. Grajskim 
festivalom piva, enem večjih tovrstnih dogodkov 
v tem delu Slovenije. V grajskem atriju so se 
predstavile mikropivovarne, makropivovarne, 
butična, specialna ... točena in stekleničena 
piva: Pivotoč (vrhunska belgijska piva), Kabinet 
Brewery (srbska mikropivovarna), Franziskaner 
& Zmajska Pivovara (nemška pšenična piva in 
hrvaška mikropivovarna), Klašter & Demon (iz 
pivovarne Lobkowicz iz Češke), Volk Turjaški 
(grajski posebnež), Brew Revolt (slovenska 
mikropivovarna), Pernštejn (češka pivovarna z 
znamenitim porterjem). 

Vroč poletni dan je bil ravno pravšnji za zmerno 
poskušanje piv in je privabil množico obiskovalcev. 
Nastopil je tudi Oktet Jurija Dalmatina. 

Hrana, za katero je poskrbel Hambi, je bila 
primerna ob pivu, za krohotanje in pitje pa je 
Študenski klub Sevnica priredil dobrodelni PIR 
PONG-turnir, na katerem so zbirali prostovoljne 
prispevke za glasbeno-dobrodelni projekt Marko 
Soršak Soki 20 za 20. Nastopil je tudi DJ VOJKO, 
ki je znan po tem, da zna pripraviti dobro »žurko«.

Vir: Grajska kavarna

2. Grajski festival piva

 

Vodstvo OZVVS Sevnica je v soboto, 16. julija, 
za svoje člane organiziralo ogled parka vojaške 
zgodovine v Pivki. 

Seznanili smo se s številnimi eksponati nekdanje 
jugoslovanske oborožitve, oborožitve teritorialne 
obrambe in potekom vojne za Slovenijo. Med 
številnim lahkim orožjem, topovi, tanki in letali je 
bilo zanimanje največje za podmornico P 913, ki 
je bila v večjem delu izdelana v Sloveniji in smo si jo 
ogledali od znotraj. Pot smo nadaljevali do naravne 
znamenitosti Planinske jame. Ta je znana tudi po 
človeški ribici proteusu in v Evropi največjem 
podzemnem sotočju dveh podzemnih rek Rake in 
Pivke v Unico. Ogledali smo si tudi radarski sistem 
za nadzor zračnega prometa na Ljubljanskem 
vrhu. 

Z zanimive celodnevne ekskurzije smo se z 
avtobusom v večernih urah zadovoljni vrnili v 
Sevnico, polni novih spoznanj. 

Janez Levstik

Sevniški veterani 
vojne za Slovenijo 
na Notranjskem  

Bil je lep sončen dan v četrtek, 23. junija, ob 
10. uri, ko so se zbrali v Jatni pri spominskem 
obeležju učenci višje stopnje OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, učitelji, ravnateljica, praporščaki, del 
motorizirane enote, ki sledi izročilu Duletove 
čete, član predsedstva ZZB RS Milan Gorjanc, 
predsedniki Združenja borcev za vrednote NOB iz 
Radeč, Sevnice, Tržišča, Krmelja in okrog 60 ljudi 
iz Sevnice in bližnjih krajev. 

Na željo šole smo se zbrali v spomin na umorjena 
kurirja postaje TV-5 a in v počastitev 25-letnice 
samostojne države. Zbrane je pozdravila 
predsednica KO-DI Šentjanž in opravičila župana 
Srečka Ocvirka, ki je bil ta dan na delovnem 
sestanku v Mariboru. Vsem je zaželela prijetno 
doživetje tega dne. 
Kulturni program so pripravili in ga odlično izvedli 
učenci pod mentorstvom glasbenega pedagoga 
Marjana Direnbeka in učiteljice Slavice Dežman, 
ki poučuje zgodovino. Slavnostni govornik je bil 
Milan Gorjanc. Učenci so z recitacijami, veznim 
besedilom in petjem partizanskih pesmi vsem 
podarili čudovit dan. 
Leta minevajo, spomini ostajajo in so vedno tu. 
  

Rezka Repovž

Spominska ura, 
Jatna 1945–2016

 
Julija so bila v sklopu nogometnega turnirja 
namenu predana nova igrala na travnatem igrišču 
na Lukovcu. Izdelal jih je Peter Mirt, za kar se mu 
KŠD Lukovec iskreno zahvaljuje. Ob odprtju je 
spregovoril predsednik KŠD Lukovec Stanko Lisec 
in zaželel varno uporabo. Za tem sta se nadaljevala 
nogometni turnir trojk in druženje.

Alenka Kozorog

Nova igrala 
pri KMD Lukovec



7avgust 2016

Po občini

  
Tradicionalna prireditev, gasilske igre brez meja, 
GIBM, ki je zaradi uporabe brizgalne s konca 19. 
stoletja tudi etnološke narave, je letos izredno 
dobro uspela. Ker je bilo prijavljenih veliko ekip, 
je organizatorji nismo hoteli odpovedati. Izkazalo 
se je, da je bila to dobra odločitev, saj je bil po 
igrah zvečer obisk presenetljivo dober, tudi zaradi 
odpovedi veselic drugje. 

Tako so bile 20. GIBM na Velikem Cirniku 
tradicionalno izpeljane tretjo soboto julija. 
Nastopilo je 24 ekip iz devetih slovenskih občin 
in ena ekipa iz sosednje Hrvaške, iz Čakovca. V 
imenu Gasilske zveze Sevnica je nastopajoče in 
domačine pozdravil poveljnik Gašper Janežič. 
Pokale in priznanja sta podelila podpredsednik 
PGD Veliki Cirnik Robi Dragan in poveljnik Janko 
Kos. Član organizacijske ekipe Zdravko Remar 
je povzel gasilske igre, katerih temelj je stara 
brizgalna Ragin, s katero se vedno, letos že 
dvajsetič, izvede ena izmed iger.  

Po razglasitvi je za tekmovalce in domačine 
ubiral strumne viže ansambel Veseli Dolenjci, 
na katerega smo domačini zelo ponosni. Tudi 
21. gasilske igre brez meja boste lahko že 
tradicionalno obiskali prihodnje leto, tretjo soboto 
julija popoldne. 

Zdravko Remar,  PGD Veliki Cirnik

Dvajsete gasilske igre 
brez meja na Cirniku 
uspešne kljub dežju  

Spoštovani planinci, pohodniki, rekreativci, 
ljubitelji aktivnega gibanja v naravi, prijavite se na 
Sevniški planinski maraton 2016, ki bo v soboto, 
27. avgusta. 
Planinsko društvo Lisca Sevnica po lanski premieri 
spet organizira množično športno, pohodno in 
rekreativno prireditev Sevniški planinski maraton 
2016. 
Čaka vas zanimiv izbor 6 različnih pohodnih poti 
(od 6 do 67 km dolžine).
Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro 
pohodnih izzivov za vse starostne skupine vsem 
vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, pohodniške 
užitke, rekreacijo družinam ter športno-kulturno-
zabavno preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujamo 
k zdravem načinu življenja z gibanjem v naravi. Med 
pohodi spoznavate številne naravne vrednote in 
kulturne zanimivosti (cerkve, gradove, običaje 
…). Prireditev v temelju ni tekmovalne narave, 
ker je poudarek na gibanju in druženju, nagrade 
za najhitrejše bodo le na najdaljši, 67 km dolgi 
Gamsovi poti. Poti vodijo po markiranih planinskih 
poteh po gozdovih, travnikih, grebenih s čudovitim 
razgledom, mimo izjemnih kulturnih in naravnih 
znamenitosti. Posebej zanimivo je območje 
Lisce (947 m), najbolj priljubljene izletniške 
točke v Posavju. Na poteh bodo kontrolne točke 
z okrepčili, kulturnim programom, animacijami 
za najmlajše. Po prihodu na cilj se boste lahko 
osvežili na bazenu Sevnica ali pri Športnem 
domu Sevnica, saj bo poskrbljeno za hrano in 
pijačo, udeležili pa se boste lahko tudi številnih 
športno-animacijskih aktivnosti v popoldanskih 
urah. Po podelitvi nagrad in priznanj bo kulturno-
zabavni program. Celovito smo analizirali lansko 
premierno izvedbo Sevniškega planinskega 
maratona in s smiselnim upoštevanjem predlogov 
lanskih udeležencev naredili več izboljšav, pripravili 
dodatno ponudbo (dodelali smo zemljevide poti in 
oznake ter pomembne informacije, npr. razdalje 
med kontrolnimi točkami ipd., še bolje bomo 
označili poti, povečali izbor hrane na Lisci in cilju, 
povečali preskrbo na kontrolnih točkah, popestrili 
program na kontrolnih točkah in na cilju, omogočili 
brezplačno kampiranje ...).
Sevniški planinski maraton 2016 bo v soboto, 
27. avgusta, s startom in ciljem na igrišču pri 
Športnem domu Sevnica, Prvomajska ulica 15a, 
8290 Sevnica.
Si že pridobivate kondicijo? Naj vas beseda 
maraton ne prestraši. Poti so prilagojene za 
vsakogar. Samo ena bo tekmovalna, in to najdaljša, 
Gamsova pot (67 km). Najbolje pripravljeni, si 
upate sprejeti izziv in »ogroziti« rekord Gamsove 
poti, ki jo je lanski najhitrejši Matej Mlakar opravil v 
7 urah 57 minutah in 9 sekundah? In ne pozabite: 
pomembno je sodelovati, se razgibati, sprostiti v 
naravi, narediti nekaj zase in se ob tem še zabavati, 
spoznati nove ljudi, poti, doživetja, zanimivosti. 
Izkoristite možnost ugodnejše predprijave do 15. 
avgusta. Več informacij je objavljenih na spletni 
strani http://www.planinskimaraton.si. 

  
Vir: Ekipa SPM 2016         

Sevniški planinski maraton 
2016

 
V soboto, 18. junija, je odbor DI Sevnica v Krmelju 
pripravil piknik za težje gibljive člane, udeležilo pa 
se ga je 35 članov. Udeležence je v imenu društva 
pozdravil predsednik Boljte Franc. 
Ob dobri hrani in pijači, ki so jo pripravile članice 
društva, in ob zvokih harmonikarja Lojzeta smo 
uživali  ob klepetu in druženju do večernih ur. 

Naša članica  Jožica Ameršek je 6. julija odprla  
samostojno  slikarsko razstavo. Na ogled bo 25 del 
ustvarjenih z ljubeznijo do te zvrsti in umetnosti, 
ogledate pa si jih lahko do konca  avgusta. Dne15. 
julija pa smo se odpravili na kopalni dan za člane 
invalidov  DI Sevnica v Strunjan. Iz Sevnice smo 
krenili ob 6.30 zjutraj.  Kopanja se je udeležilo 
manj članov, in sicer 34.  Ko smo prispeli na obalo, 
nas je pričakalo  vetrovno vreme (burja).  Zato 
smo  nekateri   uživali  v bazenu,   drugi  pa so 
se popoldne, ko se je vreme  umirilo,  kopali tudi 
v morju  in se sprehajali ob  lepi  slovenski plaži.  
Domov smo se vrnili dobre volje  v večernih urah. 
V  nedeljo,  21. avgusta, bodo na sporedu 8. 
Posavsko-zasavske športne igre, ki jih organizira 
DI Sevnica pred TVD Partizan Boštanj od 8. ure 
zjutraj. Udeležili se boste lahko ekipnega balinanja, 
pikada in ribolova, ki bo na trasi Orehovo.

 Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

 
V članku, ki je bil objavljen v prejšnji številki 
Grajskih novic, se je tiskarski škrat potrudil in 
izbrisal iskreno zahvalo vsakoletni, že utečeni  
ekipi blanških konjenikov, ki vsako leto in še kdaj 
vmes poskrbijo za prazne želodčke in prenočišče 
naših konj in konjenikov. 

Hvala družinama Radej in  Sovdat, posebna 
zahvala pa gre Radku Ivkoviču in njegovi družini, ki 
nas vedno sprejme odprtih rok in nas velikodušno 
gosti na svojem ranču. 

Krekova konjenica

Krekova konjenica 
se zahvaljuje

Iskrena zahvala ob odhodu

OBVESTILO

Upravna enota Sevnica obvešča vse graditelje stanovanjskih 
hiš, gospodarskih in drugih objektov na območju občine 
Sevnica, kateri so gradbena dovoljenja pridobili  s strani 
Upravne enote Sevnica v letu 2002, da lahko dvignejo 
projektno dokumentacijo od 01.09.2016 do 30.09.2016, 

v vložišču Upravne enote Sevnica – pisarna št. 110, 
Glavni trg 19/a, in sicer:

- pon., tor., čet: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
- sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00
- petek: od 8.00 do 12.00

 V kolikor dokumentacija ne bo prevzeta bo uničena. 

UE Sevnica
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Vroč poletni dan se je prevesil v večer, ko so kosci, 
sloneči na kosah, veselo zapeli, grabljice pa so za 
njimi še razmetavale redi sveže pokošene trave, 
otroci so se kartončkali po sveže pokošenem 
pobočju. Prireditev je očitno uspela, saj so bila 
lica vseh nasmejana. Komentator Ciril se je v 
imenu organizatorjev zahvalil vsem, ki so aktivno 
sodelovali: 35 koscem, več kot 30 grabljicam, 
gospodarju Milanu, ki je vodil košnjo, in gospodarju 
Stanku, ki je s konjema in konjsko vprego olajšal 
grabljicam delo, pa klepačem, pomočnikom pri 
nalaganju, županu, ki je vina prinesel, mladim, ki so 
koscem močili grla, dekletom, ki so otrokom skrila 
sladki zaklad … Kar okoli 100 nas je bilo, ki smo si 
našli delo. Sodelovali smo člani KŠTD Razbor, Aktiv 
kmečkih žena Razbor, Kulturno društvo Miklavž iz 
Šmiklavža, Kulturno društvo Jurklošter, Turistično 

5. Tradicionalna košnja 
na Lisci 

društvo Planina pri Sevnici, Loški zeliščarji iz Loke 
pri Zidanem Mostu ter seveda drugi prijatelji od 
blizu in daleč. Zahvala gre tudi tržničarjem, ki so 
obogatili ponudbo dogodka. Posebna zahvala tudi 
Občini Sevnica, Turistični zvezi Slovenije, KŠTM 
Sevnica, Kmečki zadrugi Sevnica in Gostinstvu 
Krašovec, ki so nam soomogočili izvedbo košnje 
in da smo se ob koncu prireditve tudi zavrteli ob 
melodijah ansambla Plus. 

Ne le da je bilo delo dobro opravljeno, opravljeno 
je bilo predvsem varno, z dobro voljo, smehom in 
pesmijo. Na svidenje tudi prihodnje leto, drugo 
soboto julija na Lisci.

Matej Imperl

 
Ko smo pred nekoliko več kot petimi leti zasadili 
prve štiri grme sivke, se nikomur ni sanjalo, da 
bo na našem odmaknjenem, od sonca obsijanem 
strmem bregu v Radežu nad Loko cvetelo 1200 
grmičkov in 22 različnih sort lavande in lavandinov, 
od belosive do modre in vijoličaste barve, da bomo 
postali kar odvisni od te žlahtne, dišeče rastline. 

Ker je bilo med ljudmi kar nekaj zanimanja, smo 
jih pred tremi leti prvič povabili na ogled nasada, 
lani pa prvič pripravili dan odprtih vrat. Letos 
smo ga ponovili 25. junija. Da bi bilo bolj zanimivo, 
smo dogodek organizirali skupaj s Turističnim 
društvom Loka in prijatelji, s katerimi sodelujemo 
in podobno razmišljamo. Grozeči oblaki in grmenje 
so marsikoga odvrnili od najprej načrtovanega 
obiska, nekaj najpogumnejših pa se je do nas iz Loke 
odpravilo kar peš. Pri nas doma se je ta dan zbrala 
pisana druščina odraslih in otrok. Ogledali smo si 
nasad, za tem nas je dež pregnal na podstrešje 
več kot 150 let stare zidanice in tam nam je Peter 
Teichmaister v čast 25-letnice Slovenije recitiral 
domoljubne verze. Sledila je zakuska, na njej pa 
piškoto in namazi s sivko, čaj iz prave lavande 
Hidcote Blue, domač kruh in prosjača iz knapovske 
krušne peči Matjaža Sotlarja Šeše, Loški zeliščarji 
so ponudili svoje zeliščne likerje in pecivo, na mizi 
pa so bile tudi dobrote, ki so jih obiskovalci prinesli 
s seboj, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo. 

Marjeta Košar iz cvetličarne Harmonija je dekleta 
okrasila z naglavnimi venčki in pokazala, kako 
lahko sivko uporabimo tudi v druge cvetličarske 
namene. Prikazali smo destilacijo eteričnega olja 
in hidrolata ter uporabo obeh frakcij. Obiskal nas 
je tudi čebelar Janez Levstik, ki je avtor slovenske 
noše čebelarjev. Pripravil je poljudno predavanje 
o čebeljih pridelkih in tem, zakaj je slovenski med 
odličen in zdrav. Ogledali smo si tudi notranjost 
čebeljega panja in življenja čebelj, kar je navdušilo 
še posebno otroke. Upamo, da so se obiskovalci pri 
nas počutili prijetno in je bilo dogajanje zanimivo. 
Če bo vse po sreči, bomo dan odprtih vrat ponovili 
tudi zadnjo soboto junija prihodnje leto.

Darko Kosem

Drugič dan odprtih vrat 
v nasadu sivke v Radežu
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Priporočljivo je, da potrošniki med številno 
ponudbo čim bolj spoznamo vrednost in pozitivne 
strani domačih živil. Zato Občina Sevnica že več 
let omogoča, da domači pridelovalci prodajajo 
svoje izdelke na sevniški kmečki tržnici. Zaradi 
povečanega povpraševanja Občina Sevnica za 
tržnico ureja tudi notranje prostore. Ta del je 
namenjen predvsem ponudbi živil, ki potrebujejo 
hlajenje ali druge naprave, zato imajo ponudniki 
dostop do elektrike. V tem delu lahko kupite suhe 
mesnine in pakirano sveže meso. 

Novost je tudi to, da obratuje tržnica tudi ob 
petkih, kar je razveseljivo za tiste, ki tudi konec 
tedna radi uživajo v domačih dobrotah. 
    

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica v Sevnici s 
ponudbo v notranjih prostorih

Zadovoljstvo je 
naravno bogatstvo

  
V sevniški občini imamo zbranih največ primerljivih 
podatkov obiskov turistične pisarne in prihoda 
turistov prek turistične agencije Doživljaj. To 
so navadno gosti, ki poslujejo s transakcijskim 
računom ali voucherjem in jih je po teh dveh potek v 
zadnjem letu k nam prišlo 5337. To je dobrih tristo 
več kot lani. Povečalo se je tudi število skupin s 
34 na 54, zmanjšalo pa število oseb v posamezni 
skupini. Zelo se je povečalo povpraševanje po 
pripravi programov z vključenimi ponudniki z 
našega območja. Pripravili smo tretjino več ponudb 
programov, ki vključujejo obiskane točke, kot smo 
jih prodali. Od ponudnikov pa večkrat dobimo 
informacijo, da so imeli obisk. Tako spoznavamo, 
da  je za organizatorje zelo pomembno, da imajo 
opis ponudbe in časa za celotni program. Opaziti 
je torej, da povpraševalci izkoristijo ponudbo 
tudi brez vodnika in agencijskega zavarovanja. 

Naš vloženi trud, da bi zainteresirali obiskovalce, 
zagotovi ponudnikom, da se lahko izkažejo s svojo 
storitvijo in si tako zagotovijo nadaljnje obiske. 
Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo s 
promocijo naših zanimivosti in kulinarično ponudbo 
iz doma pridelanih surovin. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Spremljanje prihodov turistov 
v sevniško občino

  
Regijska komisija  Turistične zveze Slovenije je tudi 
letos obiskala in ocenila kraje, ki so bili izbrani na 
občinski ravni. V sevniški občini je bil kot najbolj 
urejen izletniški kraj izbran Škovec. Da je občinska 
komisija izbrala pravilno, se je potrdilo tudi na 
regijski ravni, saj je Škovec tudi na posavski ravni 
gladko premagal tekmece in se uvrstil na prvo 
mesto. 

Škovec si je laskavi naziv res zaslužil, saj je kraj 
urejen, kadarkoli ga obiščeš. Krajani so gostoljubni 
in pridni, kar je mogoče opaziti na vsakem koraku.

Vir: TZOS 

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna, 
regijsko ocenjevanje   

Tudi letos smo v sklopu dogodka Košnja na Lisci 
organizirali tržnico, na kateri so se s svojimi izdelki 
predstavili rokodelci iz lokalnega in tudi širšega 
območja. 

V soboto, 9. julija, je bila na Lisci etnološka 
prireditev Košnja na Lisci. Na njej so obiskovalcem 
prikazali košnjo, grabljenje in spravilo sena 
na tradicionalen način, kot so ga poznali naši 
predniki. Zbrane obiskovalce, rokodelce in 
kosce je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Za 
popestritev je bil med kosci in tržničarji tudi Franci 
iz resničnostnega šova Kmetija.  Na letošnji košnji 
je bila že drugič organizirana tudi rokodelska 
tržnica, s svojimi izdelki pa se je predstavilo 11 
rokodelcev. Nekateri so bili z nami prvič, vsi pa 
so bili navdušeni nad lepoto pokrajine in tudi 
prireditvijo. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Rokodelska tržnica na 
košnji na  Lisci

Za ohladitev in sprostitev 
do najdebelejše bukve v Posavju
  
Hojo začnete pod vasjo Dolnje Impolje v občini 
Sevnica, natančneje ob robniku Lokve Zavratec. 
Parkirate in osvežite se lahko pri Ribiškem domu. 

Zahodno od parkirišča vodi v gozd makadamska 
cesta proti Impoljam, po kateri hodite  nekaj 
deset metrov in na prvem križišču zavijete levo 
po dobro utrjeni gozdni cesti, ki pelje po prijetni 
hladni dolinici potočka Javorje. Vaša pot ga kmalu 
prečka in nadaljujete po desni strani potoka ob 
zanimivih jasah in manjših košeninah na desni 
strani do potoka. Cesta vodi mimo nekdanjega 
peskokopa, od katerega imate na desno lep 
pogled proti severu, na gozdno pobočje pod 
Impoljam, na katerem izstopa veličastna krošnja 
bukve, ki je vaš cilj. Nadaljujete po cesti strogo 
desno v ostrejši ovinek, da  pridete do potočka, 
ki ga prečkate in takoj zavijete desno po stezi 
ob počitniškem poslopju v gozd, po dobrih sto 
korakih greste po stezi strmo navzgor, v sredini 
pobočja med podrastjo raste najdebelejša bukev v 
Posavju, ob kateri je postavljena opisna tabla z več 
informaciji o velikosti, pomembnosti in tudi drugi 
mogoči dostopni poti, po kateri se tudi lahko 
vrnete na izhodišče. 
Pot je priporočljiva za vroče dni, saj je tam 
prijetno hladno, ni zahtevna, priporočena je 
ustrezna obutev, potrebna je pripravljenost za 
hojo po razgibanem terenu. Za hojo boste porabili 
približno 45 minut v obe smeri. 

Več informaciji o poti lahko dobite v TIP Sevnica 
07/81 65 462. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Ruparjeva Bukev pod Dolnjim Impoljam Bukev
(Fagus Sylvatica)

Po podatkih iz uradnih evidenc Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je 
Ruparjeva bukev najdebelejša bukev v regiji Posavje. Je v dobri kondiciji, vitalne rasti in stara 
precej preko 100 let.

Do Ruparjeve bukve vas vodijo oznake naravnih znamenitosti (slikica stebra z oznako)
•	 stojite	na	točki,	ki	je	na	tabli	označena	s	puščico
•	 zelene	pike	na	posnetku	označujejo	priporočljivo	pot,	ki	je	tudi	označena	na	terenu	
•	 od	table		sledite	oznakam	z	usmerjevalnimi	puščicami,	ki	so	postavljene	ob	poti	do	bukve
•	 rdeče	pike	na	posnetku	označujejo	možnost	prihoda	a	ni	utrjene	poti	in	ni	označeno	na	

terenu

Opozorilo!
Hodite na lastno odgovornost!

Rupar’s Beech Tree (down from Dolnje Impolje)
Beech Tree (Fagus Sylvatica)

According	to	the	official	data	of	The	institute	of	the	Republic	of	Slovenia	for	Nature	Conservation	
(IRSNC),	Rupar’s	Beech	Tree	is	the	broadest	beech	tree	in	the	Posavje	region.	It	is	over	100	
years old but is still in excellent health and continues to grow vigorously.

Natural	monument	signs	that	lead	to	Rupar’s	Beech	Tree
• You are standing on the point, marked with an arrow on the information board
•	 The	Green	dots	show	the	recomended	track,	and	there	are	also	signs	on	the	path	itself
• Follow the signs with guiding arrows which are set along the track towards the beech tree
•	 The	Red	dots	on	the	board	mark	an	alternative	access,	but	there	is	no	well-trodden	path	

and it is not signposted

Warning!
Walking at your own risk!

RUPARJEVA BUKEV
Naravna znamenotost / Natural Attraction

N.V.: 310 m
45 58’ 116” 
15 19’ 211”
Posavsko hribovje

Zelena je priporočljiva, varna pešpot po obstoječih neprometnih makadamskih poteh in stezah / Green is a recommendable and safe footpath along existing empty gravel roads and paths.

Rdeča je pešpot po travniku, njivi in po prometni asfaltni cesti / Red is a footpath along the side of meadow or field and along a busy asphalt road.

Ruparjeva bukev / Rupars’s Beech Tree
Obseg: 487cm / Premer: 155cm
Circumference: 487cm / Diameter: 155cm

Information
KŠTM Sevnica, Tourist information office (Turistično informacijska pisarna)

+38 651 680 287 ali  +3867 81 65 462

RUPARJEVA BUKEV
na zemljišču kmetije
MANDELC Javorja

Loka

TU STOJIMTU STOJIM

Pod hribom

Impoljski potok

RIBNIK V
LOKAH

Dolgo polje

Dolnje Impolje

Datum: 18.12.2015 

Pripravili:
KŠTM Sevnica,
KS Primož,
ZGS KE Sevnica.

Datum: 18.12.2015 

Financiral:
KŠTM Sevnica.
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Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica se je 
udeležil mednarodnega festivala Mid Europe v 
avstrijskem Schladmingu, ki že tradicionalno 
poteka julija in velja za enega pomembnejših 
festivalov za pihalne orkestre in tovrstne sestave. 
Enotedenski festival ponuja pestro dogajanje: 
številne koncerte, delavnice, dirigentske 
seminarje, show program, tekmovanje, en dan pa 
je posvečen tudi mladinskim pihalnim orkestrom. 

Pihalni orkester Glasbene 
šole Sevnica na festivalu 
Mid Europe v avstrijskem 
Schladmingu

Foto: Aleš Zeme

 
Letošnji tradicionalni julijski Radogost večer je 
obudil spomin na slikarja Aleša Logarja, ki je umrl 
na Savi pred osmimi leti, z njegovim posthumnim 
slikarskim prvencem v Oknu Radogost in 
Stari galeriji. Opus njegovih del je pripravila 
njegova mama Berta Logar in organizirala ves 
komemorativni program z glasbeniki in recitatorji, 
sama pa s svojimi literarnimi deli, posvečenimi 
sinu.

Aleš Logar je bil subjektivni mislec, ki se je 
poglabljal v bitnostne dvome, ki jih poraja življenje 
v najglobljem smislu, od rojstva do smrti, brez 
časovne omejitve. S tem nas nagovarja s svojimi 
portreti, hipnimi mističnimi risbami in študijami. 
Njegove unikatne slike nosijo tiste trenutke 
bolečine, ki jo je doživljal, in nikoli nanje odgovoril. 
Ostali so neizpeti in nepovrnljivi. Svojo vizijo 
je udejanjal pod vplivom vtisov počutja in 
razpoloženja, brez  hotenega razkazovanja. Zato 
so dela in sploh njegov odnos do živetja v času in 
prostoru znana le ozkemu krogu njegovih bližnjih 
in prijateljem.

Razstava bo na gradu na ogled do vključno 14. 
avgusta, kadar je grad odprt. Dobrodošli.

Vir: KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

V spomin Alešu Logarju 
razstava na gradu

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica je na 
Mid Europe povabila Zveza slovenskih godb in 
je v Schladmingu sodeloval v tekmovalnem in 
revijalnem – koncertnem delu. 
Na mednarodnem tekmovanju mladinskih 
orkestrov CISM se je predstavil z eno obvezno 
in eno izbirno skladbo. Nastope je ocenjevala 
sedemčlanska strokovna komisija, katere člani so 
bili žiranti iz Amerike, Avstrije, Nemčije, Češke in 
Nizozemske. V kategoriji, v kateri sta tekmovala 
še dva orkestra iz Kitajske in orkester iz Izraela, 
si je Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica pod 
vodstvom dirigenta Francija Lipovška priigral 1. 
mesto in kot edini mladinski orkester iz Slovenije 
odlično predstavil šolo, Sevnico in državo. 
V koncertnem delu je orkester nastopil s 
petdesetminutnim programom, v katerem so 
bila predstavljena tudi tri slovenska dela. Kot 
solista sta z orkestrom nastopila Uroš Polanec na 
harmoniki s skladbo Emila Glavnika Mali ekspresni 
vlak in klarinetist Zmago Tkavc z Avsenikovo Veter 
nosi pesem mojo, oba profesorja na šoli. 
Program, ki ga je orkester pripravil za Schladming, 
je bil pred udeležbo na festivalu predstavljen tudi 
na koncertu v sklopu festivala Sevniško grajsko 
poletje. 
Iskrene čestitke orkestru in dirigentu Franciju 
Lipovšku za uspešno delo, katerega rezultat so 
izjemni dosežki. 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica

Sevniški lutkarji smo odpotovali v Bregenzwald 
ob Bodenskem jezeru v Avstriji in se udeležili 
mednarodnega gledališkega festivala  Strawanz – 
Focus 2016. Izbrani smo bili med 11 amaterskimi 
gledališči z vsega sveta, ki so med 16. in 19. 
junijem nastopili na tej ugledni kulturni prireditvi. 

Avstrijski organizatorji so se izkazali in vrhunsko 
izvedli to zahtevno in bogato mednarodno 
srečanje. Ničesar niso prepustili naključju, saj je pri 
organizaciji sodelovalo več kot 140 prostovoljcev, 
dogodek pa so pripravljali več kot leto dni. Letos 
praznujejo 150. obletnico začetka amaterskih 
gledališč v tej lepi, gorati  in turistično zelo razviti 
pokrajini, ki leži na tromeji Avstrije, Švice in 
Nemčije. Bregenzwald je nekoliko večji kot celotno 
Posavje in Kozjansko skupaj. Skoraj vsak kraj, ki 
ima več kot 1000 prebivalcev, ima presenetljivo 
veliko in dobro opremljeno kulturno dvorano ter 
tudi svojo gledališko skupino. Teater imajo v krvi, je 
njihova tradicija, kultura in ljubezen, kar se izraža 
tudi v kakovosti predstav in kritičnosti občinstva, 
ki vešče loči zrnje od plev, z velikanskim aplavzom 
nagrajuje dobro in verjetno z rezkim žvižganjem 
kritizira slabo. 
Mi smo nastopali z lutkovno predstavo Grdi 
raček, ki je bila tudi edina lutkovna produkcija tega 
tradicionalnega festivala amaterskih gledališč. 
Igrali smo v petek v Aberschwendu, v soboto pa 
v Sulzbergu.  Obe predstavi sta bili že pred dnevi 
razprodani in tolikšnega aplavza še nismo doživeli. 
Igralki Marjana Štojs in Snježana Pungerčič sta 
morali kar štirikrat na poklon pred navdušeno 
občinstvo, ki je že med predstavo vsak dober ali 
všečen prizor nagradilo z aplavzom. 
Gledališke skupine smo nastopale v vseh večjih 
krajih Bregenzwalda, ki so bili oddaljeni od naše 
baze v Bezauu celo do 60 km, zato si nam ni 
uspelo ogledati vseh festivalskih predstav, ki so 
bile vse igrane v nacionalnih jezikih izvajalcev. Pri 
dobrih predstavah razumevanje besedila skoraj 
ni potrebno, kar so nam dokazali med drugim tudi 
igralci z Islandije, saj govorijo vsem popolnoma 
nerazumljiv jezik. 
Težko bi se odločil za najboljšo predstavo, saj so 
bile vse, čeprav različne in drugačne,  po svoje 
vrhunske in so navduševale s svojo energijo, 
idejami, dramskimi rešitvami, originalnostjo, 
brezhibno igro in bile vse prej kot amaterske. 
Vsak večer smo se po večerni predstavi v Bezauu, ki 
je bil tudi središče festivalskega dogajanja, zabavali 
ob koncertih dobrih glasbenih skupin, sklepali 
prijateljstva, debatirali o predstavah, kulturni 
situaciji v naših državah, idejah, sodelovanju.  
Mislim, da bo festival vsem udeležencem ostal v 
nepozabnem spominu, ker smo  postali  nekakšna 
prijateljska družina strawanzarjev. Strawanz 
je bil tudi maskota in logo festivala, ki pomeni  
potepuha, veseljaka.  

Grajsko lutkovno gledališče 
uspešno zastopalo 
Slovenijo  na mednarodnem 
gledališkem festivalu      
Strawanz – Focus 2016

V atriju sevniškega gradu je 17. in 18. junija potekal  
XVI. Sevniški likovni shod Grad 2016. 

Udeležilo se ga je 15 likovnih ustvarjalcev iz 
Dolenjske, Posavja in Zasavja. Dvodnevno 
ustvarjanje, ki ga je strokovno vodil sevniški 
umetnik Rudi Stopar, je bilo namenjeno iskanju 
korenin preteklih dni, poimenovali pa so ga 
Obujanje zavedno usnule kulturne dediščine naših 
prednikov. Umetniki so s predloženo temo v svoji 
neposredni okolici in širše v občini našli motive, ki 
so še opazni in kažejo nekdanje življenje, zdaj pa 
so jih s svojimi likovnimi deli »vrnili« v življenje v 
nekdanjih časih. Drugi dan shoda je dogajanje na 
gradu popestril likovni gost mag. Ivan Bogovčič 
– akademski slikar in restavrator specialist iz 
Ljubljane. Pripravil je zanimivo filmsko projekcijo, 
na kateri so imeli udeleženci enkratno priložnost 
spoznati širino kulturne dediščine, slikarstva in 
restavratorstva. 
V nadaljevanju bo tudi letos petčlanska komisija 
izbrala prvaka shoda in pet del izbrancev. Z delom 
prvaka shoda bo razpolagal župan občine Sevnica 
za promocijo Sevnice, preostalih pet del pa gre v 
zbirko za stalno razstavo. 
Skupinska razstava del, ustvarjenih na shodu, se 
bo pripravila ob praznovanju občinskega praznika, 
17. novembra v Mosconovi galeriji na gradu. Ob tej 
priložnosti bo nastal tudi katalog vseh  del na XVI. 
Sevniškem likovnem shodu Grad 2016. Vzporedno 
bo v Stari galeriji odprta razstava lanskega prvaka 
shoda Zdravka Červa iz Novega mesta. 
Organizatorja likovnega shoda sta bila Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Sevnica, in Zveza kulturnih društev Sevnica. 

Vir: JSKD OI Sevnica

XVI. Sevniški likovni shod 
Grad 2016

Foto: JSKD, OI Sevnica
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Žal se zaradi politične situacije v Afriki festivala ni 
mogla udeležiti izbrana plesno-gledališka skupina 
iz Kameruna. Našo predstavo so si ogledali tudi 
slovenski izseljenci iz Züricha in nas navdušeni 
nad predstavo povabili decembra na gostovanje 
v Švico. Največje presenečenje pa je bilo vabilo 
na 30. mednarodni festival amaterskih gledališč 
maja 2017 v bližini Salzburga v Avstriji, ki nam 
ga je izročil po ogledu naše lutkovne predstave 
organizator tega festivala prof. Matthias 
Hochradl. Mislim, da smo uspešno opravili svoje 
kulturno poslanstvo, zastopali in promovirali 
Sevnico, Posavje in Slovenijo, spoznali nove 
prijatelje, gledališčnike, navezali poslovne in 
prijateljske stike s  Slovenci v tujini in  gledališči 
iz Avstrije, Švice, Izraela, Nemčije, Južnoafriške 
republike, Islandije in Madžarske ter si odprli pot 
v mednarodne gledališke vode, zaigrali dobro 
lutkovno predstavo … V nekaj dneh smo prevozili 
tudi več kot 2000 km. 
Da ne bi pozabili Slovenije in Sevnice, smo vse 
nastopajoče skupine in organizatorje  obdarili z 
dobrotami: dobro frankinjo, sevniško salamo, 
orehovo potico in kupico, iz katere je kukala 
sevniška voščenka. Dodali smo tudi ročno lutko 
iz naše delavnice – dobrega grajskega duha  
Anderluha. 
Seveda velika zahvala vsem, ki so nam s svojo 
pomočjo in posluhom za kulturo omogočili nastop 
na tej nepozabni in ugledni mednarodni gledališki 
prireditvi.     
                             

 Bernard  Pungerčič, G L G Sevnica

Sredi dneva 26. junija se je lepa sončna nedelja 
začela spreminjati v oblačno. Kljub prihajajoči 
nevihti smo se zaičeli zbirati pri družini Orešnik-
Pibernik, pri kateri je likovna sekcija ART lipa iz 
KUD Budna vas organizirala pete otroške likovne 
delavnice. S sabo smo prinesli veliko dobre volje 
in ustvarjalnosti. Še oblaki so se prestrašili in 
odplavali drugam, za tem je posijalo je sonce. 

Po pozdravu je Elena Sigmund s pomočjo članic 
Marije Oven, Gordane Dobriha in Veronike 
Sigmund razdelila material in podala navodila 
za ustvarjanje s temperabarvami in različnimi 
listi v tehniki škropljenja. Najprej smo poskusili, 
potem je šlo zares. Šolski otroci so ustvarili kar 
lepe izdelke, za predšolske je bila to bolj igra in 
so uživali v barvanju z rokami. Najboljši izdelek po 
izboru tričlanske žirije je bil nagrajen. Po krajšem 
odmoru so še obarvali kamenčke v ribe in jih 
nalepili na skupni pano, ki je predstavljal morje za 
združevanje različnih idej. Kar prehitro je prišel čas 
za slovo. Predsednica društva Magda Sigmund se 
je zahvalila vsem udeležencem za sodelovanje in 
mentoricam za požrtvovalno predajanje znanja 
mladim ustvarjalcem. Poslovili smo se z željo, da bi 
počitnice preživeli veslo in srečno ter se prihodnje 
leto spet srečali na delavnicah. 
  

Za KUD Budna vas Magda Sigmund, predsednica

Likovno ustvarjanje na 
Osredku pri Krmelju

Likovno ustvarjanje

Sevniško
grajsko poletje 

2016
Sreda, 3. avgusta 2016, 
ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Radogost večer 
v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja 
Gost: Momodou Cesay – slikar, 
Gambija (Afrika) / London. 
Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. 
Info: 051 680 289 ali 
grad.sevnica@kstm.si.

Sobota, 6. avgusta 2016, 
ob 20. uri 

v atriju Gradu Sevnica:

Komedija “TOC TOC”

 v izvedbi Mladinske gledališke skupine 
Slomškovega Doma iz Buenos Airesa (Argentina) 
Mladinska gledališka skupina Slomškovega Doma 
deluje v okviru mladinske organizacije (Slovenske 

Dekliške Organizacije in Slovenske Fantovske 
Zveze). Dom je središče, ki že več kot pol stoletja 
združuje Slovence v okolici Ramos Mejía, Buenos 

Aires, Argentina.
“TOC TOC” je izredno smešna komedija v dveh 
dejanjih v kateri sodeluje 7 igralcev. Zgodba se 

dogaja v zdravniški čakalnici, kjer 6 oseb čaka, da 
bi jih zdravnik sprejel. Zaradi neznanih razlogov, 

ta odlaša svoj prihod. Zato se navzoči odločijo, 
da bodo kar sami skušali premagati svoj problem 

(Obsezivno Kompulzivno Motnjo) preko skupinske 
terapije.

Vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica. 

Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.

Petek, 19. avgusta 2016, 
ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica:

Folklorni večer
Folklorna skupina DU Sevnica SPOMIN 

vabi vse ljubitelje starih pesmi in plesov 
naših prednikov na FOLKLORNI 

VEČER, kjer se bomo s plesom in 
pesmijo za kratek čas preselili 

kakšnih 100 let nazaj v preteklost. 
Pri tem nam bodo pomagali 

tudi gostje iz Notranjske in 
Štajerske. Vstopnine ni!

Org.: Folklorna skupina DU 
Sevnica SPOMIN

Sevniško
grajsko
poletje 

2016

V nedeljo, 26. junija, je v sklopi tradicionalnega 
festivala Sevniško grajsko poletje na našem 
gradu potekal dan odprtih vrat. Pester program 
je zajemal brezplačen voden ogled gradu, tržnico 
starin in unikatnih izdelkov ter razstavo eksotičnih 
živali. Vreme nam je bilo dokaj naklonjeno, pridružil 
pa se nam je tudi baron Moscon. 

Razstava eksotičnih živali, ki jo je organiziral 
Študentski klub Sevnica v sodelovanju z Društvom 
ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo, je potekala 
v dvorani Alberta Felicijana od 10. do 17. ure. 
Obiskovalci so si lahko ogledali strupenjače, 
kuščarje, dihurčke, žabe, pajke, ščurke in agame, 
lahko pa so se fotografirali tudi s kačo. Med 
razstavo sta bili predavanji, in sicer Eksotične 
živali – kaj je to? in Kako premagati strah pred 
kačami in podobnimi gomazečimi bitji. Hvala vsem 
obiskovalcem in obiskovalkam, ki ste se v tako 
velikem številu udeležili razstave.  

Fotografije so na voljo na Facebooku in v galeriji na 
spletni strani Študentskega kluba Sevnica. 

Vir: Študentski  klub Sevnica

Dan odprtih vrat na 
sevniškem gradu
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 1. 8. 
ob 7.00 - petek, 
5. 8. ob 15. 00

Počitniško varstvo za otroke – 6. teden Salezijanski mladinski 
center Sevnica SMC

ponedeljek, 1. 8. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070

torek, 2. 8. 
ob 11.00 Ustvarjalnica: Hama perlice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 2. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grad  Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto

sreda, 3. 8. 
ob 20.00

Radogost večer - Gost: Momodou Cesay – slikar, 
Gambija (Afrika) / London Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica 

četrtek, 4. 8. 
ob 16.00 Ustvarjalnica na bazenu Predelava majic Bazen Sevnica Društvo Knof in KŠTM Sevnica

sobota, 6. 8. 
ob 8.00 Sevniški sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 6. 8. 
ob 9.00 Pohod v Čehnarjevo dolino zbiranje: pri spomeniku na 

Malkovcu KO ZB Tržišče

sobota, 6. 8. 
ob 16.00 Kino sobota Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 6. 8. 
ob 19.00 Vrtna veselica s Tanjo Žagar in njenim ansamblom pred TVD Partizan Boštanj PGD Boštanj, 031-304-257

sobota, 6. 8. 
ob 20.00 Komedija "TOC TOC" Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8. 8. 
ob 7.00 - petek, 
12. 8. ob 15.00

Počitniško varstvo za otroke – 7. teden Salezijanski mladinski 
center Sevnica Salezijanski mladinski center Sevnica

torek, 9. 8. 
ob 11.00 Ustvarjalnica: Okvir za sliko Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 9. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grad  Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto

sreda, 10. 8. 
ob 7.00

Krvodajalska akcija 
(od 7. do 13. ure). OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070

četrtek, 11. 8. 
ob 7.00

Krvodajalska akcija 
(od 7. do 13. ure). OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070

četrtek, 11. 8. 
ob 16.00 Ustvarjalnica na bazenu: Živalice iz nogavic Bazen Sevnica Društvo Knof in KŠTM Sevnica

petek, 12. 8. 
ob 11.00 Nagradni kviz Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 12. 8. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica
Avtošola Prah Sevnica; 
Inf.: Toni, 031/643-338

sobota, 13. 8. 
ob 20.00 Gasilska veselica na Pokleku z Ansamblom Smeh pred gasilskim domom na 

Pokleku PGD Poklek

torek, 16. 8. 
ob 7.00 - petek, 
19. 8. ob 15.00

Počitniško varstvo za otroke – 8. teden Salezijanski mladinski 
center Sevnica Salezijanski mladinski center Sevnica

torek, 16. 8. 
ob 11.00 Ustvarjalnica: Nakit Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 16. 8. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070

torek, 16. 8. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

Inf. na 07 81 65 070
torek, 16. 8. 
ob 19.00 JOGA v sevniškem grajskem parku Grad Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto

četrtek, 18. 8. 
ob 16.00 Ustvarjalnica na bazenu: Darilne škatle raznih oblik Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 18. 8. 
ob 19.00 - nedelja, 
18. 9. ob 18.00

Samostojna slikarska razstava "Globoke korenine, sočni sadeži" 
Nika Anikisa Skuška Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 19. 8. 
ob 19.00 Folklorni večer Grad Sevnica Folklorna skupina DU Sevnica Spomin

sobota, 20. 8. 
ob 11.00 Igre brez meja Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 21. 8. 
ob 8.00 8. Posavsko zasavske športne igre pred TVD Partizan Boštanj DI Sevnica

ponedeljek, 22. 8. 
ob 7.00 - petek, 
26. 8. ob 15.00

Počitniško varstvo za otroke – 9. teden Salezijanski mladinski 
center Sevnica Salezijanski mladinski center Sevnica

ponedeljek, 22. 8. 
ob 10.00- sreda, 
24. 8. ob 17.00

Poletna sreča na vrvici POŠ Loka pri Zidanem 
Mostu

Krajevna skupnost Loka v sodelovanju s 
krajevnimi društvi, šolo in posamezniki

ponedeljek, 22. 8. 
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. na 07 81 65 070

torek, 23. 8. 
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. na 07 81 65 070

torek, 23. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grad Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto

četrtek, 25. 8. 
ob 16.00 Ustvarjalnice na bazenu: Peresnice Bazen Sevnica Društvo Knof in KŠTM Sevnica

sobota, 27. 8. 
ob 6.00 Sevniški planinski maraton 2016 Športni dom Sevnica Planinsko društvo Lisca Sevnica

sobota, 27. 8. 
ob 13.00

Športni bazar vseh generacij - 
turnir nogometa za veterane in športne igre

Športni dom Sevnica - 
igrišče ŠZ Sevnica
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ŠPORTNI BAZAR VSEH GENERACIJ
Kje:
na igrišču pri Športnem domu 
Kdaj: 
v soboto 27.08.2016 od13. ure naprej

Vabimo na

Ob 13.00 uri

Turnir v igranju nogometa na travi za veterane +40 let

 (sodeluje 8 ekip iz Občine Sevnica)

Ob 16.00 uri

Začetek  športnih iger z žogo in iger brez meja za mlade 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 27. 8. 
ob 19.00 Veselica z ansamblom Veseli dolenjci KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Stanko 031 827 482

nedelja, 28.8.
ob 10.00 25. rekreativno gorsko kolesarsko dirko “Skok na Lisco” 2016 Start: Športni dom Sevnica Kolesarsko društvo Sevnica

www.kolesarstvo.org

ponedeljek, 29. 8. 
ob 11.00 Ustvarjalnica: Šola Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 29. 8. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070

torek, 30. 8. 
ob 11.00 Turnir v ročnem nogometu Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 30. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grad Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto

sreda, 31. 8. 
ob 11.00 Zadnji dan počitnic: Palačinke party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

LEKARNA SEVNICA
V Lekarni Sevnica bomo v naslednjih poletnih 
in jesenskih mesecih izvajali prenovo 
lekarne, v katero bo vključena posodobitev 
informacijske tehnologije in preureditev 
prostorov. Lekarna bo kljub gradbenim 
delom še vedno obratovala na isti lokaciji 
(zraven ZD Sevnica) in farmacevti se bodo 
maksimalno potrudili, da bo delo potekalo 
nemoteno in da bo tako izdaja zdravil kot 
drugih izdelkov čim hitrejša.
Za razumevanje in za strpnost se vam 
zahvaljujemo in se veselimo, da se bomo 
kmalu srečevali v naših posodobljenih 
prostorih!

Irena GROBOLJŠEK KAVČIČ, mag. farm.
direktorica Lekarne Sevnica

Veselica LUKOVEC

27. AVGUST 2016, ob 19. uri
ansambel VESELI DOLENJCI
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Ne, ne … nismo na dopustu – z možgani na off. 
Vsak dan organiziramo razna »tekmovanja«, 
igrice, druženje … in prav vedno poskrbimo, da 
lahko sodelujejo vsi – stari in mladi. Tokrat smo 
se za najmlajše odločili organizirati tekmovanje 
Minuta do zmage. In kako je bilo? Hiša, polna 
smeha.  

Naloge so sicer videti lahke, ampak niso. Kar 
poskusite spraviti piškot s čela do ust, ne da bi 
pri tem uporabili roke, ampak le obrazne mišice. 
Naporna igra, a zelo zabavna. Zanimivi so tudi 
izzivi hitrosti – narediti piramido iz plastičnih 
kozarčkov in kozarčke na koncu pospraviti, s 
slamico prenesti bonbončke in številni drugi.
Bilo je odlično in lahko je žal vsem, ki jih ni bilo. 
Podobno se bo dogajalo skoraj vsak dan med 
počitnicami. Pridite. 

Vir: KŠTM Sevnica 

Minuta do zmage 
z mlajšimi mladinci   

Mrhovinarski lov je zabavna igra (s ponesrečeno 
prevedenim imenom), pri kateri organizator 
sestavi seznam predmetov in izzivov, udeleženci 
pa jih morajo najti, zbrati ali pa opraviti. Navadno 
udeleženci tekmujejo v manjših skupinah, lahko pa 
tudi posamezno. Mi smo se odločili za skupine – 
ker so tako fotografije veliko bolj smešne, izzivi 

pa tudi težji (ni težko voziti samokolnice, eden drži 
drugega za noge, težko pa je voziti samokolnico in 
fotografirati, da sta na fotografiji oba). 
Med počitnicami je v mladinskem centru veliko 
otrok oz. mlajših mladincev, zato smo tokrat igro 
prilagodili le njim (ni bilo npr. plezanja na drevo, v 
nakupovalni voziček …), ni pa bila lahka. Naloge 
so bile točkovane od 1 (najlažja) do 3 (najtežja). 
Po eno točko so dobili za vsako črko abecede – se 
pravi najti neki predmet za vsako črko in se ob tem 
fotografirati. Naloge za 2 točki so bile že težje – 
nekaj lepljivega, nekaj, kar diši, nekaj, kar nosiš 
na rokah … in podobno. Za 3 točke so se morali 
že kar potruditi – fotografirati nekoga z navijaško 
majico ali svoj odsev, ampak ne v ogledalu. Vse pa 
je bilo treba končati v eni uri. 
Ob vsem je pomembno, da vidimo nasmeh na 
obrazih naših mladincev in to, da jih vidimo 
zadihane zaradi tekanja po mestu in spraševanja, 
kdaj se spet vidimo. Potrudili se bomo, da čim 
večkrat. Zahvala za to gre seveda tudi našim 
mestnim tovarnam, podjetjem in organizacijam 
(Siliko, Lisca, Inplet, Proprint, Študentski klub 
Sevnica, Termoglas Boštanj), ki so nam poslali 
razne praktične nagrade. Velika zahvala pa tudi 
Trafiki Sevnica in trgovini Hrček, saj so se gospe 
res zelo potrudile in pomagale našim mladincem. 
Torej, kljub letnemu delovnemu času (od 10. do 
15. ure) se v mladinskem centru še vedno veliko 
dogaja. Pridite, več nas bo – bolje bo. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Mrhovinarski lov 

 
Geslo letošnjega oratorija je bilo Zdaj gre zares, 
navezoval pa se je na vsem znanega Ostržka. Ta 
je bil najprej le navadno poleno, za tem pa mu je 
mizar naredil prav posebno obliko. Na oratoriju 
smo skupaj odkrivali, kaj je Ostržku dalo srce in 
dušo, da je postal odgovoren fant. Ker se tudi 
otroci vsak dan srečujejo z različnimi težavami, 
na katere naletijo na poti odraščanja, je bila ta 
tema zanje zelo zanimiva in jim je omogočila, da se 
poistovetijo in dobijo kakšen odgovor na vprašanje 
ali rešitev za svojo težavo. 

Na Sevniškem oratoriju 
je šlo zares

vodne igre

Oba tedna so se lahko otroci naučili veliko novih 
vrlin v različnih delavnicah. Animatorji smo zanje 
pripravili plesno delavnico, v kateri so spoznavali 
plese z vsega sveta, v športni delavnici so otroci 
porabili svojo odvečno energijo, najmlajši pa 
so izdelovali živali iz odpadlih materialov. Na 
svoj račun so prišla tudi vsa dekleta; tista, ki so 
rada urejena, so izdelovala naravne kreme in 
labele, spet druge so se preizkusile v vrtnarjenju. 
Okoliški kmetovalci so nam podarili domača jajca, 
mi pa smo iz njih naredili okusne testenine. Ker 
pa imamo radi adrenalin, so nekateri izkušeni 
animatorji organizirali plezalno delavnico in se z 
vso potrebno opremo odpravili na novo plezalno 
pot na Lisco. 
Da smo si malo oddahnili od ustvarjanja v 
delavnicah, smo se sredi tedna odpravili na 
turistično kmetijo Obolnar. Otroci so se na izletu 
kopali, igrali različne družabne igre, se pomerili v 
odbojki in nogometu ter skakali na trampolinu. Po 
pikniku smo se odpravili k cerkvi na Zaolaz in imeli 
sveto mašo. 

V drugem tednu smo šli kampirat, in sicer k 
cerkvi svetega Roka nad Sevnico. Odpravili smo 
se vsi skupaj, na vrhu pa so nas pričakali nekateri 
animatorji, ki so že postavili šotore. Obesili smo 
zastavo in si ustvarili pravo taborniško vzdušje. 
Zvečer so se nam pridružili še starši. Predstavili 
smo jim himno. Skupaj smo se udeležili svete 
maše, po njej pa smo si privoščili slastne hrenovke 
in čevapčiče. Čeprav je nočna straža dobro 
opravila svoje delo, so nam jo žal ukradli, a smo 
jo z Ostržkovo pomočjo v naslednjih dneh našli. 
Popoldneve smo preživljali večinoma na igrišču in 
imeli velike igre. To je bil najzabavnejši del dneva, 
ko smo morali sodelovati kot skupina, da smo prišli 
do skupnega cilja. Zelo dobrodošle so bile vodne 
igre, ki so bile kot nalašč za osvežitev v vročem 
popoldnevu. Tudi letos so nas navdušili talenti, 
med katerimi smo težko izbrali zmagovalca. 
Kateheze so pomemben del oratorija, saj se v njih 
pogovarjamo o pomembnih stvareh. Z Ostržkovimi 
dogodivščinami smo spoznali, kako pomembna je 
za nas družina, zakaj se je treba učiti, preverili 
smo, ali se po bližnjicah res pride prej do cilja, ali je 
res pomembnejša delavnost. 
Čez teden nas je spremljala dramska skupina, ki 
se je izkazala kot mojster improvizacije. Animatorji 
smo se družili tudi ob večerih, na koncu pa smo 
naredili tudi ansambel, ki ga je pohvalil tudi Alfi 
Nipič. 
 

Aljaž Prosenik

Skupinska slika na Zaplazu

Osrednja junaka letošnje zgodbe
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Predšolski pevski zbor Ciciban Vrtca Ciciban 
Sevnica je 29. junija organiziral dobrodelni 
koncert Ciciban poje z gosti in s tem sklenil pevsko 
sezono 2015–2016. Na prireditvi je ravnateljica 
Vlasta Fele vsem članom zbora podelila pohvale. 

Kot gosti so nastopili otroci oddelkov Zajčki in 
Balončki s harmonikarjem Jožetom Živcem. Lana 
Žužek in Nina Mikolič sta igrali citre, na klavir 
pa je zbor spremljala Silvija Blaževič. Vokalna 
skupina vzgojiteljic Vrtca Ciciban Sevnica je 
zapela priredbo pesmi Mamma Mia. Zbor so vse 
leto uspešno in pridno vodili Marko Traven, Neja 
Poljšak, Barbara Kužnik in Melita Železnik. Na 
koncu so vsi skupaj zapeli prisrčno skladbo Luna 
nagajiva in si zaželeli, da jim ta med počitnicami 
res ne bi preveč nagajala. Koncert sta povezovali 
Zdenka Poljšak in Marjana Peša (Piki Jakob). 

Melita Železnik

Ciciban poje z gosti

Ni dolgo, ko so otroci prvič prestopili prag vrtca. 
Nekateri so ga obiskovali skoraj šest let, drugi 
nekoliko manj, a prav vsem je slovo od malih in 
velikih prijateljev iz vrtca težko. 
Iz  Vrtca Ciciban Sevnica se je v četrtek, 16. junija, 
poslovilo 125 otrok z oddelkov Čebelice, Žabice, 
Gobice, Škratki, Murenčki, Cepetavčki, Balončki 
in Ribice. Skupaj z vzgojiteljicami smo pripravili 
pestro prireditev. Z nagajivimi izštevankami,  
petjem in igranjem na glasbene cevi smo pričarali 
sproščeno počitniško vzdušje. Prav posebno in 
zabavno je bilo igranje na glasbene cevi, česar 
nas je naučil akademski glasbenik tolkalec Jaka 
Strajnar. Ravnateljica Vlasta Fele je otrokom in 
staršem zaželela, naj sanjajo svoje sanje in naj 
preživijo čim več časa skupaj, saj je to najboljša 
popotnica za življenje. Še predno smo prenesli 
obilico lepih spominov vsak na svoj konec, smo v 
nastopu združili več generacij: mali in veliki iz vrtca, 
Daniel Cajner, Franci Požeg, Jaka Strajnar smo 
zapeli Rompompom še ne gremo domov. Katka in 
Jakec (naši maskoti) pa sta otroke presenetila s 
sladoledom. 
Vsi zaposleni želimo otrokom in staršem prijetne 
počitnice in srečno iz vrtca v šolo. 
  

Zdenka Poljšak

Srečno iz vrtca v šolo

 
Začele so se poletne počitnice, z njimi pa toplo 
vreme in čas brezskrbnih dni in veselja. 
Za animatorje Salezijanskega mladinskega centra 
Sevnica pa je to čas velikih projektov, namenjenih 
otrokom in mladim iz okolice.
V nedeljo,  26. junija, se nas je 40 zagretih 
animatorjev odpravilo na pripravljalni konec tedna 
v Podbočje, kjer je Leničev dom, in ta se je za 3 dni 
spremenil v naš kotiček bivanja. 
Ker je oratorij že skoraj pred vrati, smo takoj 
poprijeli za svinčnike in papir ter začeli načrtovati 
delavnice, igre in kampiranje. Nadobudnim 
animatorjem kar ni zmanjkalo idej in volje do 
ustvarjanja. Na oratoriju pa imamo vsako leto 
tudi himno, ki jo zapojemo med dviganjem in 
spuščanjem zastave. Naši kitaristi so morali dati 
vse od sebe, saj smo peli tako glasno, da se kitar 
skoraj ni slišalo. Kmalu so se oglasili tudi naši lačni 
želodčki, za katere je vse tri dni skrbela kuharica 
Melita. Približeval se je večer, zato smo hitro 
oblekli športno opremo in se odpravili na veliko 
travnato igrišče. Razdelili smo se v dve skupini 
in igrali bejzbol. Igra je bila tako napeta, da smo 

pozabili na vse komarje, ki so nas obletavali. Čas 
je minil, kot bi trenil. Ker pa še nismo bili zaspani, 
smo se v temi igrali še znamenito igro morilec. 
Naslednje jutro smo se zbrali na dvorišču in se z 
jutranjo telovadbo dokončno prebudili. Po zajtrku 
je spet potekalo delo za oratorij. Animatorji 
smo skupaj oblikovali pravila, ki jih moramo med 
oratorijem upoštevati. Dramska ekipa pa se 
je pripravljala na igro, ki nas bo spremljala na 
oratoriju. Popoldne nam vreme ni bilo naklonjeno. 
Ker pa nas tudi to ne ustavi, smo se ob prvi 
priložnosti odpravili na igrišče in spet odigrali 
nekaj iger. Večere so nam krajšali naši glasbeniki, 
s seboj pa smo imeli tudi harmoniko. 
V torek smo se razveselili toplega sonca, hkrati 
pa smo bili žalostni, ker se je naše skupno 
bivanje in ustvarjanje končalo, no, vsaj v takšni 
obliki. Animatorji bomo priprave nadaljevali v 
domačem župnišču. Veseli smo, da se je v naše 
vrste pridružilo toliko novih, zagretih obrazov. 
Priprave so torej v polnem zagonu, zato že težko 
pričakujemo nasmejane otroške obraze.  
  

Aljaž Prosenik, animator 

Animatorji v polnem zagonu

vsak četrtek, od 16. do 19. ure

Vljudno vabljeni
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V soboto, 18. junija, smo kot vsako sezono odprli 
vrata najatraktivnejšega športno-sprostitvenega 
objekta v Sevnici – Bazena Sevnica. Pa vendar 
je bilo letošnje odprtje nekaj posebnega, saj 
so obiskovalce pričakali prenovljeni prostori – 
blagajna, preoblačilnica in kopalnica s tuši, žal 
pa je, na razočaranje marsikaterega mlajšega 
obiskovalca bazen ostal brez skakalnic. 

V prvem tednu so se lahko naši obiskovalci 
preizkusili v igranju nogometa na milnici, ki je 
doživel veliko navdušenja. Izvedli smo tudi plavalni 
tečaj, na katerem je 11 mladih plavalcev s pomočjo 
učitelja plavanja Gorana Brečka vadilo, se zabavalo 
in uspešno izboljšalo svoje plavalno znanje. Da je 
kopanje na Bazenu Sevnica pravi način preživljanja 
prostega časa, kaže tudi število kopalnih dni (več 
kot 200 kopalcev na dan) – v dobrem mesecu dni 
obratovanja jih je bilo kar 15. 
Ekipa Bazena Sevnica vas pričakuje. 
                                                                                                                                           

Vir: KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica 

 
V soboto, 16. julija, je bilo travnato igrišče na 
Logu v znamenju nogometa. Športno društvo 
Log je v sklopu rekreativnega projekta gibaj.se, 
ki ga promovira Športna zveza Sevnica, pripravilo 
veteranski turnir, v prijateljskem duhu pa se 
je zbralo šest moštev. Poleg domače ekipe so 
prišli tudi rekreativci iz Sevnice, Rake, Studenca, 
Trebnjega in celo Zagreba. 

Kljub rahlemu dežju dobre volje in atraktivnih 
potez ni manjkalo. Na koncu dneva je morala v 
težki tekmi domača ekipa iz Loga v velikem finalu 
priznati premoč Hrvatom. Nagrade najboljšim je 
podelil Rok Vodenik, predsednik Športne zveze 
Sevnica. Poleg pokala za 1. mesto so Zagrebčani 
dobili še pokala za najboljšega strelca in vratarja, 
najboljši igralec turnirja pa je bil Matjaž Koritnik, 
ki je igral za Log. V napetem boju za 3. mesto so 
po prostih strelih igralci Rake ugnali ekipo REM 
Trebnje. 
V imenu glavnega pokrovitelja turnirja KIWI-SHOP 
se je Janez Imperl vsem sodelujočim zahvalil 
za sodelovanje. Velik aplavz pa so dobili tudi 
zmagovalci, ki so odojka za prvo mesto velikodušno 
delili z vsemi udeleženci.

 Vir: Športna zveza Sevnica

Gibaj.se na Logu

Prizadevni člani Športnega društva Loka med 
poletnimi počitnicami pripravljajo zabavne športne 
aktivnosti za otroke v sklopu rekreativnega 
projekta gibaj.se, ki je pod okriljem Športne zveze 
Sevnica. 

Nadobudni mladi športniki se pod vodstvom 
domačih animatorjev zabavajo na športnem 
igrišču v Loki. Preizkušajo se v nogometu, košarki, 
odbojki, tenisu in drugem. Najmlajši pa lahko 
uživajo tudi v največjem peskovniku daleč naokoli, 
saj je novozgrajeno igrišče za odbojko na mivki kot 
nalašč za brezskrbno igro. 
Veseli smo, da so se otroci in starši odzvali v tako 
lepem številu, kar nam daje zagon za nadaljnje 
delo. 
Pridi še ti in gibaj.se z nami.

Vir: Športna zveza Sevnica

Gibaj.se 
v Loki pri Zidanem Mostu

 
Večerni tek Primoža Kozmusa v središču Brežic 
je spet privabil številne tekače in tudi navijače. 
Najprej so v netekmovalni preizkušnji tekli 
najmlajši, nato je bil na vrsti start 3,3 km dolge 
preizkušnje in 10-kilometrskega teka. 

Na krajši preizkušnji so v moški konkurenci vsa 
tri mesta na zmagovalnem odru zasedli atleti 
AK Sevnica: z novim rekordom proge je zmagal 
Robert Lendaro, na drugo mesto je pritekel Mitja 
Kurnik, Tomaž Sešlar je bil tretji. Uspeh sevniških 
atletov na krajši preizkušnji sta dopolnila še Tomi 
Bajc s petim in Tim Krašovec z desetim mestom 
ter Ajda in Živa Slapšak, ki sta v ženski konkurenci 
zasedli četrto oziroma peto mesto. 

Na daljši preizkušnji sta AK Sevnica zastopala 
Mateja Jazbec in Dušan Krašovec. Mateja je v 
svoji kategoriji dosegla tretje mesto, v absolutni 
razvrstitvi je bila peta, Dušan pa je v svoji kategoriji 
zmagal, absolutno pa je osvojil tretje mesto. Na 
finalni podelitvi priznanj najboljšim tekačem na 
glavnem odru so nastopili kar štirje atleti AK 
Sevnica. 
  

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti dominantni 
na 3-kilometrski progi

Sevniški atleti zasedli vsa tri prva mesta 
na 3-kilometrski progi.

 
Miha Povšič, atlet AK Sevnica, v letošnji sezoni 
tekov za dolenjski pokal dosega izvrstne rezultate. 
Svojo dobro kondicijo je vnovič potrdil tudi z 
absolutno zmago na Splavarjevem teku v Radečah 
in na semiški preizkušnji.  Na večernem teku v 
Radečah je najhitreje opravil s 7,5-kilometrsko 
progo, čez dva dni pa je zmagal še na jutranjem 
9-kilometrskem teku po kraški učni poti v Semiču. 

Za Miho je bila to že peta absolutna zmaga na tekih 
za dolenjski pokal, pri čemer je treba poudariti, da 
se je tudi na preostalih tekih, ki se jih je udeležil, 
vedno uvrstil na oder za zmagovalce. Zato je 
vodilni tekač omenjenega pokala. 

Vir: AK Sevnica

Miha Povšič 
z absolutno zmago 
v Radečah in Semiču

Absolutna zmagovalca Splavarjevega teka v Radečah

Gibamo se radi »tastari in tamladi«.  
Foto: Jelica Kelava, ŠD Loka

Dušan Krašovec, absolutno tretji na 10 km

Fitnes 
v Športnem domu 

Sevnica 
zaradi prenove

v mesecu avgustu
 

ne bo 
obratoval
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V sredo, 13. julija, je bila na strelišču SD Marok 
v Sevnici končana veteranska spomladanska 
strelska liga z zračno puško. Imela je 12 krogov, 
potekali pa so ob sredah od marca do začetka julija. 
Na tekmah so bili doseženi zelo dobri rezultati, 
nekateri celo primerljivi z rezultati državne ravni 
tekmovanja. V treh finalnih krogih, v katerih so 
se zadetki ocenjevali na desetinke kroga, so bili 
doseženi naslednji rezultati: 

Prva skupina 
• mesto: Marko Černič  532,0 kroga, 
• mesto: Stane Kovačič  522,3 kroga, 
• mesto: Mirko Ognjenovič 518,6 kroga. 

Druga skupina 
• mesto: Jože Košir  480,9 kroga, 
• mesto: Bojan Sorčan  471,0 kroga, 
• mesto: Toni Kovačič  456,3 kroga. 

Septembra se bo začela jesenska liga, ki bo hkrati 
priprava na državno prvenstvo upokojencev in 
državno prvenstvo zveze slovenskih častnikov.

Mirko Ognjenovič

Zaključek spomladanske 
strelske lige z zračno puško

Stane Kovačič, Marko Černič in Mirko Ognjenovič

 
Sevniški strelci so v petek, 23. junija, na strelišču 
Izem nad Radno končali četrti krog lige s pištolo 
velikega kalibra. Dobro streljanje nekaterih 
posameznikov je precej spremenilo stanje na 
tabeli.
Vodilni v  skupini A so: 

• Matej Kolman s 116 točkami, 
• Danilo Petrin s 112 točkami in 
• Stane Mirtelj s 93 točkami.   

Sevniški strelci končali 
4. krog lige velikega kalibra

Vodilni v skupini A so Stane Mirtelj in Damjan Pinozaz 
ter Matej Kolman in Danilo Petrin.

dogodivščino, hrčkanje. Sreda je bil dan za 
balinanje. Gospodje iz Balinarskega kluba Hrasti so 
nam prijazno pojasnili pravila in razne zvijače igre. 

Dva naša mladinca so zaradi njune dobre igre celo 
povabili v klub. Dekleta balinanje ni tako zanimalo, 
zato so se pod drevesi v prijetni senci zabavale z 
ročnimi spretnostmi. V četrtek smo igrali odbojko 
na mivki. Petek je bil dan za vodne radosti na 
bazenu v Sevnici. In ker bazen ni le voda, smo v 
sodelovanju z Zavodom K. N. O. F. tudi ustvarjali, 
organizirali individualni tečaj plavanja, animatorji 
so poskrbeli za vodne igre. Teden špotnih dogajanj 
pa smo sklenili pri športnem domu z igrami brez 
meja. Prvi teden počitnic je bil zanimiv, razburljiv, 
aktiven, nasmejan, vroč. Naj bo takšen vsak dan 
počitnic. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

 
Že tradicionalno KŠTM Sevnica oz. Mladinski 
center Sevnica na prvi teden počitnic organizira 
Športni olimpijski  teden. 

Bilo je super. Vreme nam ni nagajalo, še več, 
pripekalo je. Še dobro, da smo imeli kreme za 
sončenje in dovolj vode. V ponedeljek smo se pred 
soncem skrili z bovlingom velikih in malih. Nekateri 
prvič, a glede na uspeh in nasmeške na obrazu 
gotovo ne zadnjič. V torek smo se zbrali na novem 
igrišču za nogomet in poskrbeli za prav posebno 

Športni olimpijski teden 2016

Vodilna trojka v skupini B je: 
• Janko Božič s 64 točkami, 
• Jože Košir s 63 točkami in 
• Mojca Stomilović z 62 točkami. 

Trenutno najboljši v skupini C  so: 
• Žarko Ćirić z 42 točkami, 
• Stane Kovačič prav tako z 42 točkami in 
• Bojan Sorčan z 38 točkami. 

Liga se bo nadaljevala v četrtek, 8. septembra.

Mirko Ognjenovič

Vodilni v skupini B so Vida Drakslar, 
Jani Košir in Mojca Stomilović.

Toni Kovačič, Jani Košir in Bojan Sorčan
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Iz preteklosti v sedanjost

Ste se že kdaj vprašali, zakaj je tako? Veste, nič ni kar tako. Vsak zakaj ima 
tudi svoj zato.

Na vznožju Velikega vrha 
(540 m), jugozahodno nad 
Lukovcem, stoji na hribčku 
na samem cerkev sv. Marije 
Magdalene iz 17. stoletja. 
Od nje je lep razgled daleč 
po okoliških hribih. V sredini 
cerkve je kip sv. Magdalene 
s križem v roki. 

Poleg Velikega vrha obdajajo cerkev precej visoki hribi: Orle, Poganjka, Laze 
in Preska. Legenda pravi, da je preko teh hribov hodil mladenič Primož iz 
sosednje vasi Primož vasovat na Lukovec k lepi mladenki Magdaleni. Med 
potjo naj bi nabiral gobe, da bi se z njimi prikupil njej in seveda njenim staršem. 
Vendar pa njeni starši na začetku Primoža niso videli kot bodočega ženina, 
zato tudi gob niso sprejeli od njega. Ko se je razočaran vračal, je po gozdu 
sejal nabrane gobe. To je trajalo kar nekaj časa, končno pa so se snubca 
starši Magdalene usmilili in dovolili, da sta se videvala. Vsaka stvar je torej 
za nekaj dobra. 

Zaradi neuslišane ljubezni je Primož posejal toliko gob, da jih je še zdaj 
dovolj, njegova vztrajnost dvorjenja pa je bila na koncu poplačana. Primož in 
Magdalena sta se poročila in uživala v vsakdanjih stvareh, tudi v nabiranju gob. 

 Alenka Kozorog, foto: Robert  Kaše

V gozdu nad vasjo Lukovec je vedno dovolj gob

S pogledom pod nogami spodnesi mi tla,

razburkaj kotiček ravnodušnega srca.

Naj kri  mi po žilah zavre,ponori,

telo v življenju še enkrat zagori. 

Oropaj me hladnosti dolge osame,

ovij me že enkrat v ljubezni omame,

razpihaj mi meglo misli tisočerih,

nate naj mislim ob dolgih večerih.

Prihajaj k meni kot angel brez telesa,

skozi neslišnost noči razkrivat čudesa.

V pišu večernega sanjarjenja bodi z menoj,

dodajaj popolnost,v tišini ob strani mi stoj.

Tvoj nasmeh odpira prostrana obzorja,

utaplja me v ljubezni razburkana morja,

izgubljam naj se le v tvoje oči,

varen pristan v nevihti bodi mi.

Razgrni na mizo prt mi življenja,

s srečo poraščen,brez trpljenja,

brez hinavščine,laži,praznih obljub,

v ljubezen popelje le tvoj me poljub.
                                           

 Tanja Košar

Poljub

  

Je nam upokojencem letos končno 

nekaj izjemnega uspelo, 

nas »bajna« uskladitev pokojnin je doletela. 

To je resničnost in ne šala, iz nikogar norca se nihče ne dela, 

denarnica vsaka je celo za evro ali dva zdaj bolj debela 

in se že veselim, kako se bom s tem privilegijem crkljala. 

  

Si spet marsikdo lahko privoščil bo dopust 

In malce manj odtrgal si od ust. 

Mene pa vseeno muči majčkena dilema, 

saj ne vem, kako lotiti se problema. 

  

Poiskala nogavico sem brez luknje, 

vanjo pol leta tlačila vse prihranke, 

jih na varno skrila, da me kaka skušnjava v trgovini ne bi premamila. 

Ves čas malo šparam, malo črpam, tuhtam: 

Naj na morje grem, morda v toplice, ali naj si za zimo 

kupim suknjo in nove nogavice? 

  

Dopust je že pred vrati, dilemo odločitve prave 

bo brž treba izpeljati. 

No, lahko tudi doma se delam »malo fina«, 

Pomislite, za vse prihranke sama kuham 

si cel teden kavico brez kofeina. 

Že bodo izpuhteli vsi prihranki, 

a upam, da ne bo mi treba ropat banke, 

saj se nam tisoč evrov penzije obeta - katerega že leta? 

Obljube, ki so občasno skoraj že ponarodele, 

So kar nekam izpuhtele. O tem, če se slučajno le zgodi, vedo le škrati. 

Tedaj bo od veselja, sreče, šoka hkrati, 

najbrž marsikoga nekam treba odpeljati!

Zdravka Brečko

Privilegij

Cerkev sv. Marije 
Magdalene na Lukovcu

Lukovec
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine za 4–5 oseb: 

1–2 jedilni žlici olja ali 1 jedilna žlica masla 
oziroma margarine 
1 srednje velika čebula
2 stroka česna
40–50 dag bučk 
1 l vode ali bistre juhe
malo belega vina in nekaj kapljic limonovega soka
pribl. 1/8 l kisle ali sladke smetane oziroma 
creme fraîche 
1/2  šopka peteršilja (juha je zelo okusna tudi s 
svežo baziliko ali drobnjakom)
sol, poper 

Čebulo in česen olupimo in narežemo na rezine 
ali kocke. Bučke operemo, jim odrežemo konce 
in jih narežemo. V loncu segrejemo olje (maslo 
ali margarino) in na njem 1–2 minuti pražimo 
čebulo in česen. Dodamo bučke, solimo, popramo 
in zalijemo z vodo ali juho. Na zmernem ognju 
kuhamo še pribl. 15 minut, da se bučke zmehčajo. 
Dodamo kislo smetano ali creme fraîche in malo 
peteršilja ali bazilike. Zmes obdelamo s paličnim 
mešalnikom in po potrebi dodatno začinimo. 

Kremna juha iz bučk
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Sestavine za 4–5 oseb 

1/2 l jabolčne kaše (narejene doma ali pa jo 
kupimo; ne sme biti preredka)
1–2 jedilni žlici nežveplanih svetlih rozin 
1–2 jedilni žlici ruma 
2 lončka vaniljevega deserta
1/2  lončka kisle smetane
1 zavitek vaniljevega sladkorja 

Rozine operemo z vročo vodo, nato jih zmešamo 
z 2 jedilnima žlicama ruma in pustimo nekaj časa 
počivati (čim dlje, tem bolje). Jogurt, kislo smetano 
in vaniljev sladkor gladko zmešamo. V kozarce za 
kremo izmenjaje naložimo jabolčno kašo, rumove 
rozine (če pripravljamo desert za otroke, rozine 
izpustimo) in kremo iz jogurta in kisle smetane (po 
2–3 plasti).

Jabolčne sanje

Poleti se nas veliko odpravi na krajše ali daljše 
počitnice. Da bi poletni oddih preživeli čimbolj 
prijetno in varno, vam policisti Policijske postaje 
Sevnica svetujemo, da še pred odhodom od doma 
poskrbite za nekaj poglavitnih zaščitnih ukrepov, 
zato pred daljšo odsotnostjo z doma: 
– zaklenite vrata in zaprite okna, 
– pred tem ne pozabite zapreti plina in vode ter 
izklopiti elektrike, predvsem na aparatih (da 
vam zaradi puščanja vode ali požara ne bo treba 
predčasno prekiniti dopusta), 
– vklopite alarmno napravo, 
– ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so 
nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd., 
– ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med 
dopustom raje najemite sef), 
– o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na 
telefonskem odzivniku, listkih), 
– poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno 
doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni 
poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna 
stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte 
dostavo časopisov), 
– doma parkirana vozila zaklenite ter varno 
shranite dokumente in ključe, tudi rezervne, 
– ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev 
v okolici hiše, 
– z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, 
– povejte sosedom, kako ste dosegljivi, 
– preglejte zavarovalne police, kako je s pokritjem 
škode pri vlomu, 
– zapišite si serijske številke vrednejših 
predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti 
pa tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične 
predmete idr.). 
  
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje 
lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti 
za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim 
dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, 
tatvine vozil, drzni ropi ipd., saj je  občutek varnosti 
subjektivne narave in ga vsak posameznik doživlja 
na podlagi lastnih izkušenj. 

Daniel Žniderič, 
komandir policijske postaje, 

višji policijski inšpektor III

Policijska obvestila

Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja, 
je konec junija organiziral brezplačni tabor za 
uporabnice in njihove otroke. Tridnevno druženje 
v Jurkovi koči na Lisci so omogočili družbeno 
odgovorni sponzorji in donatorji z območja Posavja. 
Poletni tabor pa je potekal v sklopu aktivnosti, ki jih 
izvaja Zavod Emma in ga sofinancira Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Zdravljenje ob izmenjavi zgodb v prečudoviti naravi 
Skoraj 20 udeleženk in udeležencev poletnega 
tabora je tri dni uživalo v naravi, razgledu in različnih 
aktivnostih, ki so jih zanje pripravile delavke in 
prostovoljke Zavoda Emma. Naši dnevi so bili zelo 
razgibani in pisani. Prepletale so se različne oblike 
dela, prav tako pa nismo pozabili na sprostitev. 
Veliko smo bili v naravi in nabirali travniške rastline 
ter se igrali različne igre. Vsako jutro smo šli na 
sprehod in začeli dan z jutranjim razgibavanjem. 
Organizirali smo kreativno delavnico izdelovanja 
čestitk, se na zabaven način učili španščine, izvedli 
skupino za samopomoč za odrasle in otroke, 
pekli palačinke in burek ter se zabavali ob iskanju 
zaklada in spoznavnih igrah. Predvsem pa smo 
sobivali, se spoštovali, poslušali drug drugega in si 
delili zgodbe, bremena in objeme. 

Poletni tabor za ženske, 
žrtve nasilja,in njihove otroke

Letošnje muhasto  vreme nas je prijetno 
presenetilo drugo junijsko soboto, ko smo se 
člani Sožitja Sevnica odpravili na izlet v Laško. V 
zdraviliškem bazenu smo se naužili plavanja in 
sodelovali pri vodni aerobiki. 

Sledilo je okusno kosilo, potem pa smo imeli nekaj 
časa za sprehode po čudovitem zdraviliškem 
parku. Popoldne  je bila na vrsti joga za zdravje. 
V eni uri smo se sproščali in temeljito razgibali 
pod vodstvom indijskega učitelja joge. Polni novih 
vtisov in doživetij smo se v poznih popoldanskih 
urah zadovoljni vrnili v Sevnico. Preživeli smo 
zares prijeten dan. 
In kaj nas je pričakalo doma? Prava zgodnje 
poletna ploha seveda, ki pa ni mogla več pokvariti 
odličnega razpoloženja vseh udeležencev izleta. 

Za Sožitje Sevnica: Irena Mavrič

Izlet Sožitja Sevnica v Laško

Foto: Miran Štern

Ti trije dnevi so za udeleženke in udeležence 
tabora pomenili vsaj začasni umik iz vsakdanjosti, 
ki je obremenjena z nasilnimi odnosi v družini in 
nerazumevanjem okolice za njihov položaj. Brez 
pomoči naših donatorjev in sponzorjev nam to ne 
bi uspelo. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi donacijami 
ali kako drugače pripomogli k uresničitvi tega 
projekta. Med pomembnejšimi so Planinsko 
društvo Lisca Sevnica, Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, dm, drogerie markt,  Sadjarstvo Edi Gerzina, 
Radeče papir Nova, Muflon, Jožefa Jazbinšek.              

Hvala tudi prostovoljkam in vsem udeleženkam in 
udeležencem tabora. Skupaj zmoremo več. 
Naj bo poletje mirno, lepo in varno. 

Andreja Jazbinšek, Zavod Emma, OE Krško
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AVGUST: 
50 % popusta ob 

nakupu sezonskih kart.

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

jutranje�in�večerno�plavanje,
dopoldanske,�popoldanske,�

družinske,�študentske,�upokojenške,�skupinske�karte.

BAZEN SEVNICA

Info.: www.kstm.si

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

S  www.dozivljaj.si 
www.kstm.si

Cena: že za 14,50 € po osebi (redna cena paketa je 19,50€)

Možnost koriščenja v poletju 2016

UGODNOST: vsakdo gre v žreb za tri bogate nagrade 
(http://www.dozivljaj.si/lokalno/nagradna-kartica-veselja)

PROGRAM:

•	 vodeni	ogled	Gradu	Sevnica,	
    (ali celodnevno kopanje s kosilom)

•	 kosilo	(otroška igrala v bližini)

•	 panoramski	ogled	
				starega	mestnega	jedra	
   (z balkona gradu)

Mesto in grad Sevnica,  
                    Festival modre frankinje

                    IZLET:  DOŽIVETJA nA SEVnIškEm 
ZA DruŽInE ALI mAnJšE SkupInE
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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!
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Kmec¡ka zadruga Sevnica

in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo

dalec naokoli!
dalec naokoli!in spet bo dišalo

in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišaloMmm...

 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.

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

MC Sevnica
Počitniški odpiralni čas 

od 25. 6. 
do 31. 8. 2016 

  

MED TEDNOM: 
od 10.00 do 15.00

 OB SOBOTAH: 
od 15.00 do 19.00

  NEDELJE IN PRAZNIKI: 
zaprto 

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 076
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.8.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JERNEJ TOZON.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Ciril Ključevšek, Svibno 1, 1433 Radeče
2. nagrada: Milka Slemenšek, Poklek 1, 8283 Blanca
3. nagrada: Dragica Trefalt, Podgorica 14, 8290 Sevnica
4. nagrada: Miro Gačnik, Ledina 106, 8290 Sevnica
5. nagrada: Mili Majcen, Jeperjek 10, 8295 Tržišče

VICOTEKA

Razbita šipa
Kaj pomeni, če je na nihalnih vratih razbita 
šipa?
Blondinka je hotela vstopiti in ni našla kljuke.

Pamet

Žena reče možu:
– Najin sin je res zelo inteligenten, zagotovo 
je dobil pamet od mene!
Mož odgovori:
– Se strinjam, meni je namreč pamet ostala

Kaj delaš?          
                                       
“Kaj delaš tam zadaj, Janez?” vpraša učitelj 
učenca. “Verjetno nič pametnega, kajne?”
“Res je. Trudim se vas poslušati!”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kje se nahaja pomol na sliki? 

IZREK ZA LEPŠI DAN

Pozabi na to, kdo te je prizadel, a nikoli ne pozabi 

kaj si se iz tega naučil.

Vedite, da v življenje vsakega pridejo točno takšni 

ljudje, ki jih potrebujemo, a še bolje je, da iz njega 

odidejo tudi tisti, ki jih ne potrebujemo…

Nagrade za mesec AVGUST

1. nagrada: napihljiva žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
2. nagrada: napihljiva žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM  Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Katera gora je bila najvišja, 
pred odkritjem 
Mount everest-a?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Kresnička

 Izžrebanka:

 Larisa Skušek,  Jeperjek 2, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Sevnica, sevniški bazen. 

 Izžrebanka:

 Darja Filej, Savska cesta 20, 8290 Sevnica
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Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...to
m
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do 32,85 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / m

novi model

JUPITER

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
popusta za model DIAMANT

Gips plošèe, 
podkonstrukcijski 

profili 

UGODNO

Zavratec 34, 8293 Studenec
Tel.: 07/818 90 19

Ponedeljek, sreda, èetrtek, petek in nedelja: 12.00 - 22.00

Sobota: 12.00 - 23.00
Torek - zaprto

Ponudba:

nedeljska kosila po naroèilu

za skupine predhodna najava

GOSTIŠČE

Delovni èas:

ribje jedi,  jedi z žara,  pizze

V neokrnjeni naravi 
v objemu najvecje bukve v Posavju 

preživite lepe trenutke 
z vašimi najdražjimi 

v Gostišcu Ribnik v Zavratcu




