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Februarja so prišle v Sevnico tri prostovoljke 
Evropske prostovoljne službe (EVS) iz Romunije, 
Bolgarije in Hrvaške. EVS je projekt, ki ga financira 
Evropska unija po programu Mladi v akciji. Ta je 
namenjen mladim med 16. in 30. letom, ki si želijo 
pridobiti novo znanje in izkušnje z različnih področij, 
zato prostovoljno delujejo v izbrani organizaciji. 
Ta jim omogoča neformalno izobraževanje in 
pripravljanje svojih projektov. 

Petia Chalakova prihaja iz Bolgarije, stara je 
27 let in je pravkar končala študij sociologije in 
menedžmenta. V Sloveniji bo sedem mesecev. 
Katarina Sopina prihaja iz Zagreba na Hrvaškem, 
študirala je fonetiko in pedagogiko na filozofski 
fakulteti v Zagrebu. Stara je 29 let in bo v 
Sevnici živela leto dni. Catalina Vancea prihaja iz 
Romunije, stara je 23 let in študira izobraževalni 
menedžment, v Sloveniji pa bo osem mesecev. 

Zakaj ste si izbrale Slovenijo? 
Petia: Projekt EVS sem si izbrala, ker me zanima 
izmenjava različnih interesov in izkušenj, pa tudi 
zato, ker sem v obdobju svojega življenja, ko bi 
rada svoje znanje prenesla v prakso. Sevnica 
oziroma projekt Stare Šole mi je ponudila najboljšo 
možnost, ki ustreza mojim interesom in ciljem. 
Zamisel se mi je zdela zelo dobra, prišla pa sem 
ravno ob pravem času. 
Katarina: Če sem iskrena, sem prišla v Slovenijo 
po naključju. Želela sem si sprememb v svojem 
življenju, spoznati nove ljudi, pridobiti nove 
izkušnje, potovati in se naučiti nekega drugega 
jezika. Ko sem iskala možnost, je bil projekt EVS 
ravno pravšnji zame, prijavila pa sem se tudi zaradi 
zanimivega projekta gostiteljske organizacije 
KNOF. 
Catalina: Slovenijo sem si izbrala, ker sem leto 
dni pred začetkom projekta EVS obiskala prijatelje 
v Sloveniji in se takrat takoj zaljubila v prelepo 
naravo in prijazne ljudi, s katerimi sem se imela 
priložnost spoznati. Prevzelo me je tudi to, da je 
Slovenija majhna in je po njej lahko potovati. 

Kakšni se vam zdijo Sevnica in njeni prebivalci? 
Petia: Do zdaj so vse moje izkušnje zelo dobre, 
Sevnica se mi zdi prijetno mestece. Ko sem 
prišla prvič, sem se počutila kot v rojstnem kraju 
svoje babice. S prebivalci smo navezali stik že 
na začetku, čeprav nisem znala jezika. Ljudje so 
večinoma zelo prijazni in radodarni. Zdi se mi, da 

so zelo predani svojim koreninam in tradiciji, kar je 
odlično za medkulturno izmenjavo. 
Katarina: Po sedmih mesecih življenja v Sevnici 
se mi zdi kraj zelo prijeten, ima lepo naravo, veliko 
je krajev, ki jih lahko obiščem v bližini, veliko je 
tudi priložnosti za šport, spoznavanje kulture in 
naravne dediščine. Všeč mi je tudi dobra povezava 
z Ljubljano, Mariborom in Zagrebom. 
Prebivalci so prijetni, le včasih se mi zdi, da so 
preveč zaprti ali pa imajo nenavadne zamisli. 
Osebno težko navezujem stike, saj ljudje pogosto 
preveč dajo na to, kaj si mislijo drugi, ali pa so 
le zaprti v hiši. Fantje so sramežljivi in ljudje ne 
obiskujejo naših projektov, navadno si izmislijo 
prijazen razlog. Sevnica ima zelo veliko prostorov, 
kjer bi lahko organizirali zanimive in prijetne 
dogodke, vendar ljudje tega ne izkoristijo.   
Catalina: Februarja so bili ljudje kljub mrzlemu 
vremenu topli in prijazni. Spomnim se prvega dne 
kot včeraj, ko smo spoznale koordinatorja in dobile 
darila iz lokalnih podjetij. Bila sem popolnoma 
presenečena, da so nas sprejeli tako odprto, tudi 
v barih Dile in Nula nula. Mislim, da je mogoče zelo 
lahko navezati stik, še posebno na pijači ob pivu 
Laško. Čeprav je Sevnica majhno mesto, je veliko 
krajev, kamor lahko greš, kadar ti je dolgčas, še 
posebno ob koncu zime. Bila sem presenečena 
nad bazenom, nad tem, da sta v mestu tudi kino 
in teniško igrišče. Rada hodim v naravo, zato je 
Lisca zame popoln kraj. Moram omeniti tudi, da je 
prelep tudi sevniški grad. 

Kaj najraje počnete v Sevnici? 
Petia in Katarina: Zelo radi se sprehajava in 
odkrivava nove kraje in skrite kotičke, včasih 
tudi fotografirava prelepe razglede in opazujeva 
sončni zahod. 
Catalina: Kadar je vreme dobro, grem na tenis, pa 
tudi na bazen ali igrat odbojko. Rada obiščem tudi 
mladinski center in se tam igram z otroki. 
 
Kaj vam je v Sevnici najbolj všeč in kaj boste najbolj 
pogrešale? 
Petia: Menim,  da ima Sevnica veliko možnosti 
za razvoj, ob tem pa bo gotovo ohranila svojo 
zgodovino in kulturo. Prijetno mestece. 
Katarina: Všeč mi je to, da je vse sproščeno in lažje 
kot v velikih mestih in da je vse tako blizu. Ljudi, 
ki jih hočem srečati, srečam kjerkoli sem, zato 
sem tudi nehala uporabljati mobitel. To sproščeno 
ozračje bom tudi najbolj pogrešala. 

Catalina: Rada opazujem Sevnico ponoči in Zagreb 
z Lisce. Lepo je, da ima majhno mesto toliko luči. 
Seveda bom pogrešala svoje prijatelje in kraje, 
kjer se srečujemo. Tudi svojo hišo. 

Se vam zdi, da česa v Sevnici ni ali bi bilo lahko 
bolje? 
Petia: Manjka več kulturnih prostorov in prireditev 
ob večerih, da bi si lahko ljudje oddahnili. Sevniški 
grad je čudovit, vendar morda preveč sodoben. 
Katarina:  Mislim, da manjkata v Sevnici predvsem 
kultura in umetnost. Več svobode in spodbude za 
ljudi, da so lahko, kar so, in se lahko tako izražajo v 
kulturi in umetnosti. 
Catalina: V Sevnici manjka več predstavitev 
mladinskih projektov in tudi mladine. Manjka tudi 
velik lep park s klopcami za sprostitev. 

Česa ste se v Sevnici naučile? 
Petia: Naučila sem se, da ni nujno vedno upoštevati 
načrta in biti bolj sproščena, če gre kaj narobe. 
Katarina: Po sedmih mesecih življenja v Sevnici 
sem predvsem bolje spoznala sebe in ljudi na 
splošno.   
Catalina: Naučila sem se organizirati projekte od 
začetka do konca, pa tudi različnih računalniških 
programov in varčevanja. Vidim tudi, da so oblačila 
iz ponovne uporabe boljša in varčnejša. To sem 
ugotovila v Stari šoli. 

Kaj boste počele, ko se boste vrnile domov? 
Petia: Imam nekaj ponudb za službo, trudila pa se 
bom, da bo prostor okoli mene čim bolj zelen! 
Katarina: Ko se bo moj projekt končal, bom še 
naprej iskala sebe in se preizkušala na različnih 
področjih. Kaj točno bom delala, še ne vem, mislim 
pa, da pridejo stvari same ob pravem času. Biti 
moramo le odprti in dovolj pogumni.
 

Prostovoljke delujejo v Sevnici že sedem mesecev. 
Rezultati njihovih projektov so dobri, pa tudi 
njihova pomoč v organizaciji KNOF. Vabimo tudi 
druge mlade, ki si želijo sodelovati pri podobnih 
projektih in odhoda v tujino, da se oglasijo na 
upravi društva KNOF, kjer vam bodo pomagali pri 
prijavljanju in izbiranju organizacije. 
 

Pogovarjala se je Tamara Hrovat, koordinatorka EVS.

Intervju

Prostovoljke EVS iz Romunije, Bolgarije in Hrvaške v Sevnici
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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 Metelko, Jože 
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Božislava Čož - razen občinskih novic.
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: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide oktobra 2013, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Superženska. So nas tako označili moški 
ali smo se same? Hočemo biti popolne, 
najboljše, uspešne, zaželene, ljubljene. 
Ob tem pa neprestano občutimo stres, 
izgorelost, nepovezanost, nepopolnost in 
osamljenost.  V bistvu se same žrtvujemo 
za druge in to zato, da dobimo potrditev in 
pozabljamo nase. Res je, da se moramo v 
svetu, ki se hitro spreminja in v katerem 
se vse hitro odvija, nenehno dokazovati. Pa 
vendar se morajo tudi moški, otroci. 

Nikomur ni prizaneseno. Mogoče še nismo 
usvojile vseh veščin dolgega maratona 

preizkušenj, kakršne bi potrebovale v svetu, 
ki ga živimo. Univerzalnosti ni. Ne zapletajmo 
stvari, ampak jih poenostavimo. 

Vedno bodo obstajale manjše razlike in 
različno dojemanje posameznikov, ker sicer 
smo enakopravni, nismo pa enaki. Razlike 
med spoloma so kot med generacijami, zato 
jih spoštujmo. Tudi zato, da bomo kakovostno 
sobivali. In vzemimo si čas zase. Družimo se. 
Tako se bomo razbremenili, boljše volje bomo 
in vedeli bomo, da smo dobri, da nam nič ne 
manjka, in mogoče tudi kdaj dobili potrditev, 
da nas le ne razumejo pravilno. 

Mojca Pernovšek
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

V Sevnici je potekala okrogla miza »Revitalizacija 
starega mestnega jedra Sevnice«. Predstavniki 
Občine Sevnica in družbe Savaprojekt d.d. 
iz Krškega, ki pripravlja strokovne podlage, 
so krajanom starega dela Sevnice in drugim 
prebivalcem mesta podrobneje predstavili 
postopek in cilj priprave strokovnih podlag za 
oživitev starega mestnega jedra. 
Cilj izdelave strokovnih podlag je izdelati strokovni 
elaborat, vključno z izdelavo morebitnih variantnih 
rešitev oziroma idejnih zasnov in predlogov za 
obnovo obstoječega stavbnega fonda, umestitev 
novih ali nadomestnih objektov s spremljajočimi 
zunanjimi ureditvami, funkcionalne povezave z 
obstoječimi ambienti in objekti v starem mestnem 
jedru ter zasnovo ureditev območja s potrebno 
komunalno, energetsko, telekomunikacijsko 
in cestno-prometno ureditvijo, z navezavo 
na obstoječe in načrtovane prometne in 
infrastrukturne ureditve v neposredni okolici 
obravnavanega območja. S strokovnimi 
podlagami bodo določene strateške usmeritve 
oziroma temeljni pogoji in predlogi za pripravo 
potrebne strokovne izvedbene dokumentacije za 
to območje.

Namen okrogle mize je bil, da izdelovalec strokovnih 
podlag udeležencem predstavi postopek in cilj 
priprave le-teh, predvsem pa v razpravi pridobi čim 
več konstruktivnih predlogov in usmeritev. Krajani 
so v razpravi podali vrsto predlogov, ki jih bosta 
Občina Sevnica in pripravljavec strokovnih podlag 
analizirala in jih smiselno vključila v strokovne 
podlage. Eden pomembnejših zaključkov okrogle 
mize je bila ugotovitev, da bo v sodelovanju občine 
in krajanov starega mestnega jedra lažje in hitreje 
doseči skupno zastavljene cilje za oživitev starega 
mestnega jedra Sevnice. 
Krajani so svoje pobude lahko podali do konca 
meseca avgusta. Izdelovalec bo strokovne 
podlage za revitalizacijo starega mestnega jedra 
Sevnice izdelal do druge polovice oktobra. 

Za oživitev 
starega mestnega jedra 
Sevnice

Občina Sevnica je z več projekti uspešno 
kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev 
na javnem razpisu »Energetska sanacija 
osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in 
knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, ki je bil odprt v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013. 
Gre za sredstva kohezijskega sklada v sklopu 6. 
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« za 
energetsko sanacijo javnih stavb.

Občina je prejela sklepe za energetsko sanacijo 
podružničnih šol na Studencu in v Loki pri Zidanem 
Mostu, za osnovne šole v Šentjanžu, Boštanju in 
Krmelju, za telovadnico pri osnovni šoli v Sevnici 
ter za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma 
Sevnica. Skupni znesek odobrenih nepovratnih 
sredstev za vse naštete objekte, katerih sanacija 
je načrtovana v letih 2014 in 2015, znaša več kot 
milijon evrov. Občina Sevnica je pri vseh navedenih 
projektih upravičena do nepovratnih sredstev v 
višini 85 odstotkov upravičenih stroškov operacije.

Gre za drugi razpis Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor, vezan na energetske sanacije javnih 
stavb. Kot smo obvestili v marcu, je bila Občina 
Sevnica na prvem javnem razpisu uspešna s 
projektom energetske sanacije Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica in enote Kekec ter si s 
tem zagotovila sklep o sofinanciranju investicije 
v višini okrog 1,3 milijona evrov. Vsi pridobljeni 
sklepi so za izvedbo investicij velikega pomena 
ter so rezultat prizadevanj, kako v luči okoljske 
odgovornosti zagotoviti čim večjo energetsko 
učinkovitost javnih objektov.

Občina Sevnica
zopet uspešna na razpisih

Občina Sevnica je zaključila s celovito ureditvijo 
lokalne ceste skozi vas Pokojnik v krajevni 
skupnosti Zabukovje, v smeri proti Podskalici. 

Po izgradnji vodovoda, ki sicer intenzivno poteka na 
širšem območju desnega brega reke Save, je bilo 
na 250-metrskem odseku urejeno odvodnjavanje, 
meteorna kanalizacija, rekonstruirano križišče, 
zamenjan je bil ustroj cestišča in izvedena 
preplastitev na celotnem odseku. Ob cestišču je 
urejeno novo avtobusno postajališče.

Nova podoba vasi Pokojnik

Župan Srečko Ocvirk se je v avgustu skupaj s 
sodelavci sestal z Vladimirjem Bracom Mušičem, 
mednarodno uveljavljenim slovenskim arhitektom, 
urbanistom, publicistom in univerzitetnim 
predavateljem, rojenim v Sevnici. Po njegovih 
načrtih so leta 1958 izdelali spomenik borcem 
NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja s ploščadjo 
pri železniški postaji v središču Sevnice. Tema 
srečanja je bila obnova te pomembne memorialne 
dediščine v povezavi z ureditvijo neposredne 
okolice. Arhitekt Mušič je z veseljem izrazil 
strinjanje k sodelovanju pri pripravi usmeritev 

in predlogov za prenovo, saj mora po njegovih 
besedah spomenik trajno ohraniti pomen v 
prostoru in pustiti svoj pečat tudi po pol stoletja od 
postavitve. V jeseni bo obiskal Sevnico, kjer mu bo 
Občina Sevnica predstavila predloge in območje 
prenove ter načrtovane ureditve v tem prostoru 
in se z njim dogovorila o nadaljnjem sodelovanju pri 
izvedbi ureditev.

O obnovi spomenika 
na Trgu svobode

RAZPIS 
ZA PODELITEV 

OBČINSKIH PRIZNANJ
V teku je razpis 

za podelitev občinskih priznanj v letu 2013. 
Razpis, ki je odprt do 6. septembra 2013, 

je v celoti objavljen na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si.
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OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Izgradnja hišnih priključkov (RNO) na optično 
omrežje v občini Sevnica se nadaljuje.

Podjetje GVO, d.o.o., ki je izvajalec gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja v občini Sevnica, je na svoji 

spletni strani objavilo 
nov obrazec za naročilo RNO priključka. 

Interes za izgradnjo priključkov se tako 
odslej zbira prek novih obrazcev, in ne več prek 

pogodb. Pogodbe, ki so že bile poslane podjetju GVO, 
d.o.o. se bodo upoštevale enako kot novi obrazec, le da 
bodo stranke pred izgradnjo podpisale novo pogodbo. 

Nov obrazec za naročilo izgradnje RNO priključka je 
objavljen na naslovu:

http://www.gvo.si/uploads/Documents/
ObrazecNarociloRNO.pdf   

Način pridobitve možnosti priklopa na OŠO:

Interes za izgradnjo priključkov se zbira preko novih 
obrazcev, ki jih lahko oddate v sprejemni pisarni Občine 

Sevnica ali jih pošljete na podjetje GVO d.o.o.
Po oddaji obrazca se 

sklene pogodba 
med podjetjem GVO d.o.o. in naročnikom. 

Po podpisu pogodbe podjetje GVO d.o.o. opravi 
izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.

Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska televizija 
Sevnica, Siol in Amis) izbere ponudnika in z njim 

sklene naročniško razmerje.
V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja in 

potrditvi o možnosti priklopa s strani GVO d.o.o. 
sledi priklop na optično omrežje.

Informacije – GVO d.o.o.
Za področje KS Sevnica, Blanca in Zabukovje: 

matejko.resnik@telekom.si / 031 227 594
Za področje KS Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj:
josip.ivanisevic@telekom.si / 041 774 967

Za področje 
KS Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž: 
sebastjan.spec@telekom.si / 031 769 604

Informacije – Občina Sevnica
Bojan Kostevc (vodja projekta OŠO)

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si / 051 348 039

Občinske strani

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Tudi območje občine Sevnica so v poletnih tednih 
močno prizadele izjemno visoke temperature in 
pomanjkanje dežja, še dodatno pa je k uničenju 
pridelka pripomoglo neurje s točo, ki je posamezna 
območja občine zajelo 9. avgusta. Komisija za 
oceno škode v sestavi strokovnih sodelavcev 
Kmetijsko-svetovalne službe Sevnica in Občine 
Sevnica je opravila ogled posledic suše in kasneje 
tudi posledic toče na kmetijskih površinah. 
Posledice suše je močno čutiti tudi v gozdovih, ki 
prav tako pokrivajo velik del občine.

Ocena škodnega dogodka kot posledice suše je 
podana za skoraj 10 tisoč hektarjev površine, 
kar je velika večina vseh kmetijskih površin v 
občini. Najbolj, med 30 in 80 %, so zaradi suše 
uničene vrtnine in koruza. Med 20 in 50 % so 
uničeni krompir, travna deteljna mešanica, 
travinje in intenzivni sadovnjaki, do 30 % 
pa vinogradi. 

9. avgusta je posamezna območja občine v 
popoldanskem času zajelo neurje s točo. Na podlagi 
ocene komisije so bili najbolj prizadeti intenzivni in 
ekstenzivni nasadi, vinogradi, poljščine in vrtnine 
na območju, velikem okrog 200 hektarov, v 
krajevnih skupnostih Boštanj, Tržišče in Šentjanž. 
V sadjarstvu so bili poškodovani intenzivni in 
ekstenzivni nasadi, predvsem jabolka, hruške in 
orehi v nasadih brez protitočne zaščite, tu znaša 
škoda od 10 do 50 %. V vinogradništvu so bili 
najbolj poškodovani vinogradi na območju krajevne 
skupnosti Boštanj  (Vetrnik, Vrh, Apnenik, Dobje, 
Okič, Jablanica, Topolovec), kjer znaša škoda od 
10 % do 90 %. V vrtnarstvu so bile poškodovane 
manjše površine, predvsem za lastno porabo, od 
tega je nekaj tržnih pridelovalcev. Škoda znaša od 
10 % do 40 %. V poljedelstvu je največ škode na 
koruzi, ki je bila prizadeta že od suše in bo sedaj 
primerna samo za silažo, pridelek zrnja bo zelo 
majhen. Poškodovani so tudi strnišni dosevki. 
Škoda tu znaša od 10 % do 50 %. 

Občina Sevnica je ugotovitve posredovala 
pristojnim institucijam, o morebitnih ukrepih pa 
bomo obveščali v nadaljevanju. 

Posledice suše in toče

Kot vsako leto se je 
tudi pred pričetkom 
letošnjega šolskega 
leta sestal Svet 
za preventivo in 
vzgojo v cestnem 
prometu, ki je 
osnovan kot delovno 
telo občinskega 
sveta. Članom sveta 
so se na tokratni 
seji pridružili 
še predstavniki 
osnovnih šol, 
sevniške policijske 
postaje ter strokovni 

sodelavci občine, ki skrbijo za področje urejanja in 
vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. 
Med drugimi točkami dnevnega reda je bila 
osrednja razprava namenjena aktivnostim ob 
začetku šolskega leta. V tem času je namreč 
zaradi bistveno bolj zgoščenega prometa pred 
šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost 
vseh udeležencev v prometu, k čemur lahko z 
obveščanjem in konkretnimi ukrepi v sodelovanju s 
pristojnimi institucijami pripomore tudi delovanje 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
V dogovoru s šolami in policijo bodo oblikovane 
skupine prostovoljcev, ki so pripravljeni svoj čas v 
prvih šolskih dneh nameniti spremljanju varnosti 
otrok na poti v in iz šole ob najbolj frekventnih 
poteh. V sklopu priprav na novo šolsko leto so, kjer 
je to potrebno, opravljena barvanja talnih označb 
pred šolami in urejene obnovitve prometne 
signalizacije.
Kot so se strinjali člani sveta in drugi udeleženci 
seje, je bilo v zadnjih letih s številnimi izboljšavami 
in infrastrukturnimi pridobitvami, predvsem 
pločniki, poskrbljeno za bistveno boljšo varnost. 
Kljub temu bo v prihodnje pozornost potrebno 
nameniti še nekaj območjem. Za varnost otrok na 
poti v in iz šole so v prvi vrsti odgovorni starši.
Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost 
v cestnem prometu pozivata vse udeležence 
v prometu na dosledno spoštovanje cestno-
prometnih predpisov ter še posebno pozornost 
ob pričetku novega šolskega leta. Vsem šolarjem 
in staršem ter učiteljem in vodstvom šol želimo 
prijeten pričetek novega šolskega obdobja ter 
veliko uspehov. 

Varno na poti 
v novo šolsko leto!

JAVNI POZIV 
ZA SODELOVANJE 

V PROGRAMU PRIREDITEV 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

OBČINE SEVNICA 
Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in 
drugim društvom ter podjetjem in organizacijam v 

občini Sevnica. Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in 
dogodki obogatite kulturno in družabno dogajanje v 

času praznovanja občinskega praznika.

Osrednja slovesnost 
v počastitev občinskega praznika Občine Sevnica 

bo v petek, 8. novembra 2013, ob 17. uri 
v Športnem domu Sevnica, 

ostale prireditve pa se bodo odvijale po občini skozi 
celoten mesec november.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega 
javnega pomena in jih boste organizirali v novembru, 

bomo strnili v celovit program prireditev. 
Program bo javno objavljen v medijih in na 

spletni strani Občine Sevnica.

Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve v času 
praznovanja občinskega praznika, kraju in času dogajanja 

ter o organizatorju prireditve (naslov, telefonska 
številka kontaktne osebe) zaradi uskladitve koledarja 

posredujete pravočasno, v pisni obliki, na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica ali na 
elektronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, 

najkasneje do 30. septembra 2013.
Za dodatne informacije lahko pokličete v 

Kabinet župana Občine Sevnica (07 81 61 213).

Občina Sevnica

OBVESTILO CSD SEVNICA

S strani policije smo bili obveščeni, da se tudi na območju 
občine Sevnica dogaja, da pridejo na vrata ljudje, ki s 
pretvezo, da opravljajo »pomoč na domu«, ponujajo 
starejšim občanom različne storitve.

Storitev POMOČ DRUŽINI NA DOMU po pogodbi z Občino 
Sevnica opravlja CENTER ZA SOCIALNO DELO (CSD) SEVNICA, 
zajema pa gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in 
spremljanju pri opravljanju nujnih obveznosti.
Sporočamo, da pridemo do vas le, če nas pokličete vi ali vaši 
sorodniki, sosedje. Najprej sklenemo z vami pisni dogovor 
o tem, katere storitve bomo pri vas izvajali. Dogovorimo se 
tudi, ob kateri uri bodo prihajali socialni oskrbovalci.
Naj poudarimo: nikoli ne pridemo na vaš dom, če se prej 
nismo dogovorili. Če ste v dvomih, nas pokličite na številko 
07 81 61 240 ali  051 44 99 80.

Svetujemo vam, da ste previdni pri tem, koga spustite v 
svoj dom. Želimo vam veliko prijetnega in da bi se ustrezno 
varovali pred slabimi izkušnjami.

Danica Božič, Center za socialno delo Sevnica
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Po občini

 
Julija smo v Stari šoli organizirali dobrodelno 
kreativno akcijo Zapestnice prijateljstva. V 
četrtek, 18. julija, smo se pozno popoldne zbrali v 
naravoslovni učilnici pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
V dobri družbi, kjer je seveda že zaradi vsebine 
delavnice prevladovala ženska energija, so pridno 
nastajale zapestnice prijateljstva. Zapestnice so 
narejene iz že uporabljenih kosov blaga in gumbov. 

Temeljijo na konceptu ponovne uporabe. Vsaka 
udeleženka je lahko eno vzela s  seboj, preostale je 
mogoče kupiti v Stari šoli. Del izkupička od prodaje 
bomo namenili Društvu za zaščito živali Posavje. 

Postanite del dobrodelne zgodbe in poiščite svojo 
zapestnico v Stari šoli. 

Prva sobota avgusta pa je bila zaznamovana z 
Ulični butikom, projektom prostovoljk EVS, ki so 
v sklopu Stare šole organizirale ulično prodajo 
rabljenega pohištva, oblek, nakita, torbic, hišnih 
pripomočkov in drugega, in sicer za hotelom 
Ajdovec, v bližini želežniške postaje. 

Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.

Reuse – ponovna uporaba in 
dobrodelna kreativna akcija 
Stare šole in Ulični butik

 
Znanje za 
z a p o s l o v a n j e , 
poslovno in 
prodajno znanje 
ter osebno 
moč in uspešno 
poslovanje, je bilo 
avgusta aktivno! 

V sklopu Poslovnih uric, Socialnega inkubatorja 
Posavja, smo se spet srečali z nosilci ene izmed 
poslovnih idej, kar pomeni, da imamo skupne 
interese in vidimo možnosti za pomoč projektu 
pri uresničevanju. Na presenečenje navzočih smo 
našli tako dobro rešitev, da nas je prvi hip kar 
presenetila: to sta moč skupnega razmišljanja 
in potrditev, da res Vsak svojo priliko ima! Zelo 
verjetno se bo ta ideja vključila v okvir Socialnega 
inkubatorja Posavja kot samostojni pridobitni 
center in tako dobila svoja »krila«. Držimo pesti za 
uspešno uresničitev. 
Aktivni smo bili tudi v zadnjih dveh tednih avgusta, 
saj smo v sklopu KNOF Akademije s sodelovanjem 
MSOS organizirali pet delavnic za spodbujanje in 
pomoč pri zaposlitvi. Posvetili smo se motivaciji 
in poznavanju poslovanja (vodenje, prodaja) ter 
predstavitvi možnosti razvoja poslovne ideje v 
sklopu Socialnega inkubatorja KNOF. Dogajanje 
lahko spremljate na www.knof.si/koledar, saj 
bomo zelo verjetno to kmalu delno ponovili. 
Več informacij o poslovnih uricah, delavnicah 
Vsak svojo priliko ima ali osebnem treningu in 
prodajnem pogovoru je na zadravka@insert.si, 
lahko pa tudi pokličete na 041/640 328. 

Zdravka Abram, Znanje za zaposlovanje, 
Zavod KNOF, so. p. 

Znanje za zaposlovanje

V Loki pri Zidanem Mostu so na začetku 
avgusta s priložnostno slovesnostjo zaznamovali 
130-letnico nepretrganega delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri 
Zidanem Mostu. V sklopu praznovanja so gasilci 
najprej pripravili slavnostno sejo s kulturnim 
programom in podelitvijo priznanj. Slovesnost 
je popestrilo še odprtje razstave o 130-letnici 
gasilstva v Loki. Praznovanje se je  nadaljevalo s 
tekmovanjem gasilskih enot v veslanju na Savi in 
sklenilo s slovesnostjo, na kateri so gasilci prevzeli 
v uporabo novo gasilsko vozilo in obnovljen gasilski 
dom. 

Na slovesnosti je bil častni gost generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Darko But, župan Srečko Ocvirk pa je ob tej 
priložnosti društvu za uspešno in prizadevno 
delo na področju gasilstva podelil listino Občine 
Sevnica. Dogodka se je poleg predstavnikov 
Gasilske zveze Sevnica in domačega gasilskega 
društva udeležil tudi predsednik Gasilske 
zveze Slovenije Jošt Jakša. Večer je popestrila 
atraktivna postavitev sklopnih lestev v izpeljavi 
Prostovoljnega gasilskega društva Podnanos, 
v stari dvorani gasilskega doma pa so odprli 
prenovljeno muzejsko zbirko. 
  

Vir: Občina Sevnica

130-letnica 
Prostovoljnega gasilskega 
društva  Loka  pri  Zidanem  Mostu

 
Poletje je čas sonca in morja, brezskrbnih dni in 
sprostitve, čas počitnic in dopustov. Poletje pa je 
tudi čas, kadar lahko naredimo kaj dobrega zase 
in druge. 
V Domu upokojencev Sevnica se namreč trudimo, 
da se tudi v teh poletnih dneh vedno kaj dogaja. 
Poskrbimo, da stanovalci preživijo čim več časa 
na svežem zraku, v senci domskega parka, tisti, ki 
zmorejo sami, in tisti, ki potrebujejo pomoč. Tu pa 
nikoli ni dolgčas! 
Avgusta nas je v spremstvu Gorazda in Robija 
obiskal psiček Ajš, zlati prenašalec, ki »biva« v 
Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. 
Ob vsakem ponovnem obisku Ajš pri stanovalcih 
vzbudi zelo veliko zanimanja in pozornosti. 

Poletje v 
Domu upokojencev Sevnica

Vsako leto organiziramo tradicionalno poleti 
sladoledni dan, kadar pokušamo različne 
sladolede, in tako je bilo tudi letos. Da bi bilo 
druženje še bolj veselo, so nas na ta dan obiskali 
otroci iz vrtca Ciciban Sevnica z vzgojiteljicama 
Ireno in Vesno. Ti so nam zaplesali in zapeli, se s 
stanovalci družili in z njimi poklepetali, hkrati pa 
smo se še posladkali in ohladili s sladoledom. 
V podobnem vzdušju je minilo tudi dopoldne, ko 
so se povabilu odzvali varovanci iz bivalne enote 
Kompolje in našim stanovalcem  s pesmijo in 
besedo polepšali dan. 
Vsak obisk v dom prinese veliko pozitivne energije 
in razigranost, kar stanovalcem ogromno pomeni 
in jim polepša njihovo jesen življenja. 

Darja Borin

DUO Impoljca
Enota DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
Trg svobode 17, 8290 SEVNICA
Tel.: 07/81-60-740
E-pošta: duo.sevnica@duo –impoljca.si

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
V Domu upokojencev Sevnica smo v letu 2013 
organizirali DNEVNO VARSTVO, ki je namenjeno 
starejšim osebam nad 65 let  starosti.
Možno je vključevanje  v organizirane oblike 
preživljanja dneva:
• Dnevne aktivnosti (skupinska telovadba, 
prebiranje literature in dnevnega časopisa, 
spominske in razvedrilne igre, ročna dela, 
pogovorne teme)
• Udeležba na družabnih, kulturnih prireditvah, 
izletih, piknikih
• Praznovanje osebnih praznikov
• Možnost vključitve v zaposlitveno skupino
• Koriščenje frizerskih uslug
• Dnevni počitek v za to namenjenem prostoru
Z dnevnim varstvom zagotavljamo kvalitetnejše 
preživljanje starosti in skupaj bogatimo življenje!

  Franja Svažič, vodja DU Sevnica
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Oglasi

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Znanje in vseživljenjsko učenje sta edini učinkoviti orodji, ki zagotavljata ekonomsko in socialno 

neodvisnost. Izvajalci izobraževanja odraslih se tega dobro zavedamo, tudi na Centru za 

izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), kjer za odrasle izvajamo različne programe za 

pridobitev izobrazbe: osnovna šola za odrasle, ekonomski tehnik, gastronomija, gastronomija 

in turizem, predšolska vzgoja, administrator, gastronomske in hotelske storitve ter trgovec. Vsi 

programi so prilagojeni odraslim, upoštevajo njihovo predznanje in učne možnosti, udeleženci pa 

skozi aktivne oblike učenja pridobivajo konkretna znanja in spretnosti za poklic. 

»Zelo mi je všeč na CIK-u, da je program, ki ga obiskujem, vsebinsko zelo bogat in ti res 

posreduje potrebne informacije in znanje, prilagojen pa je tudi časovno za nas, ki smo zaposleni, 

tako da ne bi ničesar spremenila, mi je všeč tako, kot je,« je pojasnila udeleženka programa 

predšolska vzgoja Tadeja Jevnikar. O kakovosti in strokovnosti našega dela pa priča tudi dejstvo, 

da smo spomladanski rok poklicne mature 2013 ponovno okronali z zlato maturantko. 

Poklicno usposobljenost za delo lahko udeleženci pridobivajo tudi v programih za pridobitev nacionalne poklicne 

kvalifikacije socialni oskrbovalec na domu in pomočnik kuharja, ali pa svoje znanje izpopolnijo na tečajih s področja 

računovodstva, računalništva in tujih jezikov. 

Več o izobraževalni ponudbi v šolskem letu 2013/2013 lahko izveste na , 07/34 82 100 ali pa se udeležite www.ciktrebnje.si
informativnega dne v vaši neposredni okolici:

     - 12. septembra 2013, ob 16.30, na Osnovni šoli Krmelj, Krmelj 104, Krmelj ali
- 16. septembra 2013, ob 16.30, v Knjižnici Sevnica, Prešernova 1, Sevnica.

   Vljudno vabljeni.

S CIK-OM 

DO ZNANJA IN VEŠČIN 

ZA IZZIVE PRIHODNOSTI

www.radiocenter.si

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9
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Turizem, TZOS

www.mojaobcina.si/sevnica

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

Lahko prenočite ali pa imate izlet 

in za to ste še nagrajeni!!!

Sporočite nam kdaj pridete in kuponi  z  

nagrado vas bodo čakali pri ponudniku.

info: www.dozivljaj.si / 07/81 65 562

SPOROČITE NAM KDAJ PRIDETE 

in KUPONI Z NAGRADO 

VAS BODO ČAKALI PRI PONUDNIKU. 

DOŽIVITE  TURISTIČNO PONUDBO 
SEVNIŠKEGA GRADU ali 
DEGUSTACIJO VIN IN SALAM 

LAHKO PRENOČITE 
ALI PA IMATE IZLET 
IN ZA TO STE ŠE NAGRAJENI!!!

Jadran AKCIJA do -20%, 

CRIKVENICA in SELCE

Loka pri Zidanem Mostu
 
Na levem bregu Save, v vznožju Velikega Kozja, leži 
Loka pri Zidanem Mostu. Najstarejši in osrednji 
prostor je Loški trg, ki ga na južni strani končuje 
cerkev svete Helene, zgrajena leta 1208, na 
zahodu pa stara graščina, zdaj Trubarjev dom 
upokojencev z mogočnim parkom. Svoj pečat so 
tam pustili številni veliki možje. 

V protestantizmu je v Loki deloval oče slovenskega 
jezika Primož Trubar, v drugi polovici 19. stoletja 
kronist, pesnik in sadjar Dragotin Ferdinand Ripšl, 
Loka je rojstni kraj skladatelja Jakoba Ježa in 
pianista Bojana Goriška, še zdaj pa na sprehodu 
lahko srečamo pisateljski par Zoro Tavčar in 
Alojza Rebulo. Obiskovalce tako v Loko vabita 
bogata zgodovina in neokrnjena narava. Znana je 
kot izhodiščna pohodniška točka na Veliko Kozje, 
Čelovnik s cerkvijo svetega Duha in eno najlepših 
fresk, ki so nastale med gotiko in renesanso, na 
Sveti Lovrenc, ki je znan po rastišču clusijevega 
svišča, in  Lisco. 

Za tiste z malo manj pohodniške kondicije, ki si 
želijo preživeti nekaj prostega časa v naravi ob 
spoznavanju bogatega rastlinskega in živalskega 
sveta, pa vabi Gozdna pot Loka. Začne se na 
trgu v Loki pri informacijski tabli in vodi mimo 
gasilskega doma, v katerem je gasilski muzej, 
proti severovzhodnim gozdnatim strminam, ki 
se dvigajo nad vasjo. Obiskovalce vodijo v pravo 
smer informacijske table, na katerih so tudi 
podrobni opisi posebnosti, na katere naj bodo 
obiskovalci pozorni na določenem delu poti. Na 
pomen rabe in energije vode ob potoku opozarja 
star mlin, pot se nadaljuje čez travnik v gozd, 
tam pa se obiskovalci poučijo o razvoju dreves in 
sestavi gozda. Ob nadaljevanju poti se srečujejo 
z različnimi drevesnimi vrstami in pestrostjo 
podrasti. Pri lovski koči obsikovalci spoznajo svet 
divjadi v prostoru. Pot se nadaljuje do vasi Radež. 
V gozdu nad vasjo vidijo podlubnike in zakonitost 
naravnega pomlajevanja gozdov. Na tej točki 
lahko pot končajo in se vrnejo na izhodišče, ali 
pa nadaljujejo pot proti Svetemu Lovrencu. Ta 
je dolga 3,5 kilometra, za kar s povratkom in 
postanki ob točkah obiskovalci potrebujejo tri 
ure. Primerna je za preživljanje prostega časa 
na svežem zraku in odkrivanje skrivnosti narave. 
Vabljeni na odkrivanje in spoznavanje česa novega 
ne daleč od vašega doma. 

Annemarie Culetto

Namig za premik

Pozno poleti je treba pripraviti semena za 
prihodnjo sezono. V tem času so zreli paradižniki, 
paprike, bučke in druga zelenjava. 
Priporočljivo je pobrati seme prvih zrelih plodov, 
saj je možnost, da so pri njih semena skrižana, 
manjša. Če smo plodove opraševali ročno, je 
skoraj vseeno, kdaj jih pobiramo. 
Semena paradižnika na primer iztisnemo iz ploda 
in namočimo v vodi ter damo v lonček s pokrovom. 
Močno pretresemo, da se semena ločijo med 
seboj. Dobra semena se potopijo na dno, vodo 
in ostanke plodov odlijemo. Semena speremo 
pod tekočo vodo na cedilu in posušimo. Najbolje 
jih je sušiti na pekipapirju. Popolnoma posušena 
semena shranimo v papirnate vrečke ali posodice 
za semena. 

Septembra bomo imeli v Zavodu KNOF vsak torek 
tudi vrtnarske delavnice, na katerih boste izvedeli 
veliko uporabnega. 
  
Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Zeleni nasveti: 
Kako pravilno 
pripraviti semena

 
Krajevna organizacija združenja borcev za 
vrednote NOB Tržišče je v soboto, 10. avgusta, 
pripravila spominski pohod z Malkovca v 
Čehnarjevo dolino. Številni pohodniki so se 
dopoldne podali na pot prek Slančjega in 
Krsinjega vrha do obeležja v dolini med Malkovcem 
in Krsinjim vrhom, kjer so se spomladi 1942 
prvič srečali domačini in partizani. Po ogledu 
obnovljenega poslopja in spominskega obeležja 
ter kratkem kulturnem programu so se pohodniki 
skozi Pavlo vas vrnili na Malkovec. 

S pohodom, ki so ga po veliko letih obudili lani, želijo 
ohraniti spomin na dogodke leta 1942, ko so se ti 
kraji skupaj uprli italijanski okupaciji. Čeprav živijo 
le še redke priče teh dogodkov, so pohodniki lahko 
slišali veliko zgodb o dogodkih in ljudeh iz tistega 
časa. In prav te zgodbe bi radi ohranili, da si bodo 
lahko tisti, ki so se rodili precej pozneje, oblikovali 
pravo podobo o žrtvah in trpljenju v tistih usodnih 
dneh.

Alojz Povšič

Spominski pohod 
v Čehnarjevo dolino 

Foto: Stane Markovič

Kljub visokim temperaturam se je na Krtini 
zbralo okrog 50 konjenikov iz dolenjskih krajev, 
največ pri Mirku, od tam pa se je sprevod vil skozi 
Šentlovrenc do prireditvenega prostora z novo 
podobo. Po blagoslovu, ki ga je opravil domači 
župnik, so se začela tekmovanja. Tekmovalci 
so se najprej pomerili v snemanju štiriperesne 
deteljice, po plohi, ki je značilna za Krtino, pa še v 
spretnostnem jahanju. 

Vabilu TDK Krtina sta se odzvala tudi naša 
konjenika in odlično zastopala Krekovo konjenico. 
Miha Jazbec je zasedel 7. mesto, Aleksander Blas 
pa nehvaležno četrto. V spretnostnem jahanju je 
Aleksander že drugo leto zapored osvojil 3. mesto. 
 

Brigita Blas

Deveta Krtinska deteljica
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Turizem, TZOS

Prikaz tradicionalne košnje na Lisci
 
Kulturno, športno in turistično društvo Razbor je 
organiziralo košnjo po tradicionalnem načinu na 
Lisci.
Okoli petih popoldne je julijska vročina pod obronki 
Lisce počasi ponehovala. Zbrane sta nagovorila 
predsednik društva Matej Imperl in podžupan 
Sevnice Jože Žnidarič. Pozdravila sta kosce, ki jih 
je zbral gospodar košnje na Lisci Milan Volavšek. 
Nato se je 22 koscev razporedilo v dve skupini. 
Ena je začela kositi takoj ob Jurkovi koči, druga pod 
obronkom hriba nasproti koče. Kmalu je domačo 
pesem preglasilo enakomerno klepanje klepačev v 
senci dreves in skovane kose so zarezale v ostro 
hribovsko travo, ki je padala pod rezkimi zamahi 
koscev.  

Vrisk kosca na konca prve pokošene vrste oziroma 
po domače rajde je opomnil gospodarja, da je čas 
za kratek postanek. Na vozu s konjsko vprego 
Klenovškovega Stanka iz Orehovca so se pripeljale 
gospodinje z malico, članice Aktiva kmečkih žena 
Razbor.  

Kosci so si oddahnili ob malici iz domače prekajenih 
mesnih dobrot, kuhanih jajc in ocvirkove puhle ter 
ajdove potice. za tem se je zaslišal glas harmonike, 

domača Folklorna skupina Blaža Jurka Razborja, 
ki je pripomogla k dobremu razpoloženju zbranih, 
pa je zaplesala. Preden je bilo delo končano, je 
folklornike čakalo še grabljenje sveže pokošene 
trave, kosce pa druga polovica hriba. 

Več kot 40 sodelujočih je na povabilo KŠTD Blaža 
Jurka pripravilo prireditev košnje na Lisci in po 
dobrih štirih urah so kosci in grabljice zadovoljno 
prikimali gospodarju, da je delo opravljeno. 
»Ne, to ni tekmovanje, to je prikaz košnje po 
starem«, se je slišalo v množici gledalcev, ki so 
se zbirali v senci hriba. Prav res, košnja na Lisci 
ni tekmovanje. Je osebno doživetje, spomin na 
pretekli čas, ko so kosili še po starem, z navadno 
koso.  

Prireditev je potekala v nizu dogodkov pod skupnim 
imenom Iz skrinje naših dedov in babic, ki smo jih 
pripravili v KŠTD Blaža Jurka, da bi z ustvarjalnimi 
in inovativnimi pristopi dokazali, kako narobe bi 
bilo pozabiti bogato lokalno kulturno in naravno 
izročilo hribovskih krajev izpod Lisce. 

Mojca Petrovčič, KŠTD Razbor 

Košnja na Lisci 2013

 
Vsako leto avgusta pripravijo v  Mozirskem 
gaju razstavo cvetja in vrtnarstva ter državno 
prvenstvo v floristiki.  Letos smo kot partnerji 
sodelovali tudi Zavod KNOF, so. p., in TZO Sevnica. 

Predstavili smo se s postavitvijo urbanega vrta in 
stojnico, na kateri smo predstavili našo dejavnost 
in izdelke. 

Urbani vrt smo zasadili z zelenjadnicami, rožami 
in zelišči. Za posode smo uporabili različne že 
uporabljene predmete, ki smo jih našli na odpadu 
v Sevnici, jih očistili in jim dali novo uporabnost. 
Nekatere rastline smo vzgojili v odsluženi embalaži, 
košarah in drugih posodah. Smisel našega vrta 
je bil pokazati, da lahko vsak posameznik naredi 
svoj urbani vrt in večkrat uporabi tudi zavržene 
predmete. Od 14. do 16. avgusta je naš razstavni 
prostor obiskalo več tisoč ljudi, še posebno pa so 
bili navdušeni nad urbanim vrtom in praktičnimi 
nasveti naše predstavnice. O našem delu je ekipa 
oddaje Na vrtu z nacionalne televizije pripravila 
tudi prispevek. 
  
Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Predstavitev našega urbanega 
vrta v Mozirskem gaju

OB SVETOVNEM  DNEVU TURIZMA
27. 9. 2013 

v Turistično pisarno in TA Doživljaj 
na Trgu Svobode 10 v Sevnici

· 11:00 zbiranje ob predstavitvi delovanja 
          Turistične pisarne in TA Doživljaj
·1 1:30 Brezplačno vodenje 
           po novem delu mesta Sevnica
·1 2:00 Spoznavanje nove opisne table 
          pri kamnitih skulpturah v parku ob Savi

vas vabimo
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Kultura

www.ajdovski-gradec.com

www.grad-sevnica.com

 
V oknu Radogost na sevniškem gradu Sevnica 
so bila avgusta na ogled kiparska dela Sigmunda 
Colnerja – Žige iz Sevnice. Rudi Stopar je prvo 
avgustovsko sredo v grajski kapeli predstavil 
življenje umetnika, ki se je rodil leta 1890 v Novi 
vasi pri Libni in prišel s trebuhom za kruhom 
v Sevnico. Kot izučen pilosek  se je zaposlil v 
Kopitarni, čez nekaj let pa v Jugotaninu. 

»Bil je talentiran mož, poklicno zelo spreten. 
Znanje je uporabljal za klesanje in rezbarjenje, pa 
tudi slikanje.« Umrl je leta 1969, njegova kiparska 
in slikarska dela pa hrani v domači hiši v Šmarju 
njegova vnukinja Vida Kos. »Sevniški 'Napotnik' ni 
izdelal mnogo kipov, kar je velika škoda za nas, ki 
smo se oplajali z njegovo ustvarjalnostjo. Žiga je 
bil moj prvi vzor in razlagalec obrti ter pristopov k 
ne tako pogostemu umetniškemu ustvarjanju,« je 
pripovedoval Rudi Stopar ter s posebnim žarom 
v očeh pozdravil in podaril »Radorožo« umetnikovi 
vnukinji Vidi in njeni snahi. 
  
V kulturnem programu so zapele Ljudske pevke 
Solzice iz Budne vasi pri Šentjanžu, Rudi Stopar 
pa je podžupanu občine Sevnica Jožetu Žnidariču 
podaril zbirko teoloških zapovedi iz leta 1732. 
Knjiga je že na ogled v vitrini v grajski kapeli, kjer 
sta že dve mašni knjigi s častitljivima letnicama. 
Ob prejemu dragocene knjige se je podžupan 
zahvalil z besedami: »To je zaklad preteklosti, ki je 
zaklad prihodnosti!« 
  

Smilja Radi

Umetniško nadarjeni pilosek 
Sigmund Colnar – Žiga 

SPONZOR
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Sreda, 4. septembra 2013, ob 19. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost – Stoparjev gost -  
kulturni večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost:  HANIBAL SALVARO - HANI, Zagreb, Hrvaška –  
keramik, slikar
Kulturni program: Razborski fantje in pesniki
Sponzor večera: Pekarna Kruhek. Vstop prost!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

Sobota, 7. septembra 2013, od 15. do 22. ure 
na Gradu Sevnica:
3. Festival modre frankinje 
Sevnica 2013
Podrobne informacije in program na spletni strani: 
www.modra-frankinja.com. 
Cena vstopnice: 10 EUR + 5 EUR (kotizacija za kozarec) Org. 
KŠTM Sevnica.

Sobota 7. septembra 2013, ob 20. 30 uri 
v atriju Gradu Sevnica:
NUŠKA DRAŠČEK - večer 
francoskega šansona
Nuška DRAŠČEK - vokal, Jaka Pucihar - klavir
Cena vstopnice v predprodaji (od 30. 8.) v TA Doživljaj in baru 
Nula:nula: 8 EUR. Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred 
začetkom): 10 EUR. V primeru slabega vremena bo prireditev 
v Kulturni dvorani Sevnica.
Org.: KŠTM Sevnica.

Sobota, 14. septembra 2013, 
od 9.00 do 19.00, 
v parku pred Občino Sevnica 
v starem mestnem jedru Sevnice:
Srednjeveški dan ter 
grajska tržnica starin in unikatnih 
izdelkov

9.00 – 13.00: Grajska tržnica starin in unikatnih 
izdelkov. 
Za ponudnike so potrebne predhodne prijave (do 10. 9.) na 
051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.
13.00 – dalje: Srednjeveške ustvarjalne delavnice, 
grajsko srednjeveško lutkovno gledališče – lutkovne 
delavnice in animacije, kaligrafinja in vedeževalka, 
lokostrelstvo, šola mečevanja in mečevalski dvoboji, 
ogled srednjeveškega in glumaškega tabora, orožarne 
in viteške opreme, žongliranje, zabavne otroške igre… 
16.00: Glumaška predstava
17.00: Grajski čarodej Saturno
18.00: Veliki viteški mečevalski turnir
19.00: Ognjeni nastop.                                                        

Vstop prost!
Org.: KŠTM Sevnica.

Petek, 20. septembra 2013, ob 17. uri 
v atriju gradu Sevnica:
Srečanje violončelistov glasbenih 
šol Slovenije. 
Na koncertu bo nastopil tudi godalni orkester 
Glasbene šole Sevnica. Vstop prost!
Org.: Glasbena šola Sevnica. Info: gs-sevnica@guest.arnes.si

Sobota, 21. septembra 2013, ob 21. uri 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert skupine Makadam sp. 
z gosti

Druščina glasbenikov pod nazivom »Makadam sp.« 
ustvarja program iz zakladnice evergrinov, soula in 
plesne glasbe. Zasedba preigrava rock in pop. 
Vstopnina 5 EUR. Vstopnice bodo naprodaj na gradu 1 uro 
pred začetkom koncerta. Org.: Miran Štojs. Info: miran.
stojs@guest.arnes.si 

Petek, 27. septembra 2013, od 9. ure 
na gradu Sevnica:
LUTKART 2013
1. Otroška likovna kolonija 
»Sanjam o grajski lutki«
8.00 – 9.00 Prihod udeležencev, ogled gradu, 
grajskega lutkovnega gledališča, spoznavanje lutk;
9.00 Odprtje kolonije LUTKART 2013 – atrij gradu; 
9.15 Lutkovna predstava
10.00 Razdelitev materialov in začetek ustvarjanja v 
poljubni tehniki v atriju ali v okolici gradu.
13.00 Zaključek kolonije, oddaja likovnih del za 
razstavo in kosilo;
Razstava ustvarjenih likovnih del bo ob zaključku 
Sevniškega grajskega poletja v nedeljo, 29. septembra 
2013, v Stari galeriji na Gradu.
  Vstop prost! 
Org.: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica. 
Info in prijave: Bernard, 031 655 537, glg.sevnica@gmail.com, 
www.glg-sevnica.com 

Nedelja, 29. septembra 2013, 
od 10.00 do 19.00 ure na gradu Sevnica:
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica
Atrij ob 10.00 »Spoznaj barona Moscona!« - animiran 
ogled gradu za otroke z baronom Mosconom, grajsko 
gospodo in kraljem Lutkanom. Animacija z lutkami, 
lutkovne in ustvarjalne delavnice, srednjeveške 
grajske igre z lokostrelstvom, iskanjem grajskega 
zaklada itd.           Vstop prost! 
Atrij ob 13.00 in 16.00 Vodena ogleda gradu za 
odrasle.   

Vstop prost! 
Grajska vinoteka ob 18.00
Vodena degustacija vin in lokalno značilnih jedi - 
prispevek 5 EUR na udeleženca - obvezne prijave do 26. 
9. na 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.
Prireditev poteka v okviru Dnevov Evropske kulturne 
dediščine 2013. 
Org.: KŠTM Sevnica.

Vljudno vabljeni na prireditve 
Sevniškega grajskega poletja 2013!

Kultura

2013

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Koordinator festivala 

Sevniško grajsko poletje 2013 je KŠTM Sevnica.
Izvedbo festivala pa finančno podpira in omogoča 

Občina Sevnica. 

Kontakt: Rok Petančič
tel. 07 81 61 075 / 051 680 289, 
e-pošta: grad.sevnica@kstm.si
Več informacij o prireditvah na: 

www.grad-sevnica.com

Generalni sponzor: HESS

Hidroelektrarne na spodnji Savi

 
Ko se je vroč poletni avgustovski dan že prevesil 
v večer, so atrij sevniškega gradu napolnili 
avtentični zvoki kitare in flamenka, kar je ustvarilo 
pravi andaluzijski melos. 

Vito Marenče (kitara) in Ana Pandur (ples) sta 
pripravila pristno flamensko vzdušje, saj sta edina 
profesionalna ustvarjalca flamenka v Sloveniji. 
Skupaj ustvarjata novo, avtentično in avtorsko 
interpretacijo flamenka. Njun program je temeljil 
na avtorskem plesu in glasbi, ki je zasidrana v 
tradicionalnem flamenku, ter njegovih primarnih 
in unikatnih elementih, ki jih sestavljajo kitara, 
ples, ploskanje, vokal, vse to pa sta združila z 
džezovsko improvizacijo, indijsko klasično ritmiko, 
balkanskim in arabskim melosom ter elementi 
sodobnega plesa. Večer se je prehitro prevesil v 
noč, zbrani pa so z dolgim in bučnim ploskanjem 
pospremili ustvarjalca z odra in zasluženo 
poslušali dodatek. 

Flamenko je glasbeni in plesni slog, ki se je razvil v 
več regijah južne Španije, navadno pa je označen 
kot glasba andaluzijskih ciganov, čeprav je v 18. 
stoletju veljal kot glasba vseh Andaluzijcev. Številni 
umetniki flamenka so se rodili zunaj romskih 
skupnosti. Dne 16. novembra 2010 je Unesco 
razglasil flamenko za eno od mojstrovin svetovne 
kulturne dediščine. 
Prireditev je potekala v sklopu festivala Sevniško 
grajsko poletje 2013, ki ga podpirata in omogočata 
KŠTM Sevnica in Občina Sevnica. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Flamenko razvnel in navdušil 
zbrane na Gradu Sevnica
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 31.8., 
ob 9.00

Košarkarski turnir za mlajše kadete U15. 
Sodelujoče ekipe: KK Dražena Petroviča Šibenik, KK Union Olimpija 
Ljubljana, KK Cibona Zagreb, KK Krka Novo mesto

Športni dom Sevnica Org.: Sava avto d.o.o., Sevnica,
v sodelovanju z Košarkarsko zvezo Slovenije

nedelja, 1.9., 
ob 10.00 Blagoslov in otvoritev novega dela otroškega igrišča igrišče na župnijskem 

dvorišču Org.: Župnija Sevnica 

ponedeljek, 2.9., 
ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

učilnica 
OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica 

torek, 3.9., 
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti 

učilnica 
OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

od srede, 4.9. 
do srede, 2.10., 
18.00 – 10.00

Razstava skic in risb Karla Kožuha 
Skice in risbe je Karel Kožuh ustvaril leta 1952 pri predmetu risanje 
na Obrtni soboslikarski in pleskarski šoli Krško.

Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 4. 9., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Radogost – Stoparjev gost 
Gost: Hanibal Salvaro - Hani, Zagreb, Hrvaška – keramik, slikar 
Kulturni program: Razborski fantje in pesniki

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.; 
Info: 051/680-289, www.grad-sevnica.com, 
grad.sevnica@kstm.si

sobota, 7.9., 
ob 8.00

Hoja na 2 km 
Vse storitve so brezplačne, še posebej pa je namenjena hoja vsem 
občanom, da se preizkusijo in ugotovijo koliko so "zdravi".

makadamski nasip ob 
Srednji šoli Sevnica, na 
Savski cesti v Sevnici

Org.: Klub borilnih veščin Sevnica in 
Zdravstveni dom Sevnica

sobota, 7.9., 
ob 9.00 

Cooperjev test za moške in ženske 
Predprijave: kbv.sevnica@gmail.com, najkasneje do 5.9.2013. Vsa 
navodila prejmete neposredno na samem prizorišču.

makadamski nasip ob 
Srednji šoli Sevnica, na 
Savski cesti v Sevnici

Org.: Klub borilnih veščin Sevnica in 
Zdravstveni dom Sevnica 

sobota, 7. 9., 
od 15.00 dalje

Sevniško grajsko poletje 2013: 
3. Festival modre frankinje Sevnica 2013 
Podrobne informacije na spletni strani: www.modra-frankinja.com.

na Gradu Sevnica in v 
starem mestnem jedru 
Sevnice

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info: 051/680-289, www.modra-frankinja.com, 
grad.sevnica@kstm.si

sobota, 7.9., 
ob 19.00 

Kino Sevnica: Hitri in drzni 6; 
akcija, 130 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 7. 9., 
ob 20.30

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Koncert: Nuška Drašček - večer francoskega šansona 
Nuška Drašček - vokal, Jaka Pucihar - klavir 

atriju Gradu Sevnica 
primer slabega vremena: 
dvorana Alberta Felicijana

Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: 051/680-289, www.grad-sevnica.com, 
grad.sevnica@kstm.si

nedelja, 8.9.,
ob 11.00

Lisca poje
Tradicionalno srečanje pevskih zborov in skupin. Gost: Tone Partljič

pri Tončkovem domu 
na Lisci Org.: PD Lisca Sevnica - Lisca

ponedeljek, 9.9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči učilnica 

OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek, 12.9., 
ob 10.00

5. festival posavskih NVO 
Novinarska konferenca: predstavitev dosedanjega dela PRSTaN-a 

Športni dom Sevnica, 
sejna soba Org.: Prstan

četrtek, 12.9., 
12.00 – 14.00 

5. festival posavskih NVO Delavnica s KNOF-om
Tema: Socialni inkubator prostori KNOF Org.: Prstan

četrtek, 12.9., 
ob 17.00

5. festival posavskih NVO 
Konferenca NVO: Tema: Predstavitev strategije, povezovanje NVO

Športni dom Sevnica, 
sejna soba Org.: Prstan

četrtek, 12.9., 
ob 19.00 Predavanje Jožeta Majesa Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica 

sobota, 14. 9., 
9.00 - 19.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Srednjeveški dan z grajsko tržnico starin in unikatnih izdelkov 
9.00 - 13.00: Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov
13.00 dalje: Srednjeveške ustvarjalne delavnice, grajsko srednjeveško 
lutkovno gledališče – lutkovne delavnice in animacije, kaligrafinja in 
vedeževalka, lokostrelstvo, šola mečevanja in mečevalski dvoboji, 
ogled srednjeveškega in glumaškega tabora, orožarne in viteške 
opreme, žongliranje, zabavne otroške igre… 16.00 – Glumaška 
predstava 17.00 – Grajski čarodej Saturno 18.00 – Veliki viteški 
mečevalski turnir 19.00 – Ognjeni nastop. 

v parku pred Občino 
Sevnica v starem 
mestnem jedru Sevnice

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info in prijave: 051/680-289, 
www.grad-sevnica.com, 
grad.sevnica@kstm.si

sobota, 14.9., 
od 16.00 dalje

Godba Sevnica praznuje 105 – letnico godbeništva v Sevnici Nastopili 
bodo: Pihalni orkester "Josip Kašman" Mali Lošinj, Godba Medvode, 
Pihalni orkester Kapele, Pihalni Orkester Radeških papirničarjev, 
Godba Blanški vinogradniki, Godba Sevnica, Mažoretke Laško, 
Mažoretke društva Trg Sevnica, Mažoretke KUD RAP Radeče.Za 
zabavo in ples bo igral ansambel Dori.

pod velikim šotorom v 
centru Sevnice

Org.: KD Godba Sevnica 
v sodelovanju s KŠTM Sevnica

sobota, 14.9., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Film, da te kap 5, 
komična grozljivka, 87 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 14.9., 
ob 19.30

Rokomet: 
1A NLB Leasing liga Športna dvorana Sevnica Org.: Rokometni klub Sevnica;

Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 16.9., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 20.9., 
ob 17.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Srečanje violončelistov glasbenih šol Slovenije Grad Sevnica, atrij

Org.: Glasbena šola Sevnica. 
Info: Katja, 031 819 551, 
gs-sevnica@guest.arnes.si

sobota, 21.9.
Razstava sekcije ART lipa iz KUD Budna vas. 
V času Šentjanške Bučeriade bo v kulturni dvorani razstava likovnih 
del Likovne sekcije ART Budna vas.

Kulturna dvorana Šentjanž

Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas, 
likovna sekcija ART lipa. 
Info.: 031/353-388,
magda.sigmund@gmail.com

sobota, 21.9. –  
nedelja 6.10.

Šentjanška Bučariada 2013 
spoznavanje"Gasilskih iger brez meja" na Cirniku, kulinarične 
posebnosti v gostilni Repovž, druženje ob "frejtonarici" na kmetiji 
Škoporc - Zavrl, aktivna točka v zidanici Bregar v Kamenškem ter 
spoznavanje čebelarstva Sigmund z Efart-ataljejem, vitriji in mozaiki. 
(z nujno najavo 051/680 287), tematska strokovna predavanja, 
tržnica z avtohtonimi izdelki, umetniške slike in kulinarika. 
Zaključek s podelitvami nagrad za bučne aranžmaje.

Šentjanž Org.: Turistično društvo Šentjanž

sobota, 21.9., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Skrivnostni varuhi gozda, sinhronizirano; 
animirana družinska pustolovščina, 102 minuti Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 21.9., 
ob 21.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Koncert skupine Makadam sp. z gosti

Grad Sevnica, 
atrij

Org.: Miran Štojs.
Info: 041/720-248, miran.stojs@guest.
arnes.si
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

nedelja, 22. 9., 
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Spominska svečanost 
v čast padlim kurirjem kurirske postaje TV S-5 na Okroglicah

Okroglice nad Loko
Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica, Občina 
Sevnica, KS in KO ZB za vrednote NOB Loka 
pri Zid.Mostu, Veterani vojne za Slovenijo

petek, 27.9., 
9.00 – 13.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
LUTKART 2013 – 
1. Otroška lutkovna likovna kolonija »Sanjam o grajski lutki« 
9.00: Odprtje kolonije LUTKART 2013 – atrij gradu; 9.15: Lutkovna 
predstava za otroke in njihove mentorje – dvorana Alberta Felicijana; 
10.00: Razdelitev materialov, malice in začetek ustvarjanja v atriju 
ali v okolici gradu. Ves čas bo otrokom na grajski stojnici v atriju 
na razpolago pijača in prigrizki; 13.00: Zaključek kolonije, oddaja 
likovnih del za razstavo in kosilo; Razstava ustvarjenih likovnih del bo 
ob zaključku Sevniškega grajskega poletja v nedeljo, 29. septembra 
2013, v Stari galeriji na Gradu. Razstava »Sanjam o grajski lutki« bo 
potovala po vseh osnovnih šolah, ki se bodo udeležile LUTKART 2013.

Grad Sevnica

Org.: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica v 
sodelovanju s KŠTM Sevnica. 
Info in prijave: Bernard, 
glg.sevnica@gmail.com, 
www.glg-sevnica.com

petek, 27.9., 
od 11.00 dalje

Svetovni dan turizma 
11.00: predstavitev delovanja Turistične pisarne in TA Doživljaj na 
Trgu Svobode 11.30: Vodenje po novem delu mesta Sevnica 12.00: 
spoznavanje nove opisne table pri kamnitih skulpturah v parku ob Savi 
vodenje po mestu Sevnica pred podelitvijo Posavskih priznanj MDLG

Turistični pisarni in 
TA Doživljaj Org.: KŠTM Sevnica

petek, 27.9., 
ob 17:00 Moja dežela lepa in gostoljubna - podelitev regijskih  priznanj Grad Sevnica, 

Albert Felicijanova dvorana Org.: Turistična zveza občine Sevnica

petek, 27.9., 
ob 19.00

Otroška igra: Rdeča kapica 
V izvedbi: Mladi člani Kulturno umetniškega društva Budna vas Kulturna dvorana Šentjanž

Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas. 
Info.: 031/353-388, 
magda.sigmund@gmail.com

sobota, 28.9., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Prekrokana noč 3; 
komedija, 100 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 28.9., 
ob 19.30

Rokomet: 
1A NLB Leasing liga Športna dvorana Sevnica Org.: Rokometni klub Sevnica; 

Info.: rokomet.sevnica@gmail.com 

nedelja, 29.9., 
10.00 - 19.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica 
10.00: »Spoznaj barona Moscona!« - brezplačni animiran ogled 
gradu za otroke z baronom Mosconom, grajsko gospodo in kraljem 
Lutkanom. Animacija z lutkami, lutkovne in ustvarjalne delavnice, 
srednjeveške grajske igre z lokostrelstvom, iskanjem grajskega 
zaklada itd., v atriju 13.00 in 16.00 - Brezplačna vodena ogleda 
gradu za odrasle. Na ogled bo tudi Lutrovska klet, predstavljena 
pa bo tudi obnovljena okolica gradu (grajski park, vila…); v atriju. 
18.00: Vodena degustacija vin in lokalno značilnih jedi - prispevek 5 
EUR na udeleženca - obvezne prijave do 26. 9. na 051/680-289 ali 
grad.sevnica@kstm.si, Grajska vinoteka. Prireditev poteka v okviru 
Dnevov Evropske kulturne dediščine 2013.

Grad Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: Rok, 051/680-289, 
grad.sevnica@kstm.si

ponedeljek, 30.9., 
ob 16.30 Joga v vsakdanjem življenju Knjižnica Sevnica

Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto; 
Info: 040/615-000, 
www.jvvz.org/novomesto

ROKOMET SEVNICA

vpisuje nove člane od letnika 2007 dalje

Informacije: 070-831-711, rokomet.sevnica@gmail.com

Vabljeni k ogledu tekem:
sobote, ob 19.30,

v Športni dvorani Sevnica.

splošne informacije: 
Mirko, 031/748-402

VABI k vpisu nove člane 
(osnovnošolci, osnovnošolke 5. in 6. razred) 

športnega strelstva:
 športna puška  in  športna pištola.

 informacije za puško: 
Martin, 070/642-626

 informacije za pištolo: 
Tajda, 051/475-638

ROKOMET SEVNICA

vpisuje nove člane od letnika 2007 dalje

Informacije: 070-831-711, rokomet.sevnica@gmail.com

Vabljeni k ogledu tekem:
sobote, ob 19.30,

v Športni dvorani Sevnica.
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www.facebook.com/mladinski.sevnica

Da Slovenci ne pojemo le pod tušem, smo dokazali 
v Baru Dile 27. julija na karaokah, ki so potekale v 
sodelovanju KŠTM Sevnica in omenjenega bara. V 
otroškem delu je imela strokovna komisija težko 
delo, saj se je odločala med glasovno dovršeno 
13-letnico in simpatičnim, 12-letnim Maticem,  ki 
nas je zabaval s priredbami znanih popevk, da smo 
se lahko nasmejali do solz. 

Zmagala je Ina, ki je v finalnem delu odpela Adelino 
skladbo in za to dobila bon za nakup šolskih 
potrebščin. Vsi nastopajoči so dobili tudi sladke 
nagrade.  

V večernih urah so se lahko pevsko pomerili 
starejši od 15 let. Najpogumnejša Barbara se je 
kot prva predstavila s pesmijo Jeans generacija. 

Povezovalec programa Šejk nas je navduševal s 
humornimi vložki, Tomaž, vodja Dil, s poročanjem 
s »terena«, Boby je blestel v vlogi iskanja glasbenih 
podlag za nastopajoče in kot didžej, Mojca pa je, 
kar ženske najraje počnemo,  prevzela nadzor 
nad dogajanjem. Peli smo in plesali, vse pa tudi 
dokumentirali. Strokovna komisija je odločitev o 
zmagovalcu prepustila obiskovalcem, ki so z močjo 
aplavza odločili, da si 1. mesto in adrenalinski 
paket za dve osebi zasluži Tanja Žibert, 2. mesto 
in darilni bon Bara Dile Evans Omorodion, 3. 
mesto in prav tako darilni bon Dil pa Trio Adijo. 

Organizatorji želimo vsem pevcem čim hitrejšo 
obnovitev močnih glasilk, vsem poslušalcem in 
gledalcem pa čim hitrejše okrevanje po slišanem 
in videnem, saj bomo dogodek kmalu ponovili! 
  

Mojca Švigelj - KŠTM Sevnica in 
Tomaž Lončar - Bar Dile

Sevnica pela na karaokah
 
Tudi letos so Igre brez meja pritegnile številne 
otroke iz sevniške občine. Tritedenske igre, ki jih 
je v sodelovanju s KŠTM in K. N. O. F. organiziral 
Družinski inštitut Zaupanje so potekale v 
Sevnici, na Lukovcu, zadnji teden počitnic pa 
tudi v Boštanju. Otroci so aktivno in kakovostno 
preživljali prosti čas in so v družbi sovrstnikov 
migali v igrah lovljenje, kraja zastavic, nogomet, 
rolanje, badminton, namizni tenis, ročni nogomet 
ter muhe in pajki. Svojo ustvarjalno žilico so 
razvijali ob risanju, barvanju, sestavljanju »hama 
perlic« in pri pantomimi, pri kateri so morali le z 
govorico telesa pokazati različne živali, poklice in 
predmete. Seveda so se pri tem tudi veliko smejali. 
Manjkale niso niti družabne igre, pri katerih smo 
z uporabo kart iskali skritega »ubijalca«, se igrali 
Enko in pri Monopoliju sestavljali nepremičninski 
imperij. Otroci so se zabavali tudi z napihovanjem 
velikih milnih mehurčkov, na dnevu vodnih iger, 
ko so se pomerili v natančnem metanju in 
lovljenju vodnih balonov, skupinskem tekmovanju 
v prenašanju vode iz enega vedra v drugega in 
igrivemu obmetavanju z baloni ter špricanju z 
vodnimi pištolami. 

Na posameznih lokacijah se je iger udeleževalo 
okrog 20 otrok, starši pa so lahko imeli vsaj teden 
dni varno počitniško varstvo otrok. Z igrami, ki so 
povezale različne lokacije v občini, so organizatorji 
želeli promovirati aktivno, zdravo in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa otrok, bile pa so tudi 
nadvse uspešno nadomestilo računalniškim in 
televizijskim zaslonom. 
Izpeljavo iger so omogočili generalni donator 
HESS, d. o. o., Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Občina Sevnica in Evropski 
socialni sklad (v sklopu programa usposabljanja 
na delovnem mestu). Organizatorji se zahvaljujejo 
Kulturnemu in športnemu društvu Lukovec in 
Krajevni skupnosti Boštanj za brezplačno uporabo 
prostorov in igrišč. 
  

Tomaž Pečerič, Družinski inštitut Zaupanje 

Trije tedni iger brez meja

Foto: Catalina Vancea, K. N. O. F.

Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj

www.kstm.si

Cenik je objavljen 

na spletni strani:

lahko najamete za razna 

      srečanja, 

            predavanja, 

                 praznovanja …

Odpiralni čas od 1. 9. dalje:
pon - pet: 13.00 - 19.00

sob: 15.00 - 19.00

zaprto: nedelje in prazniki
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Otroke s spremstvom sprejme v atriju gradu grajski skrbnik Ciril, ki jim 
predstavi atrij gradu in grajske prostore in življenje nekoč na gradu. Nato 
skupaj odidemo v drugo nadstropje v baročni salon. V spalni sobani nas 
z glasnim smrčanjem pričaka še v postelji v nočni halji s čepico na glavi 
in spalno masko na očeh sam baron Moscon in njegova hišna pomočnica 
Marjanca, ki se na vse načine trudi, da bi ga prebudila. Ko se baron 
prebudi, pozdravi otroke in jim prične pripovedovati razne zgodbe: o lovu 

na lisice in medvede in razne zabavne pripetljaje.
Iz baročnega salona skupaj odidemo v šolski muzej, kjer si otroci lahko 

ogledajo sto let star razred in kjer jim grajski skrbnik, ko se posedejo v stare 
klopi, opiše šolske dneve njihovih dedkov in babic.

Po končanem ogledu stare šolske učilnice se pridružimo v veliki jedilnici baronu 
Mosconu in njegovemu osebju pri zajtrku. Otroci lahko barona 

sprašujejo razna vprašanja, govori jim pripovedke 
in če kakšno skupaj zapojejo, jim ponudi kekse. 

Vmes pa se zgodijo še razni pripetljaji in grajski 
zapleti. Po baronovem zajtrku si ogledamo še grajsko lutkovno gledališče, kjer 
otrokom s pomočjo animacijo predstavimo različne tipe lutk, srečamo pa 
tudi samega kralja Lutkana iz dežele Lutkanije.
Ves program je vzgojno in humorno obarvan, tako da otroci uživajo v 
gledanju in poslušanju, tako da jim zagotovo ostane v lepem in trajnem 
spominu.
Program traja približno eno uro. 
Cena osnovnega ogleda gradu je 6,10 € na otroka. 
Spremstvo (učiteljice, vzgojiteljice) vstopnine ne plačajo.
Poleg osnovnega animiranega ogleda se lahko otroci 
preizkusijo tudi v grajskih srednjeveških igrah 
ter ustvarjalnih in lutkovnih delavnicah (več na drugi strani).

Grad Sevnica – spoznaj barona Moscona!
Animiran program ogleda Gradu Sevnica za otroke

Ob predstavitvi naselbine bomo predstavljamo tudi nekaj 
arheološkega orodja za izkopavanje podobnih najdišč. 
Nekje v bližini pa v kup zemlje zakopljemo nekaj denarja in 
razbite posode, kar otroci z arheološkim orodjem odkrijejo.  

Nato se usedemo ob naselbini na travnik in sledi malica, 
nakar iz gozda pride Krjavelj s svojo kozo Dimko in pove 
nekaj zgodb iz svojega življenja, kako je potoval po svetu in 
na dvoje presekal hudiča. 

Ko Krjavelj s svojo kozo Dimko odide nazaj v gozd, počasi 
odidemo do avtobusa in nazaj proti Sevnici.

Cena animiranega ogleda je:
6 EUR / otroka (min. 20 otrok).

Po dogovoru lahko organiziramo tudi delavnice v naravi 
na različne teme, prilagojene otrokovim zmožnostim 

in razumevanju.

O podrobnostih se dogovorimo po telefonu 
051 680 289 ali po e-pošti grad.sevnica@kstm.si. 

Upamo, da boste otrokom omogočili prijetno doživetje, 
ki jim bo ostalo v trajnem spominu!

www.ajdovski-gradec.com
 

Nosilec programa: 
KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 
8290 Sevnica

www.kstm.si

Spoštovani učitelji, vzgojitelji, mentorji, starši!

Za najmlajše imamo pripravljen prav poseben program, s katerim želimo otrokom v igri predstaviti 
življenje na Gradu Sevnica v času 17. stoletja, ko je še živel baron Moscon in njegovo spremstvo.

Animiran ogled_2013.indd   1 23.8.2013   7:47:46



16 september 13

Mladina

Potek Ajdovskega gradca za otroke

Vodič sprejme otroke na avtobusu v Sevnici in skupaj 
odidemo do Ajdovskega gradca. Otroci si v šoli preberejo 
oziroma obnovijo zgodbe o likih, ki jih predstavljamo pri 
ogledu. Vodnik na avtobusu še enkrat predstavi zgodbo 
o Muci copatarici vse do vsebine iz knjige, ko se otroci iz 
vasi odpravijo iskat v gozd hiško Muce copatarice. Pri Micini 
hiški jih sprejme igralka, oblečena v muco in jih pozdravi z 
mačjimi besedami. Sledi pogovor z otroki o pospravljanju 
copat oziroma zgodba iz knjige.

Od hiše Muce copatarice se odpravimo do izkopanin, kjer si 
ogledamo dejansko stanje prvotnega Ajdovskega gradca. Po 
ogledu dejanskega stanja naselbine na tabli sledi za otroke 
primerna razlaga o nastanku naselbine, delu in življenju 
ljudi, propad naselbine in odkritje Ajdovskega gradca pred 
dvesto leti.

Arheološki park Ajdovski gradec: Sevnica 
Animiran program ogleda Ajdovskega gradca za otroke

V ogled Ajdovskega gradca za otroke do desetega leta smo skušali vključiti nekaj najbolj znanih literarnih 
del iz Slovenske otroške književnosti, kot so Muca copatarica pisateljice Ele Peroci (izšel je že enajsti 
ponatis knjige in izhaja že več kot petdeset let) in lik Krjavlja iz Desetega brata, pisatelja Josipa Jurčiča. 
Za predšolske otroke pripravimo program z gozdnim možem, za mladostnike po 10. letu starosti Muco 
copatarico izpustimo in damo poudarek liku Krjavlja, arheološkim izkopaninam, načinu življenja…

Srednjeveške grajske igre:

1. Streljanje z lokom.
2. Podiranje kegljev s srednjeveško žogo.
3. Prenašanje jajčka na žlici, na določeni razdalji.
4. Tekmovanje dvojic v premagovanju določene 
    razdalje v vrečah.
5. Vlečenje vrvi – različno sestavljene ekipe.
6. Hoja z lesenimi hoduljami.
7. Srednjeveški nogomet. 
    Nogomet se igra 2 X po 5 minut po posebnih pravilih.
8. Iskanje grajskega zaklada.
9. Metanje lesenih cekinov v košaro.

Cena grajskih iger je: 
3 EUR / udeleženca 

(do 40 otrok) ali 
2 EUR / udeleženca 
(nad 40 otrok). 

Trajanje iger: 
vsaj 1 uro 

oz. po dogovoru.

Grajske lutkovne delavnice 
»Tudi lutka ima srce«:

1. a) Izdelava enostavnih lutk: 
     prstne, žlične, mali grajski duh (na palici) 1,50 EUR
b) Izdelava enostavnih lutk z dodatnimi rekviziti 
     (krone, ščiti, okraski itd.) 3,00 EUR
2. Izdelava marionetne lutke (enostavna) –         
     “Grajski duh” (cca. 30 cm) 3,00 EUR
3. Izdelava dlančne lutke: 
     Muca copatarica, vitez, kralj, princesa, živali 4,20 EUR
4. Izdelava ročne lutke (30 – 35 cm)
     grajski prebivalci, grajski duh, živali 5,50 EUR
     z rekviziti (ščiti, meči, okraski…) 7,00 EUR
5. Izdelava mimične lutke (muppetovka)
     kot ročna, a s funkcijo odpiranja ust 7,00 EUR
     z rekviziti (ščiti, meči , okraski…..) 8,00 EUR

Ob zaključku prejmejo otroci v vrečki 
izdelano lutko, dramske tekste 

(samo točka 4 in 5 – grajski 
prebivalci – pravljica 

» Kako je pastirček 
postal kralj «), lahko 
tudi potrdilo o 
opravljeni lutkovni 
delavnici.

Grajske ustvarjalne delavnice:

1. Izdelovanje ščitov in mečev 
     iz kartona, barvanje in okrasitev; 5,50 EUR
2. Izdelovanje zlatih kron 
     iz kartona, okrašenih s steklenimi biseri; 4,20 EUR
3. Izdelovanje grajske ogrlice z zlatim obeskom 
     (fimo masa); 1,50 EUR
4. Lipicanec iz grajske konjušnice 
     (karton, les, usnje, barve – cca. 1 m) 5,50 EUR

Do 10 otrok – doplačilo 2,50 EUR na otroka
Do 20 otrok – doplačilo 1,20 EUR na otroka
Nad 40 otrok – na vsakih 10 otrok ena lutka gratis.

Te cene veljajo ob animiranem ogledu gradu ali 
lutkovnega gledališča, sicer dodatno plačilo 1,20 EUR po 
otroku.

O podrobnostih se dogovorimo 
po telefonu 051 680 289 ali 

po e-pošti grad.sevnica@kstm.si. 

Upamo, da boste otrokom omogočili prijetno doživetje, 
ki jim bo ostalo v trajnem spominu!

www.grad-sevnica.com
Nosilec programa: 

KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 
8290 Sevnica

www.kstm.si

G G

Animiran ogled_2013.indd   2 23.8.2013   8:00:25

CEne veljajo v letu 2013.
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Grajska skrinja

 
Tam na ločju ptice sedijo 

in veselo žvrgolijo. 

Kdo jih ne bi bil vesel 
in še sam veselo zapel? 

Pri srcu ga je ganilo 
in milo pri duši se mu storilo, 
ko spomnil se je na mladost, 
kot da je bila sama radost. 

Koliko veselja je zaužil, 
šele danes je spoznal, ko resen je postal, 

da samo kara ob misli, 
kaj lahko od sebe bi dal. 

Kdo se ne bi življenja veselil, 
ko v najlepših letih je bil. 

Toda spomnil se je grenkobe, 
ki zagrenila mu je mladost, da stisnil je zobe, 

čeravno pozabil je na izkušnjo, 
se spomnil le občasno je na njo, 

ki ga je pekla do dna srca 
in ostala do konca njegovih dni ... 

  
Kristina Murn, 

Pot v življenje 

Mladost

Med Zidanim Mostom in Brežicami se  na desnem 
bregu Save pri vasici Radna, deset minut od 
železniške postaje Sevnica, naslanja na pobočje 
zelenih gričev dvoje velikih zgradb. Od daleč se zdi, 
da sta zgrajeni enako, od blizu pa je mogoče videti, 
da je prvo gospodarsko poslopje, katerega en del 
služi za stanovanje, to je t. i. Volavškov gradič. 
Drugo poslopje  je približno 200 m oddaljeno od 
prvega in je sredi okrasnih drevesnih nasadov z 
lepim pročelje. Na videz je prava graščina. To je 
Tariški grad, ljudje iz okolice ga imenujejo kar grad. 
Zgodovina teh dveh poslopij sega precej v pretekla 
stoletja. Prvo je na začetku 16. stoletja zgradila 
fevdalna gospoda Fabijaničev, ki so imeli  v lasti 
Radno, nekdaj imenovano Tariška vas.
Svoje bivališče so imeli v gradu Ruckenstein, na 
visokem, skritem in težko dostopnem griču, ki 
je uro hoda od Radne. Ta grad so uporni kmetje 
leta 1515 porušili.  Graščaki Fabijaniči so si zato 
na primernejšem mestu, to je na lepi ravnini med 
Savo in Mirno, postavili  prostorno četverokotno 
poslopje,  katerega ena stran je bila namenjena 
stanovanju, druga pa za kašče, skladišča in 
shrambe. 
Ker pa je bilo za fevdalno gospodo to stanovanje 
preskromno, so začeli leta 1725  v neposredni 
bližini prvotne zgradbe zidati novo, lepo in 
prostorno graščino, ki so jo kmalu dokončali 
in se vselili vanjo. Toda rod Fabijaničev ni dolgo 
bival v tem novem prijetnem bivališču. Čez nekaj 
desetletij je prešla graščina in drugo imetje v last 
grofov Hohenwartov, katerih grb še krasi pročelje 
gradu. 
Do francoske meščanske revolucije konec 18.  
in na začetku 19. stoletja, po ukinitvi desetine 

in tlake,  je začela moč fevdalne gospode pešati. 
Tako se je zgodilo tudi tariškim graščakom. Po 
kmečki odvezi so začeli prodajati posamezne kose 
nekdanjega veleposestva. Graščinsko posestvo je 
nato prehajalo iz rok v roke, dokler ga ni okrog leta 
1900 kupil dunajski advokat dr. Maurer. Ta ga je z 
vsem inventarjem in živino (60 glav) kmalu prodal 
za 62.000 goldinarjev  trem Ribničanom: Matiju 
Hočevarju, Francu Torkarju in Josipu Klunu. Ti 
so nato pristavo na Lukovcu in del zemljišča na 
drobno razprodali okoliškim kmetom. Velik del 
posestva z gospodarskim poslopjem je kupil Franc 
Volavšek iz Šmarja. Nekaj let pozneje se je tam 
tudi nastanil, do pred kratkim je tam gospodarila 
njegova hči, poročena Erjavec. 
Le grad s parkom, sadovnjakom, vrtom in 
manjšim gozdom je še čakal primernega kupca. 
Vse to je kupil prof. bogoslovja, opat Ivan Smrekar 
iz Ljubljane. Grad s posestvom je nato po zelo nizki 
ceni za 10.000 kron prodal salezijancem. 
Salezijanci so bili lastniki gradu od 28. julija 
1907 do začetka okupacije leta 1941. Takrat 
so se preselili na Rakovnik pri Ljubljani. Ves čas 
okupacije je grad uporabljala nemška vojska. Po 
osvoboditvi ga je jugoslovanska vojska uporabljala 
za skladišče streliva. Ko so strelivo umaknili, so 
ljudje grad počistili in preuredili za potrebe nižje 
gimnazije in internat. V šolskem letu 1946/47 
je v gradu že bil dijaški internat in 1. razred nižje 
gimnazije. V šolskem letu 1948/49 pa so imeli 
tam pouk že vsi razredi sevniške nižje gimnazije. 
  

Vir:  Boštanj – 800 let/(uredniški odbor Alfred 
Železnik …et al) Boštanj: Krajevna skupnost, 1998

Foto: Arhiv  - Ljubo Motore

Tariški grad

Beseda situacija je prila v slovenščino prek 
nemščine (Situation) in francoščine (situation), 
izpeljana pa je iz latinščine (situs). Njen prvotni 
pomen je položaj, stanje, lega. Pogosto se tuji 
»situaciji« lahko izognemo tudi z izrazoma razmere 
ali okoliščine.

Namesto tuje »situacije«, ki siromaši naše 
izražanje, uporabljamo raje primerne domače 
besede. Naj vas te vrstice spodbudijo k jezikovni 
vaji, da boste besedo situacija nadomestili vsaj z 
enim od domačih izrazov, 
npr.: brezupen položaj, energetsko stanje, 
finančne razmere, konfliktno stanje, naš položaj, 
nenavadne okoliščine, neugodna lega in drugimi.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 
Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: Situacija
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Članska ekipa RK Sevnice je 22.7. začela s 
pripravami na novo prvoligaško sezono.
Treningi potekajo tudi dvakrat na dan, kljub nekoliko 
spremenjeni igralski zasedbi pa je vzdušje v ekipi 
odlično. Ekipo so zapustili Borovnik, Zaponšek, 
Nered, Plazar in Sirk, ki je postal pomočnik 
trenerja Godca, novi igralci pa so Fižuleto, Gjerek, 
Brilej, Grušovnik in vratar Bratanovič. Ekipi so 
priključeni tudi mladinci, ki nabirajo nove izkušnje. 
V soboto je na prijateljski tekmi v Sevnici gostila 
evroligaška ekipa HCM Constanca iz Romunije, 
ki je na pripravah v Sloveniji. V dvorani se je 
zbralo kar 60 gledalcev, čeprav tekma ni bila 
oglaševana, ki so videli zanimivo tekmo. Domačini 
so z renomiranimi nasprotniki igrali brez strahu 
in večino prvega polčasa vodili. Razigran je bil 
predvsem Dražetič, ki je dosegel šest zadetkov, 
polčas pa se je končal z rezultatom 12:14. 

Drugi polčas je bil enakovreden in večkrat je bil 
rezultat izenačen. Sevničani so se borili v obrambi, 
gostje pa so v napadu naredili nekaj tehničnih 
napak, ki so jih domači igralci s hitrimi protinapadi 
kaznovali. Proti koncu tekme so dobili priložnost 
za igro tudi nekateri mladinci, zadetke pa sta 
dosegla Kozole in Primožič. Končni rezultat je bil 
24:26, za domače pa so zadetke dosegli Dražetič 
9(1), Brilej 4, Gorenjak 3, Ošlovnik in Djurdjevič 

2, Bezgovšek, Kuhar, 
Kozole in Primožič po 1. 
Pri gostih sta se najbolj 
izkazala Sadoveac 6(2) in 
Simicu 4. 
Po tekmi je pomočnik 
trenerja Sirk povedal, 
da je s celotno tekmo 
zadovoljen, saj so med 
kondicijskimi pripravami 
veliko pozornosti 
posvetili predvsem igri 
v obrambi, žal mu le, 
ker so nekateri igralci 
zapravili nekaj čistih 
priložnosti za zadetek.
 

Rokometni  Klub Sevnica

RK Sevnica 
se pripravlja na novo sezono

 
Člani nadaljujejo priprave in igrajo prijateljske 
tekme.
V torek, 6. avgusta, so v Sevnici gostovali 
rokometaši s Trebnjega. Gostitelji so igrali 
premehko v obrambi in gostom puščali preveč 
prostora, kar so ti s pridom izkoriščali. Bili so 
bolj uigrani, pri Sevničanih pa sta se izkazala 
predvsem Grušovnik in Djurdjevič. V drugem 
polčasu so Sevničani bolje zaigrali v obrambi, z 
nekaj obrambami pa se je izkazal vratar Božič. 

Gostitelji so se v 44. minuti približali na dva 
zadetka (21:23), a so gostje dosegli tri zaporedne 
zadetke in razliko vrnili spet na (21:26). Proti 
koncu srečanja so dobili priložnost še nekateri 
mladinci. Izkazala sta se predvsem Cigler s tremi 
zadetki in vratar Vidmar s tremi obrambami. Na 
koncu je bil rezultat 27:31. 
Za gostitelje so zadetke dosegli Grušovnik 6, 
Djurdjevič 4, Ošlovnik, Dražetič A., Brilej, Cigler po 
3, Gorenjak 2, Brečko, Kuhar in Dražetič D. po 1, 
pri gostih pa so zadeli  Radelj in Ratajec po 6, Sušin 
5, Grandovec 4, Florjančič 3, Korelc, Murčehajić, 
Udović po 2 in Skol 1.   
Sevničani bodo ligaški del tekmovanja začeli v 
petek, 6. septembra, ob 19.30, na posavskem 
derbiju v Krškem. 

Tudi v mlajših selekcijah so že začeli trenirati in 
se pripravljati na novo tekmovalno sezono, po 
začetku pouka pa se bodo aktivnosti začele tudi za 
najmlajše (mini rokomet). 
Pridružite se nam na igrišču ali tribuni, da bomo 
skupaj praznovali 55-letnico delovanja kluba.

Rokometni Klub Sevnica

Priprave so v polnem teku, 
začenjajo tudi v mlajših 
selekcijah  

Dne 28. in 29. julija je bilo v Celju državno prvenstvo 
Slovenije za člane v teku na stezi. Čeprav je že 
veteran, se ga je udeležil tudi Robert Lendaro, 
član AK Sevnica. Nastopil je na 3000 metrov in 

kljub poškodbi osvojil 
8. mesto. Septembra 
ga čaka nastop na 
Balkanskih veteranskih 
igrah, letos v Zagrebu, 
nastopil pa bo na 800 in 
1500 metrov. 
Upa, da bo poškodba 
čim prej odpravljena in 
bo kar najbolje zastopal 
Slovenijo. 
 

Vanja Lendaro

Robert Lendaro na
državnem prvenstvu za člane

 

Tekmovalo je 50 dirkačev, zanimanje pa 
je bilo tudi tokrat največje za posadke 
motornih koles s prikolicami, katerih 
vožnje so bile tudi najbolj atraktivne.
  
Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast 
Tržišče je letos spet pripravil tradicionalno, tokrat 
že 14. dirko starodobnikov za pokal Malkovec v 
soboto, 3. avgusta, na progi Tržišče–Malkovec. 
Dirka je štela tudi za državno prvenstvo v 
hitrostnem motociklizmu starodobnikov v več 
kategorijah. Tekmovalo je 50 dirkačev. 

V izjemno vročem dnevu, temperataure so bile 
namreč okrog 40 stopinj, je dosegel najhitrejši 
čas Bine Štern iz AMD Kranj z motorjem BSA 
500, najbolj izenačen boj do zadnjega metra 
proge pa je bil v kategoriji serijskih, dirkalnih in 
tovarniško prirejenih starodobnih motornih koles 
od 501 ccm do 750 ccm, do letnika izdelave 
1974, kjer je s hondo 500 slavil Niko Sodnikar iz 
AMD Kranj, pred Tomažem Jesenkom (yamaha 
350, MK Leteči Kranjci) in Iztokom Bencem 
(honda 500, Hrast Tržišče). Ta je bil tudi najbolje 
uvrščeni domačin, drugo mesto je zgrešil za le 
0,42 sekunde. 
Premore med prvo in drugo vožnjo so s svojimi 
vožnjami dopolnili vozniki reli vozil, predvsem sta 
navduševala lokalni reli matador Lojze Udovč 
z renaultom cliom R3 in Metod Papež – Todi s 
fordom escortom RS 2000. 

V kulturnem programu so sodelovali še Godba 
Sevnica in sevniške mažoretke, Društvo 
vinogradnikov Malkovec in Turistično društvo 
Tržišče pa sta pripravila pogostitev udeležencev 
panoramske vožnje. 

Dejan Hočevar

Štirinajsta dirka 
starodobnikov 
za pokal Malkovec

Šport in rekreacija 
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Šport in rekreacija 

 
V okviru prireditve Posavski poletni vikendi je 
Klub malega nogometa Sevnica organiziral futsal 
turnir. Do žrebanja, ki je potekalo dan prej, se je 
prijavilo 16 ekip.  Na dan tekmovanja je dnevno 
formo najbolj izkoristil KMN Juventus, ki je v finalu 
dobil loterijo ''penalov''.
Malonogometnega turnirju, ki se je začel ob 9.15 
pred Športnim domom Sevnica so se udeležile 
ekipe: Krovstvo Kunšek, Cerklje, ŠD Mlinše, KŠD 
Peče, Pečnik team, Penalty, Zgorn London, KMN 
Juventus, MC Krško, Bubka bar Selo ljubavi, Tri 
limonce, Dilce, Bar Dile. Ekipa Smrkci pa so zadnji 
trenutek odpovedali nastop. 

Ekipe so bile zelo izenačene zato smo spremljali 
igro ''živcev'' pri izvajanju šest metrovk. ŠD Mlinše 
so si prve zagotovile mesto v polfinalu. Obakrat 
so bile boljše pri izvajanju ''penalov'', najprej od 
KŠD Peče nato pa še od Krovstva Kunšek. Enako 
pot je ubrala ekipa Pečnik team, ki je izločila ekipi 
Penalty in Bubko bar Gofar. Drugi polfinalni par sta 
sestavljala KMN Juventus in Bar Dile. Slednji je 
izločil Ljubljančane, Hrastničani pa so po rednem 
delu zmagali Zgorn London in MC Krško. 
ŠD Mlinše so v prvem polfinalu z rezultatom 5:2 
premagali Pečnik team, KMN Juventus pa je z 1:0 
slavil v drugem polfinalu proti Bar Dile. 
Za tretje mesto so se izvajale šestmetrovke, 
uspešnješa je bila ekipa Pečnik team. 
Finalni obračun se je pričel ob 17. uri, ki se ga je 
spremljalo okoli 200 gledalce. Po rednem delu 
ni bilo zadetkov. Loterijo ''penalov'' pa so v svojo 
korist obrnili igralci KMN Juventusa. 
Mihael Grigić je postal najkoristnejši igralec 
turnirja (KMN Juventus). 
Največ zadetkov je prispeval  Janez Dolinšek (ŠD 
Mliše). 
Za najboljšega vratarja pa je bil proglašen David 
Pečnik, ki je na turnirju zbral največ obramb 
(Pečnik team). 
Najboljši posamezniki so bili nagrajeni s 
paraktičnimi nagradami. 

Udeleženim ekipam, donatorjem in podpornikom 
se zahvaljujemo za sodelovanje. 
Vse slike si lahko pogledate na socialnem omrežju 
facebook kmn sevnica.

Tomaž Blatnik

KMN Juventus 
zmagal v Sevnici

Gibanje ni le šport, ampak mora za vsakogar 
postati način življenja. Telesna dejavnost v 
vsem ugodno vpliva na zdravje ter pripomore k 
boljši kakovosti življenja telesa in duha. Že 30 
minut zmerne telesne dejavnosti na dan, kot je 
na primer hitra hoja, koristi zdravju odraslega 
človeka. Zato bosta Klub borilnih veščin Sevnica 
in Zdravstveni dom Sevnica v sodelovanju z 
Inštitutom za varovanje zdravja CINDI Slovenija 
izpeljala tradicionalni brezplačni preizkus telesne 
pripravljenosti: 

1) HOJA na 2 km   
Rezultate testa pridobimo z  računalniškim 
programom. Pri izračunu vrednosti se bodo 
upoštevali udeleženčeva starost, telesna višina, 
telesna teža, srčni utrip ob prihodu na cilj in 
čas »hitre« hoje, izmerjen po dveh kilometrih ob 
prihodu na cilj. 
  
2) COOPERJEV TEST zmogljivosti  
TEK za ženske na 1600 m (ugotavljanje telesne 
sposobnosti – čas teka) in 
TEK za moške na 2400 m (ugotavljanje telesne 
sposobnosti – čas teka). 
ČAS IN KRAJ:
HOJA na 2 km bo brezplačna za vse udeležence 
v soboto, 7. septembra, z začetkom ob 8. uri na 
makadamskem nasipu ob Srednji šoli Sevnica na 
Savski cesti.  Start bo na dvorišču pred Srednjo 
šolo Sevnica.   

COOPERJEV TEST za moške in ženske bo mogoče 
opraviti ob 9. uri. Prijavite se lahko na e-pošti kbv.
sevnica@gmail.com najpozneje do 5. septembra. 
Vsa navodila boste prejeli na prizorišču. 
Zaželeno je, da pridete v športni opremi, za 
vse drugo bodo poskrbeli člani KBV Sevnica in 
medicinsko osebje ZD Sevnica! Več na: http://
www.kbv-sevnica.com. 
  
Vljudno vabljeni!                   

»Hoja je najboljše človekovo zdravilo.«  
Hipokrat 

                                  
 Jurij Orač

Hoja na 2 km in Cooperjev test 

Slovenski ultramaratonec Radovan Skubic 
Hilarij je zadnji dan svojega podviga »211 lipovih 
listov za zeleno Slovenijo«, v okviru katerega je 
prekolesaril vseh 211 slovenskih občin, obiskal 
tudi občino Sevnica. Ultramaratonca je ob meji 
sevniške občine pričakala skupina kolesarjev 
Kolesarskega društva Sevnica in ga pospremila 
do parka pred občinsko stavbo, kjer ga je sprejel 
župan Srečko Ocvirk. Hilarij je ob obisku županu 
simbolno predal zeleno sporočilo iz Srca Slovenije, 
s katerim opozarja na pomen povezovanja in 
varovanja okolja. Župan je ob sprejemu zelenega 
ambasadorja na skupen zemljevid Slovenije 
pritrdil svoj lipov list. Po zaključku sprejema so 
kolesarji KD Sevnica ultramaratonca pospremili 
do sosednje občine Radeče ter pot nadaljevali še 
do Hrastnika.

Na poti po Sloveniji je Hilarij promoviral tudi 
kolesarske poti Srca Slovenije za družine in za 
bolj zahtevne cestne in gorske kolesarje, saj 
se zavzema za promocijo kolesarjenja kot ene 
najbolj trajnostnih oblik mobilnosti in rekreacije. 
Kolesarstvo je tudi v občini Sevnica priljubljena 
oblika rekreacije, s kolesarjenjem pa je v 
organizaciji zelo dejavnega Kolesarskega društva 
Sevnica povezanih več tradicionalnih prireditev, 
med njimi Sevniški kolesarski maraton in gorska 
kolesarska dirka Skok na Lisco. Občina Sevnica 
si aktivno prizadeva, da bi doslej že urejene 
kolesarske poti dopolnili in celovito povezali vzdolž 
reke Save. Tako bo kolesarstvo še atraktivnejša 
rekreacijska panoga, s potmi, ločenimi od 
cestnega prometa, pa je cilj doseči večjo cestno-
prometno varnost.

Vir: Občina Sevnica

Ultramaratonec Hilarij 
tudi v Sevnici

 
Pri kopališču v Sevnici v Teniškem društvu Sevnica 
vsako leto že tradicionalno med trajanjem 
kitarijade organiziramo tudi teniški turnir, ki 
je letos privabil kar precej ljubiteljev tenisa. 

Teniški turnir

Tekmovanje je vsako leto bolj kakovostno, kar 
se kaže v prepletanju znanja, izkušenj in telesne 
pripravljenosti udeležencev. Poleg tekmovalnosti 
pa sta rdeča nit turnirja tudi sproščeno druženje 
in zabava sodelujočih. Tudi tokrat je na turnirju 
zmagal tekmovalec s Krškega. Lopar je najbolje 
vihtel mladi Borut Žičkar in v finalu suvereno ugnal 
najboljšega Sevničana Damirja Škerla. Tretje 
mesto je zasedel lanski zmagovalec Luka Dirnbek 
s Krškega. Med večernim programom kitarijade 
so na odru podelili pokale in priznanja, druženje pa 
se je nadaljevalo v pozne večerne ure ob kitarskih 
zvokih in zabavi. Se vidimo na turnirju prihodnje leto, 
ljubitelji tenisa pa lepo povabljeni v našo družbo. 

 Rok Vovk, Teniško društvo Sevnica

Športna zveza Sevnica ima od 1.7.2013 
novo sodelavko Žano Blatnik. 
Klubi in društva se lahko nanjo obrnejo, če rabijo pomoč 
pri organizaciji in izvedbi tekmovanj in prireditev ter ko 
potrebujejo administrativno pomoč.
Žana je dosegljiva na elektronski naslov Športne zveze 

sportnazvezasevnica@gmail.com
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Utrip življenja

Recepti

Potrebujete 
očiščene prepolovljene slive, 
1 jajce, 
2 žlici moke, 
1 vanilin, 
3 žlice sladkorja. 

Slive položite po pekaču, ki ste ga obložili s 
pekipapirjem, malo posujte s sladkorjem v prahu 
in dajte v pečico, da se slive malo zmehčajo. 

Posebej zmešajte jajce s sladkorjem in vaniljo, da 
se dobro speni in postopoma še moko. Z zmesjo 
prelijte slive in pecite 20 minut pri 190 0C. 

Preprosta slivova pitaZaupanje 
 
Človekovo življenje je sestavljenka iz številnih 
koščkov. Nekateri so vidni – recimo človekova 
podoba, njegova dejavnost, sledi stopinj, ki jih 
pušča v življenju. Drugi nevidni, a zato nič manj 
resnični: posameznikova etična in moralna drža, 
prizadevanje za osebnostno rast, negovanje in 
prizadevanje za kakovostne medsebojne odnose…

Rečemo lahko, da ima človekova eksistenca vidni 
in nevidni pol. Pri tem ne gre samo za dobro znano 
primerjavo z ledeno goro človekove psihološke 
strukture, o kateri je govoril Freud. Vsak 
posameznik je »ledena gora« ne le v psihološkem, 
ampak tudi v socialnem, družbenem smislu. Nekaj 
plasti človekovega sobivanja z ljudmi v določeni 
skupnosti je vidnih, pojavnih, opredmetenih, veliko 
drugih, na katerih pravzaprav temelji človekova 
eksistenca, je skritih, nevidnih, a zato nič manj 
pomembnih. 

Spominjam se »igre zaupanja«, ki smo se jo včasih 
igrali v skupinah, v katerih so se udeleženci raznih 
programov za osebnostno rast med seboj že 
dobro poznali. Izpeljank je sicer več, gre pa nekako 
tako: celotna skupina stopi v strnjen krog, dober 
meter od posameznika, ki stoji na sredi. Temu 
zavežejo oči, ga nekajkrat zavrtijo okoli svoje osi, 
ga ustavijo in počakajo, da se umiri. Ko razvije v 
sebi zadosten občutek varnosti in gotovosti, se 
v prostem padu spusti vznak. Prijatelji, ki stojijo 
v krogu ob njem, ga ujamejo, postavijo nazaj na 
noge, nekoliko zasučejo, posameznik pa se spet 
prepusti prostemu padu. Spet ga ujamejo roke 
drugih prijateljev. V sredo kroga gredo lahko vsi, 
ki želijo, oziroma vsi, ki globoko v sebi zaupajo, da 
se lahko varno prepustijo lebdenju in prostemu 
padu, ker so okoli njih trdne roke prijateljev, ki jih 
bodo prestregle, ko bodo padali vznak. Da, zaupati 
morajo rokam opore, čeprav jih z zavezanimi očmi 
ne vidijo. 

Zaupanje sočloveku je vedno »skok v neznano«, 
izročitev v trdnem notranjem prepričanju, da so 
– čeprav jih ne vidim – nekje neke roke, ki me bodo 
ulovile, prestregle mojo eksistenco. 

mag. Martin Lisec, direktor Stopinje

Kolumna

grajske.novice@kstm.si

www.mojaobcina.si/sevnica

Potrebujete 4 skodelice bučne mase iz hokaido ali 
muškatnih buč, pokuhajte in pretlačite. 

V skledi zmešajte 2 jajci s polovico skodelice medu 
ali agavinega sirupa, dodajte žličko cimeta, 

Preprosta bučna pita

Pekač pokrijte s pekipapirjem, nanj polijte 50 g 
masla in položite prepolovljene slive tako, da bo 
prerezana stran obrnjena na dno pekača, ter 
posujte s sladkorjem. 

Posebej v skledo presejete 160 g moke, malo 
pecilnega in 70 g mletih orehov ali mandljev. 
V drugo posodo pripravite 125 g masla in 160 
g rjavega sladkorja ter zmiksajte, da bo nastala 
gosta kremasta masa. 

Postopoma ji dodajajte 3 jajca, rahlo mešajte 
in dodajte še sestavine iz moke. S kuhalnico 
vse dobro premešajte. Testo zlijte na slive in 
postavite v pečico za 50 minut pri 190 0C. 

Malo ohladite in previdno zvrnite iz pekača. 

Dober slivov kolač

 
Za vroče poletne dni smo za vas poiskali način, 
kako lahko svoje japonke preoblikujete v modne 
sandale. Potrebujete le nekaj dobre volje, 15 
minut časa, rutko (ki je ne potrebujete več), škarje 
in japonke. 
  

Rutko razrežete na dva dela in posamični trak 
ovijete okoli paščka, kot prikazujejo fotografije od 
3 do 8. 

Preostala dela rutke ovijete okoli noge in zavežete. 

Tako si lahko sami izdelate poletno obuvalo. 

Prijetno nošenje. 
  

Nataša Gjuričič, 
Zavod KNOF, so. p. 

Reuse, nasvet Stare šole

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

kvašeno testo za sladke jedi
Za drobljence
20 dag moke
ščepec soli, vanilijev sladkor
12 dag masla
12 dag sladkorja
limonina lupinica
1/2 čajne žličke cimeta
marmelada

Vse suhe sestavine zmešamo. Stopimo maslo 
in ga še˝vročega po kapljah dodajamo zmesi iz 
sladkorja in moke, ki jo medtem ves čas mešamo 
z vilicami, da ne nastanejo kepice.
Pečico ogrejemo na 200°C. Pekač premažemo s 
stopljenim maslom.
Dobro vzhajano kvašeno testo na pomokani 
površini razvaljamo v pravokotnik, ga položimo 
na namaščen pekač in ga po potrebi dodatno 
raztegnemo, da je pekač enakomerno prekrit s 
testom
Testo naj ponovno vzhaja 10-15 minut, nato 
ga premažemo z marmelado, potresemo z 
drobljenci in pečemo 15-20 minut.

Pecivo z drobljenci
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 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.

94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si

RV-220x152.indd   1 22.8.2012   14:32:34

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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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. septembra 2013 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JUDE LAW.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Živa Kelnerič, Prvomajska 54, 8290 Sevnica
2. nagrada: Sandra Dermelj, Budna vas 11, 8297 Šentjanž
3. nagrada: Jožica Kozlevčar, Gabrijele 31, 8296 Krmelj 
4. nagrada: Andrej Janc, Log 86, 8294 Boštanj

VICOTEKA
Obletnica zlate poroke 
Po praznovanju zlate poroke gresta mož in 
žena v isti hotel, kjer sta preživela poročno 
noč. 
Mož gre v kopalnico in se smeje vrne nazaj. 
Žena mu pravi: »Spominjam se, ko sva 
bila tukaj na poročno noč, si se prav tako 
prismejal iz kopalnice. Kaj je?« 
Mož: »Takrat sem šel lulat, pa je neslo po 
stropu!« 
Žena: »Kaj pa danes?« 
»Danes je pa teklo po copatih.« :)

Noseča blondinka

Blondinka pravi prijateljici: »Danes sem 
bila pri ginekologu in sem izvedela, da sem 
noseča.«
»Oh, kako lepo, si že razmišljala o imenu?«
»Ne, zdaj razmišljam o priimku.« 

Dedek na smrtni postelji 

Dedek leži bolan in jamra:
»Joj, otroci moji, tako sem bolan, skoraj bom 
umrl…«
Vnuk ga tolaži:
»Dedek, potem boš pa spet srečal babico.«
Dedek : »Janezek, ne teži mi…«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kje se nahaja most na fotografiji?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Močnejši si, kot se zdiš, 

pogumnejši kot verjameš, 

in bistrejši kot si misliš.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Cesta pelje v vinske gorice Kamenško.

Izžrebanec:

 Cveto Blatnik, Vrh 42/a, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec SEPTEMBER:

1. nagrada: okusna družinska pizza, ki jo podarja Gostilna Šmarčna, 
       Šmarčna 28, 8294 Boštanj,
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj, 
3. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj, 
4. nagrada: majčka Festivala modre frankinje, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Uganka za brihtne glavce 

  Ime otroka
Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši 
hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je Avgust. 
Mlajša od hčerk je Julija.

  Kako je ime četrtemu otroku?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

  Jože in Branko sta igrala skupaj v igri dvojic, proti drugemu paru.
 
Izžrebanka:

  Andreja Flajs, Tržišče 43, 8295 Tržišče 
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AKCIJE 

popusta
do 26,5 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,46 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m



359,00

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja


