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Intervju

Sara Praznik

Sara Praznik – dijakinja iz Boštanja, ki 
jo glasba spremlja že iz otroštva. Pri 
rosnih petih letih je začela obiskovati 
Glasbeno šolo Sevnica in jo lani zastopala 
na regijskih, državnih in mednarodnih 
tekmovanjih ter dosegla pomembne 
rezultate. 

Sara, kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Kdo je to plavolaso dekle?

Sem dekle, ki jo v življenju ženeta glasba in želja 
po dogodivščinah. Rada se spopadam z izzivi, ki 
mi jih prinese vsak dan, in uživam v vsakodnevnih 
obveznostih, kot so glasbena šola, ples, zbor in 
druge. Sem oseba, ki ima določene cilje, kaj si 
želi doseči v življenju, in naredila bom vse, da jih 
izpolnim. In seveda, ne morem preživeti dneva 
brez glasbe. Ta me spremlja skoraj vsepovsod – 
kadar se učim, pospravljam, sem na sprehodu, 
se vozim z avtobusom ali vlakom, pišem scenarije 
… brez glasbe je v mojem življenju čudna tišina. In 
da, jaz sem ena tistih, ki pojejo na vsakem koraku.\
par  Poleg tega rada tudi potujem. Ko sem se 
letos poleti prvič sama odpravila v London, je bilo 
to zame velik izziv, a se ga nisem lotila s strahom, 
ampak z željo po novih izkušnjah. 

Poleg poslušanja glasbe pa rada preberem 
kakšno knjigo ali pa pogledam kakšen film. Sem 
namreč velika ljubiteljica vojnih filmov in filmskih 
muzikalov.  Moj konjiček pa je tudi snemanje 
filmov. Zadnje tri leta sem z ekipo intenzivno 
snemala kratke amaterske filme, ki so na raznih 
tekmovanjih zasedli visoka mesta. Sicer pa sem 
bila pravkar stara 18 let, obiskujem Grm Novo 
mesto, program naravovarstveni tehnik. Petja 
se učim že pet let in se nikakor ne nameravam 
ustaviti.

V vašem življenju ima zelo pomembno mesto 
glasba. Kaj vam pomenijo  petje, nastopi …?

Glasba je v mojem življenju sopotnica, ki me 
še nikoli ni pustila na cedilu. Že od nekdaj sem 
rada poslušala vse stile glasbe, od klasike do 
rocka. To, da sem v življenju dobila možnost, 
da se lahko ukvarjam z glasbo, pa je nekaj 
neprecenljivega. Hvaležna sem tudi za priložnost, 
da sem lahko letos v sklopu sevniškega grajskega 
poletja priredila svoj prvi samostojni koncert Od 
Adele do Broadwaya, pri katerem mi je pomagal 
pianist Tine Bec. Občutek, ki se ga imela tisti večer, 

je bil nekaj neverjetnega, in vesela sem, da sem 
po koncertu slišala, da je tudi občinstvo uživalo z 
mano. Tako kot pravijo – prvega ne pozabiš nikoli.

Še pred nekaj leti sem odlašala in razmišljala, ali 
se res hočem posvetiti samo glasbi ali bi izbrala 
področje biologije. Toda, ko zdaj pogledam naprej, 
je odgovor povsem jasen – glasba bo vedno moj 
prvi odgovor. Tudi ko poučujem verouk, se trudim 
vse povezati z glasbo, zato včasih na ure prinesem 
tudi kitaro in se z otroki naučimo kakšno novo 
pesem ali pa nekatere nedeljske maše popestrimo 
z igranjem na kitaro. 

Posebno doživetje so tudi koncerti. Pa ne tisti, na 
katerih sem na odru jaz, ampak tisti, na katerih 
skupaj s tisočerimi ljudmi uživaš ob poslušanju 
svetovno znanih zvezd. Kot je rekel moj najljubši 
kitarist Slash iz skupine Guns'n'roses: ''Nič ni 
boljšega kot slišati svojega najljubšega izvajalca 
v živo.'' Če pa lahko poleg tega raziskuješ še 
svetovno znana velemesta (kot so Praga, Milano, 
Dunaj, Udine …), je izlet več kot le koncert, je 
popolno doživetje. 

Glasba je tista, ki mi daje moč. Ko sredi dneva 
potrebujem energijo za nadaljnje aktivnosti, je 
nekaj hitrih ritmov tisto, kar potrebujem, da lahko 
nadaljujem dan. Ravno obratno pa je ob večerih – 
umirjeni džez ali klasika me umirita in zaspim.

Kakšno vlogo imajo na vaši glasbeni  poti starši, 
okolje, učitelji?

Po glasbeni poti je težko hoditi sam. Zelo sem 
hvaležna za podporo staršev in mojega mlajšega 
brata, saj so oni z mano že od začetka in ostanejo 
z mano tudi v težkih trenutkih. Na vsaki glasbeni 
poti pride obdobje, ko ne veš, kako naprej, in 
prav na tej točki te podpora bližnjih spet potisne. 
Hvaležna sem tudi za mojo učiteljico petja Martino 
Prevejšek, ki mi je pomagala razviti moj pravi 
glas in mi je stala ob strani na vseh glasbenih 
tekmovanjih. Tudi takrat sta podpora in spodbuda 
še kako pomembni. Tudi prijatelji so tisti, ki me 
podpirajo na moji glasbeni poti. Poleg tega v 
glasbenem svetu dobiš veliko novih prijateljev. 
Laže je navezati stike z nekom, ki ima podobne 
oz. iste interese, kot z nekom, ki ne razume, da 
se je treba zaradi nastopov včasih odpovedati 
tudi kakšni zabavi ali pa ne moreš na popoldansko 
kavico, saj imaš druge obveznosti. 

Tudi na poletni šoli v Britaniji sem spoznala čudovite 
ljudi. Povezovala nas je enaka strast do muzikalov 
in laže je bilo začeti temo in sklepati prijateljstva. 
Že po nekaj dneh druženja si imel občutek, kot da 
te ljudi poznaš že več let, saj so se naši značaji 
povsem ujeli med sabo. 
Tudi profesorji 
v srednji šoli so 
zelo uvidevni 
in razumejo, 
da imam 
p o p o l d a n s k e 
aktivnosti.

Aktivni ste tudi kot 
prostovoljka na 
raznih področjih 
(ste animatorka 
na počitniških 
dejavnostih v 
župniji Boštanj, 
vodite otroški 
pevski zbor ...).  

Kako  se počutite 
ob delu z mladimi?

Delo z mladimi je še ena mojih dejavnosti, v 
kateri neizmerno uživam. Zaradi natrpanega 
urnika je igra z otroki sprostitev, pa tudi čas, da 
zbudiš otroka v sebi. Včasih pozabim na te stvari. 
Ukvarjam se s sto in eno stvarjo in včasih pozabim 
na čas zase. Lovljenje z otroki ali pa igre, ki smo 
se jih igrali v prvi ali drugi triadi osnovne šole, 
me opomnijo, da se je včasih treba ''znoreti'' in 
pobegniti od skrbi. 

Posebno pa imam rada aktivnosti, kot so oratorij 
ali duhovne vaje, saj naša župnija ni velika in je 
laže navezati neko vez z otroki oz. mladostniki, 
ker skupina ni tako velika. Tako aktivnosti laže 
potekajo, mislim, da se zaradi tega tudi otroci 
bolje počutijo. V takem okolju lahko povedo, kar 
mislijo, in niso  le številka v poplavi drugih otrok. 

Tudi na  šoli v Novem mestu sem v skupini 
prostovoljcev in letos sva s prijateljem začela 
izvajati delavnico, na kateri je glavna tema ovire 
v življenju in kako se z njimi spopasti. Mislim na 
ovire, kot sta besedno  in telesno nasilje.

Kaj si želite doseči s petjem in kje izpopolnjevati 
svoje pevsko znanje? Morda zunaj meja Slovenije?

Vsekakor si želim nadaljevati glasbeno šolo v tujini. 
Letos poleti sem se udeležila poletne šole na 
Guildford school of acting (GSA) v Londonu in me je 
popolnoma navdušila. Všeč mi je njihov način dela 
in vsekakor si želim po končani srednji šoli šolanje 
nadaljeveati na tej šoli oz. v Veliki Britaniji. Zanima 
me program musical theatre oz. muzikali, česar 
v Sloveniji žal ni, je pa zato Britanija prestolnica 
muzikalov.

Kaj pa vas poleg petja razvedri in radi počnete v 
prostem času, da vam da moč in vam umiri dušo?

Poleg glasbe ni druge dejavnosti, ki bi me lahko 
sprostila in umirila. In to mislim na glasbo 
na različne načine. Po napornem dnevu poti 
večeru, ko je zunaj že tema, odprem okno in ob 
prijetnih večernih temperaturah preigravam 
nežne melodije na klavirju. Včasih je tudi nežna 
improvizacija najboljša sprostitev. Predno zaspim, 
se na mojem seznamu predvajanja najdejo 
umirjeni klasiki, kot sta Chopin ali Beethoven. 
Seveda pa lahko zaspim tudi ob divjih zvokih rocka 
… možnosti so neskončne.

Sara, hvala za zanimive besede. Želimo vam, da bi 
se vam izpolnilo vse, o čemer sanjate.

 Pogovarjala se je Alenka Kozorog.
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p., 
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 2017, 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.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Izbiramo celo življenje. Partnerja, kje bomo 
živeli, kaj bomo delali, s kom se bomo družili. 
Drug drugega izbiramo glede na to, kako smo 
si všeč, koliko se privlačimo, kakšna energija 
je med nami. Tako si izbiramo partnerja in 
prijatelja.
Pri takšnih odnosih ne vladata prisila ali 
potreba. Preprosto smo si všeč.  Drugega 
izberemo, ker podobno razmišljamo, se 
odzivamo, delujemo in dojemamo. V odnosu 
ne obsojamo, ne sodimo, ne izkoriščamo. 
Pomembno je, da se spoštujemo in 
razumemo, da se znamo podpirati, svetovati 
in se razvijati. Poleg družine je prijateljstvo 

najpomembnejša vrednota v življenju. Žal 
pa  je v zadnjem času tovrstnih kakovostnih 
odnosov čedalje manj. Čedalje več je nasilja, 
izkoriščanja, zahrbtnosti in nespoštovanja.

Kdor se vedno odzove na prošnjo, pa naj bo 
to takrat, ko prijatelj potrebuje nasvet ali 
pomoč, spet drugič, ko potrebuje minuto ob 
kavi, je pravi prijatelj. Pa vendar je treba tudi 
te vezi nenehno negovati.

Prijateljstvo je drevo, ki ponuja zavetje. 
(neznani avtor)

Mojca Pernovšek

Evropski teden 

športa

1.�Izberi�enega�od�dogodkov
2.�Pridi�na�dogodek�(brezplačno)�in�bodi�aktiven

(seznam�dogodkov�najdeš�na�letaku�pod�
koledarjem�prireditev�na�strani�13)

SEVNICA

VAS  VABIMO NA

Svetovni dan turizma

Sreda, 27. 9. 2017, 
ob 10. uri

Jatna, Bransko
(kurirska postaja TV5A), Šentjanž.

ODPRTJE

ZELENEGA OKNA

Pod pokroviteljstvom TZOS v sodelovanju s TD Šentjanž 

in Združenjem za ohranjanje vrednot NOB Šentjanž
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Občinske strani
mesta, drugo vstopno-izstopno mesto iz smeri 
Krško–Sevnica pa je za zagotovitev zadostne 
razdalje med obema postajališčema umeščeno 
na tlakovanem platoju na obcestnem otoku. V 
nadaljevanju je načrtovana še preureditev javne 
razsvetljave.

Parkiranje na območju bo na podlagi predmetne 
odredbe omejeno na največ eno uro, in sicer  od 
7. do 17. ure. Popoldne, ponoči ter ob nedeljah in 
državnih praznikih omejitve parkiranja ne bo. Z 
izvedbo vseh ureditev oziroma prometnih označb 
bo treba čas prihoda vidno označevati. Parkomat 
v tej fazi ni predviden.

Novo šolsko leto 2017/2018 se začenja na sedmih 
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
ki delujejo na devetih lokacijah v občini Sevnica. 
V šolske klopi bo sedlo 1431 učencev, med njimi 
172 prvošolcev. Srednješolska leta se začenjajo 
za 157 učencev, ki so v preteklem šolskem letu 
uspešno končali devetletno izobraževanje na 
sevniških osnovnih šolah.

V šolskem letu 2017/2018 bo vrtce v občini 
Sevnica po trenutnih podatkih obiskovalo 691 
otrok, vključeni pa bodo v 39 oddelkov, kar je 
eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti 
vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. 
Predšolska vzgoja je zagotovljena na osmih 
lokacijah po občini. Vključenost otrok v vrtce se iz 
leta v leto povečuje, občina pa zagotavlja zadostno 
kapaciteto.

Novo šolsko leto prinaša novosti tudi z vidika 
naložb v objekte. Skladno z izvedbenim načrtom 
poteka gradnja prizidka k podružnični osnovni 
šoli na Studencu. Novi prizidek bo v pritličju šole 
vključeval dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet 
in sanitarije, v nadstropju pa bodo nova učilnica, 
knjižnica in kabinet. Prizidek bo končan do konca 
septembra. Urejajo tudi kotlovnico pri Osnovni šoli 
Milana Majcna Šentjanž, dela pa bodo končana do 
začetka kurilne sezone.

Z opravljenimi ureditvenimi oziroma vzdrževalnimi 
deli bo učence ob vstopu v novo šolsko leto 
pričakala preurejena okolica podružnične 
osnovne šole v Loki pri Zidanem Mostu, in sicer 
novoasfaltirano in opremljeno igrišče, preurejeno 
je parkirišče, prav tako je v prostorih šole urejena 
nova knjižnica. Zamenjati je bilo treba tudi parket 
v telovadnici krmeljske osnovne šole.

Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost 
v cestnem prometu pozivata vse udeležence 
v prometu k doslednemu spoštovanju cestno-
prometnih predpisov in k še posebni pozornosti 
ob začetku novega šolskega leta. Vsem v vrtce 
vključenim otrokom, osnovno- in srednješolcem 
ter zaposlenim v vrtcih in šolah želimo vse dobro 
v novem šolskem letu in varno na šolskih poteh.

Srečno 
v novo šolsko leto

V Sevnici se je kot dobra praksa izkazala ureditev 
parkirnih površin, namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju. Namen modrih con je zagotoviti večjo 
pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko 
prezasedenosti parkirnih mest. Do zdaj so tako 
v Sevnici uredili parkirišča za HTC, na parkiriščih 
na obeh straneh stavbe NLB in pred trgovino 
Izidor ter v starem mestnem jedru pri upravnem 
središču občine.

Občinski svet Občine Sevnica je marca letos sprejel 
Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega 
parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu 
v Sevnici. Da bi začeli odredbo uresničevati, so 
potekale v poletnih tednih vse potrebne ureditve. 
Parkirni prostori, vseh je 18, so označeni s talnimi 
označbami modre barve. Po eno parkirno mesto 
bo namenjeno za invalide, dostavna vozila in 
polnilnico električnih vozil.

Za večjo povezanost površin za pešce so izvedeni 
potopljeni robniki. Ob vozišču regionalne državne 
ceste sta zarisani avtobusni postajališči, eno 
iz smeri Sevnica–Krško pri vstopu v upravni del 

Prometne ureditve 
na Glavnem trgu

Lokalna skupnost je pristopila k  ureditvi ploščadi 
s spomenikom na Trgu svobode v središču 
Sevnice. Avtor spomenika borcem NOB in 
žrtvam okupatorjevega nasilja s ploščadjo pri 
železniški postaji v središču Sevnice iz leta 1958 
je bil Vladimir Braco Mušič, ki je bil mednarodno 
uveljavljeni slovenski arhitekt, urbanist, publicist 
in univerzitetni predavatelj, rojen v Sevnici. 
Občina Sevnica izvaja investicijo skupaj s Krajevno 
skupnostjo Sevnica, in sicer bo naložba zajemala 
celovito ureditev širšega območja spomenika 
z okolico – ploščadi s hortikulturno ureditvijo in 
postavitvijo klopi, pa tudi obnovo spomenika.

Celotna vrednost investicije z vso projektno 
dokumentacijo in nadzorom znaša okrog 170.000 
evrov in bo končana do sredine septembra. 
Lokalna skupnost pri prenovi te pomembne in 
zaščitene memorialne dediščine tesno sodeluje z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Obnova spomenika 
z okolico v središču Sevnice

Ob izjemni angažiranosti, enotnosti in povezanosti 
krajanov vasi Kamenica v krajevni skupnosti 
Šentjanž ter ob sodelovanju krajevne skupnosti 
in Občine Sevnica je vas dobila novo podobo. 

Ob zavedanju pomena varovanja okolja in 
odgovornosti do ravnanja z odpadnimi vodami 
je občina podprla pobudo krajanov, pridobila vso 
projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in 
skupne rastlinske čistilne naprave z zmogljivostjo 
do 50 populacijskih enot ter gradnjo kanalizacije 
in rastlinske čistilne naprave tudi sofinancirala. Ob 
gradnji je bila celovito in usklajeno posodobljena 
cesta skozi naselje s spremljajočimi ureditvami, 
pri čemer so krajani skrbno poskrbeli tudi za 
ureditev vseh dvorišč. 

Julijsko slovesnost z uradnim odprtjem rastlinske 
čistilne naprave, kanalizacije in obnovljene 
ceste je pospremil kulturni program z nagovori 
predsednika vaškega gradbenega odbora Milana 
Jamška, župana Srečka Ocvirka in predsednika 
šentjanške krajevne skupnosti Boštjana Krmelja. 
Nove pridobitve je blagoslovil šentjanški župnik 
Janez Cevec, zavetnici podružnične cerkve sv. 
Marjete na Kamenici pa je bila posvečena tudi 
sveta maša.

Kamenica 
zgled sloge in vzor urejenosti

Župan Srečko Ocvirk in član vaškega gradbenega 
odbora Toni Štih sta namenu predala rastlinsko 

čistilno napravo.

Predsednik gradbenega odbora Milan Jamšek in 
predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj ob odprtju 

nove ceste.
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Razpis 
za dobitnike 

občinskih priznanj

Občina Sevnica ob prazniku občine, 
12. novembru, podeljuje priznanja občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 

društvom, klubom, združenjem ter drugim 
organizacijam in skupinam, ki pomembno 

pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu 

občine Sevnica na področju gospodarstva, 
kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 

izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, 
znanosti in drugih področjih človekove 

ustvarjalnosti. 

Letošnja priznanja bodo podeljena na osrednji 
slovesnosti ob občinskem prazniku, 

10. novembra 2017. 

Razpis je objavljen na spletni strani Občine 
Sevnica in poteka do vključno 

13. septembra 2017.

Vabljeni k sodelovanju 
v mesecu praznovanja 
občinskega praznika

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 med 
praznovanjem občinskega praznika.

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega 
praznika Občine Sevnica s podelitvijo občinskih 
priznanj bo v petek, 10. novembra, ob 17. uri v 
Športnem domu Sevnica, preostale prireditve 
pa bodo v tem mesecu potekale po celotni 
občini. 

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

Prosimo vas, da nam podatke o prireditvah 
in dogodkih zaradi uskladitve koledarja 
posredujete najpozneje do 30. septembra na 
naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica ali elektronski naslov 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.

Javni poziv k sodelovanju pri programu 
prireditev in dogodkov je skupaj z obrazcem 
za prijavo objavljen na spletni strani Občine 
Sevnica. Za dodatne informacije in pojasnila 
lahko pokličete v Kabinet župana Občine 
Sevnica na telefonsko številko 07/81 61 213.

Od 16. do 22. septembra obeležujemo Evropski teden mobilnosti. V okviru in z načeli tega tedna bo 
izveden skupni regijski projekt posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, in sicer kolesarsko 
popotovanje »S kolesom od Radeč do Brežic«, ki bo 16. septembra s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus 
v Radečah. Več informacij o kolesarskem popotovanju je zbranih na priloženem letaku.

Že z opazovanjem in 
prijaznim opominjanjem 
odraslih lahko tudi 
najmlajši izboljšujejo 
kakovost bivanja v 
domačih krajih in hkrati 
pridobivajo pomembna, 
vseživljenjska znanja 
o cestno-prometni 
varnosti. Že četrto leto 
bo tako izvedena akcija 
»Smeško-Kisko«, s 
katero bodo otroci Vrtca 
Ciciban Sevnica, vrtcev 
iz Krmelja in Šentjanža 
ter učenci tržiške 
osnovne šole ocenjevali 
ustreznost uporabe 
parkirnih mest na javnih 
parkiriščih. 

S »Smeškom« bodo 
nagrajevali voznike, 
ki bodo omogočili 
nemoten prehod 
pešcev, s »Kiskom« pa 
bodo voznika le prijazno 
opozorili na oviranje 
poti pešcev oziroma na 
nepravilno parkiranje. 

Odgovornost vseh 
udeležencev v prometu 
je trajen vzgojni in učni 
proces, zato bo več 
aktivnosti, dogodkov 
in prireditev v tem 
tednu potekalo tudi v 
vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah.

Sevniški teden mobilnosti

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž je tretji 
vikend avgusta v domačem kraju praznovalo 
častitljivi jubilej, 110-letnico delovanja. Dvodnevno 
praznovanje se je začelo s slavnostno sejo v 
kulturnem domu, navzoče pa so pozdravili in jim 
predali čestitke župan Srečko Ocvirk, predsednik 
Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan 
Krmelj, predsednik Gasilske zveze Sevnica 
Vinko Knez ter predstavniki številnih prijateljskih 
društev iz sevniške in drugih bližnjih občin. 
Predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž je s 
slavnostnim nagovorom in predstavitvijo tiskane 
kronike, izdane ob jubileju, zbrane popeljal skozi 
vse pomembnejše mejnike delovanja društva.

Naslednji dan je bila gasilska parada s prikazom 
gasilske tehnike društev sevniške občine, 
nadaljevala pa se je pod šotorom z osrednjo 

slovesnostjo ob jubileju društva. Zaznamovali so 
jo obiski in nagovori častnih gostov, med njimi 
slavnostnega govornika, namestnika generalnega 
direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje Branka Drvodela, ter drugih 
predstavnikov državnih, regijskih in občinskih 
gasilskih organizacij, Civilne zaščite ter političnega 
in širšega družbenega življenja. 

Osrednje dejanje praznovanja je bila predaja 
novega gasilskega vozila, avtocisterne AC 20/75, 
skupne investicije občine, krajevne skupnosti, 
sevniške gasilske zveze, prispevka krajanov ter 
številnih sponzorjev in donatorjev, namenu. Cikel 
prireditev, ki so jih poleg dobrih misli in voščil 
društvu ob jubileju obogatile tudi številne glasbene 
točke, se je končal z veselico.

PGD Šentjanž praznoval 110 let delovanja

Gasilska parada s prikazom gasilske tehnike 
društev sevniške občine v središču kraja

Novo gasilsko vozilo, avtocisterna AC 20/75

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

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 16. septembra 2017,

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

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

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – pred stavbo občine
 11:30 Brestanica – Hostel Kozmus
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

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

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 11. septembra 2017, 

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

Vabljeni!
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info@sopotnik.org

Musk, Steve Jobs, Stephen Hawking in številni 
drugi, ki v vsakodnevnem življenju premikajo meje 
mogočega. Tovrstni govori veljajo za ene najboljših 
v svetovnem merilu, navdahnili pa so tudi dogodke 
TEDx. Ti so neodvisno organizirani lokalni dogodki 
z enakim sporočilom in vedno močno konotacijo 
ter združujejo ljudi z enakim namenom kot TED. Na 
teh dogodkih se izmenjujejo govorci in TED-govori, 
ki poskušajo zanetiti nove ideje, premakniti meje 
in odpreti razprave. Organizatorji so prepričani, 
da imajo Sevnica, Posavje in ljudje, ki živijo tukaj, 
veliko ponuditi, prav tako pa želijo v Sevnico vnesti 
drugačnost, jo postaviti na globalni zemljevid 
dogodkov TEDx, govore iz TEDxSevnica pa pozneje 
narediti vidne svetovni populaciji.
 
Število mest za tovrstne dogodke je vedno 
omejeno, zato si je treba svoje mesto zagotoviti 
s prijavo. Ta je mogoča od 7. septembra, od 20. 
ure, na uradni spletni strani dogodka TEDxSevnica 
(www.tedxsevnica.com). Prav tako lahko na 
uradni spletni ali Facebooku spremljate novosti 
in se seznanite z bodočimi govorci. Tematika 
tovrstnega dogodka bo Posadimo ideje, vabljeni 
pa ste vsi, ki se želite navdahniti in preseči kakšen 
stereotip. 
 

Vir: www.tedxsevnica.com

Zabava je nekaj, kar človek nujno potrebuje za 
normalno življenje, za to pa sta potrebni dobra 
družba in primerna glasba. Za dobro zabavo znamo 
poskrbeti tudi v Domu upokojencev Sevnica.

Avgusta so nas zabavali mladi glasbeniki. Obiskali 
so nas pevci iz Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca v spremstvu harmonikarja Gašperja. S 
pesmijo, plesom in duhovitimi šalami so dodobra 
pospešili naš srčni utrip.
Še nedolgo tega je veljalo, da mladi neradi slišijo 
zvok harmonike. Prišli pa so povsem novi časi. 
Čedalje več mladih se odloča za igranje harmonike 
ali kakega drugega inštrumenta. Tako sta se 
nam avgusta predstavila dva mlada glasbenika, 
Nastja in Kimi. Nastja je mlada flavtistka, Kimi 
pa harmonikar, oba pa sta končala prvi razred 
Glasbene šole Sevnica. Stanovalci doma so bili 
navdušeni nad njunim igranjem, zato so ju povabili, 
naj še kdaj prideta.

Glasba ima torej zdravilni učinek na človeka, kar 
ugotavlja Jože Ramovš v eni izmed svojih knjig 
in pravi: »Glasba razveseljuje človeka in olepša 
njegove vesele trenutke, glasba mu pomaga 
preboleti najhujše žalosti, glasba ga opogumlja, 
glasba mu pomaga k zbranosti in ga tudi sama po 
sebi duhovno plemeniti.« 

Darja Borin

Brez glasbe 
ni zabave

V Sevnico prihaja dogodek TEDx, ki nikoli nikogar 
od udeležencev ne pusti ravnodušnega. Gre za 
svetovno gibanje, ki ima več kot 400 milijonov 
navdušencev po vsem svetu. V duhu premikanja 
mej in širjenja prebojnih idej je načrtovan drzni 
dogodek v Sevnici, in sicer 22. septembra ob 19. 
uri v atriju našega gradu.
 
Dogodki TEDx so ustvarjeni z vizijo “širiti ideje 
vredne širjenja”, nastali pa so po navdihu 
konference TED, na kateri se vsako leto 
predstavijo strokovnjaki številnih področij, ki 
svoje ideje predstavijo v kratkih govorih, katerih 
posnetki so dostopni na uradni spletni strani in 
YouTubu. Tako so se na konferenci predstavili Elon 

TEDx Sevnica, napoved

Število različnih uporabnikov v občini Sevnica se 
je v poletnih mesecih povečalo na 52, opravili pa 
smo kar 173 posameznih prevozov. Prevoze za 
starejše opravljamo v najrazličnejše namene – k 
zdravnikom, v zdravstvene domove in bolnišnice, 
na tržnico, v trgovine, na pokopališče, na Ozaro, 
do vikendhišk, v cvetličarne, domove upokojencev, 
k okulistu in drugam.
Sopotniki delujemo na način, da se za rezervacijo 
prevoza starostniki naročite vnaprej.
Večina naših uporabnikov uporablja storitev 
prevozov za opravke, ki jih je mogoče načrtovati
vnaprej. Tu gre za zdravniške preglede, obiske 
znancev, nakupovanje v trgovini in podobno. 
Predhodna rezervacija terminov nam omogoča, 
da lahko z enim vozilom in prostovoljnimi vozniki 
zagotovimo prevoze kar največjemu številu 
starejših občanov. Ker je zadovoljnih uporabnikov 
čedalje več in se termini polnijo, vas prosimo, da 
se za rezervacijo prevozov naročite vnaprej vsaj 
teden dni pred prevozom.
Sopotniki nismo kot taksi prevozi ali služba za 
nujno pomoč, ne moremo zagotavljati storitve 
»čez pet minut«, saj naši prostovoljni vozniki 
poleg  prevozov starostnikom omogočajo tudi 
spremstvo in pomoč pri opravkih. Zato ne 
pomeni, da smo prosti, če vidite naše vozilo 
parkirano na parkirnem mestu. Morda prav 
takrat naš prostovoljec pomaga uporabniku najti 
pravo ordinacijo v zdravstvenem domu ali pomaga 
prinašati nakupljeno blago iz trgovine.
 
V večini primerov torej starostnika spemljamo ali 
ga čakamo, zato vas prosimo za vašo strpnost, 
potrpežljivost in razumevanje. Z načinom 
naročanja vnaprej lahko zagotovimo zadovoljstvo 
in pokrijemo potrebo po prevozih, saj imamo v ta 
namen koordinatorko, ki vse prevoze medsebojno 
uskladi, da ste starostniki kar najbolj zadovoljni. 
Projekt Sopotniki izvajamo v sodelovanju z 
Družinskim inštitutom Zaupanje, ki zagotavlja 
koordinatorja projekta v sevniški občini.
 
Prevoz s Sopotniki pa ni le prevoz. Med njim 
potekajo med prostovoljci in starostniki zanimivi 
pogovori, krepijo se poznanstva in prenašajo 
znanje in izkušnje.
 
Z veseljem sprejmemo vašo rezervacijo vsak 
dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure, na 
telefonski številki 031 33 81 87. Ob rezervaciji 
poveste, kdo ste, kam in kdaj vas pridemo iskat, 
kam želite iti, ali pri tem potrebujete spremstvo in 
kdaj vas peljemo odmov.
 
Akcija! Zaradi povečanega obsega dela prijazno 
vabimo v svoje vrste nove prostovoljce. Če rad 
voziš in bi rad pomagal starejšim, vabljen, da 
pokličeš na 031 33 81 87 (Tanja) ali nam pišeš na 
info@sopotniki.org.
 
Septembru načrtujemo sopotniki v Sevnici 
aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. 
Več lahko preberete v drugih člankih.
  
Bodite skupaj z nami Človek človeku sopotnik.
 

Anu Kahuna, 
Zavod Sopotniki, koordinatorka programa

Sopotniki 
v poletnih mesecih

Na sončno soboto, 29. julija, je Krajevna 
organizacija zveze borcev za vrednote NOB 
Tržišče pripravila tradicionalni pohod z Malkovca 
v Čehnarjevo dolino. Zbrali smo se pri spomeniku 
žrtvam fašizma na Malkovcu in tam sta nas 
nagovorila Vladka Blas in predsednik Republiškega 
odbora ZB za vrednote NOB  tovariš Tit Turenšek. 

Nato nas je naš vsakoletni vodnik Jože Strupih 
vodil na Slančji Vrh. Tam smo na pokopališču 
prižgali svečke na grobu žrtev, ki so bile 2. avgusta 
1942 ustreljene na Malkovcu. Pri Kosovih smo se 
okrepčali z malico, potem pa po gozdnih poteh 
odšli na Krsinji Vrh in se ustavili pri podžupanu 
Janezu Kukcu ter smo voščili za rojstni dan. Po 
kratkem postanku in okrepčilu smo pot nadaljevali 
v Čehnarjevo dolino in imeli tam v prijetnem hladu 
daljši postanek s kulturnim programom, Janez 
Valant pa je predstavil dogodke, ki so se na tem 
mestu odvijali leta 1942. Pohod smo končali pri 
Prijateljevi vili v Kompoljci s krajšo komemoracijo in 
kulturnim programom ob 75. obletnici dogodkov, 
ko so italijanski okupatorji na tem mestu  ustrelili 
sedem ljudi. Ob spominski plošči in obeležju na 
zidu, kjer so še vidni sledovi fašističnih krogel, smo 
postavili informativno tablo, na kateri so opisani 
dogodki tistega usodnega dne.

Pohod je kljub vročini in času dopustov lepo 
uspel.  Kulturni program so pripravile recitatorki  
Jolanda Lenič in Jelka  Robar ter pevka Marjetka 
Popovska.

Tomaž Kužner

Tradicionalni pohod z 
Malkovca v Čehnarjevo dolino

Čehnarjeva dolina
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Kopalni dan ob slovenski  obali
Dne 11. avgusta smo se odpravili na kopalni dan  
za člane  DI Sevnica v Strunjan. Iz Sevnice smo 
krenili ob 7. uri zjutraj, kopanja se je udeležilo 36 
članov, peljali pa smo se s prevoznikom AP Novak.   
Ko smo se peljali na obalo, je precej deževalo, ko 
pa smo prispeli v Strunjan, nas je pričakalo lepo 
vreme. Zato so  se  nekateri   odločili za kopanje v 
bazenu,  drugi  pa so uživali na plaži  in se kopali  v 
morju. Za hrano  je poskrbel vsak sam  v lokalih, 
ki so ob morju.  Domov smo se vrnili dobre volje  v 
večernih urah.

Obisk devedesetletnega člana DI Sevnica
Poverjenik DI Sevnica za Loko pri Zidanem Mostu 
je obiskal našega člana Ignaca Klenovška, ki je 
na svojem domu praznoval  svoj 90. jubilej. Ob 
prijetnem sprejemu in kramljanju mu je podaril 
izdelek  naših članic, ki jih v ta namen  izdelujejo v 
društvu. Obisk je bil zelo prijeten  in gostoljuben, 
srečanje pa je prehitro minilo. Vsi člani DI Sevnica 
mu želimo še veliko zdravih in vedrih let.

Pikado in srečanje v Tržišču
V Tržišču  je v soboto, 5. avgusta, potekalo 
srečanje invalidov DI Sevnica,  na katerega smo 
povabili tudi člane Društva  invalidov  iz Trebnjega, 
ob druženju pa smo se pomerili tudi v metanju 
pikada. Namen srečanja je bil predvsem druženje, 
ki ga je organizirala ženska skupina    v Društvu 
invalidov Sevnica.  Zahvaljujemo se vsem, ki  
pomagajo pri takih prireditvah, pa tudi Klubu 
ljubiteljev starodobnih vozik Hrast  Tržišče, ki so 
nam    za to srečanje  odstopili  prostore.

Udeležba na igri na Studencu  DI Sevnica
Manjša skupina 29 članov DI Sevnica se je 
odpravila v četrtek, 3. avgusta, z avtobusom 
prevoznika AP Novak   na   ogled  ljubezenske igre 

Aktivnosti DI Sevnica

Divji lovec  pisatelja  Frana Saleškega Finžgarja, ki jo je odlično odigrala  igralska skupina Kulturnega 
društva Miran Jarc Škocjan – Studenec  pri Domžalah.  Predstava je trajala  dve ure in navdušila vse v 
popolnoma polni dvorani. V poznih večernih urah smo se vrnili domov.

DEJAVNOSTI V SEPTEMBRU
Dne 2. septembra bo na Šmarčni 
v gasilskem domu srečanje težjih  
invalidov z začetkom  ob 14. uri.

Dne 22. septembra  bo 3. kopalni 
dan  v Dobovi, odhod bo ob 13. uri 
izpred avtobusne postaje Izletnik 
v Sevnici. 

Prijave zbiramo pri poverjenikih v  
Loki pri Zidanem Mostu, Blanci,  
Krmelju in Studencu ter v pisarni 
Društva invalidov Sevnica  ob  
uradnih urah.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane in partnerje na naslednje prireditve:

www.sevnica.zvvs.si

Naročena objava

1. Vodstvo OZVVS Sevnica vabi člane in partnerje na IZLET V NEZNANO
Odhod avtobusa iz avtobusne postaje Sevnica bo v soboto 9. septembra 
2017 ob 7. uri.
Prijavite se na tel.: 041378153-Branka ali osebno v pisarni OZVVS Sevnica 
do zasedbe avtobusa oz. do 5.9.2017. Strošek za člana OZVVS Sevnica je 
15€ za ostale pa 25€ (prevoz, hrana, lokalno vodenje, igre).
2. OZVVS Sevnica organizira pohod Kristijana Janca v soboto, dne 16. 
septembra 2017. Odhod avtobusa na izhodišče bo ob 8 uri iz avtobusne 
postaje Sevnica. Prispevek na udeleženca je 5€ (hrana delno prevoz). 
Prijavite se na tel. 041378153-Branka do 12.9.2017.
3. OZVVS vabi vse člane na proslavo ZB NOB na Okroglice v nedeljo 
17.9.2017 ob 10.uri

POHOD KRISTIJANA JANCA
Odhod avtobusa na izhodišče bo  z avtobusne postaje Sevnica.16. septembra 2017, ob 8. uri
Prispevek na udeleženca je 5€ (hrana delno prevoz). 
Prijavite se na tel. 041 378 153-Branka do 12.9.2017.

IZLET V NEZNANO
Odhod avtobusa z avtobusne postaje Sevnica bo  v soboto 9. septembra 2017 ob 7. uri.
Prijavite se na tel.: 041 378 153-Branka ali osebno v pisarni OZVVS Sevnica do zasedbe 
avtobusa oz. do 5.9.2017. Strošek za člana OZVVS Sevnica je 15€ za ostale pa 25€ (prevoz, 
hrana, lokalno vodenje, igre).

PROSLAVO ZB NOB  v nedeljo, 17.septembra 2017, ob 10.uri.na Okroglice

 
ANKETA ZA PREBIVALCE 
  
Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost 
trajnostnega poslovanja in razvoja Sevnice. Vsi odgovori so zaupni. 
Hvala za sodelovanje. 
  

1. Na splošno sem s turizmom v Sevnici zadovoljen/-a. 

Zelo se strinjam Strinjam se. Sem neopredeljen/-a. Ne strinjam se. Sploh se ne strinjam. 

Jeseni O O O O O
Pozimi O O O O O
Spomladi O O O O O
Poleti O O O O O

2. Na splošno sem zadovoljen/-a z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma. 

3. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi. 

Ob nestrinjanju, kdo ima po vašem mnenju korist? ____________________________________________________________________

4. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi. 

Ime in priimek: 

Naslov: 

GSM: 

E-pošta:

Zelo se strinjam Strinjam se. Sem neopredeljen/-a. Ne strinjam se. Sploh se ne strinjam. 

O O O O O

Zelo se strinjam Strinjam se. Sem neopredeljen/-a. Ne strinjam se. Sploh se ne strinjam. 

O O O O O

Zelo se strinjam Strinjam se. Sem neopredeljen/-a. Ne strinjam se. Sploh se ne strinjam. 

O O O O O

Se nadaljuje na naslednji strani
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TZOS
zemljišča, preprečevanje njenih škodljivih vplivov 
pa je mogoče le z doslednim odstranjevanjem 
in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma 
oblikovanja semen, s katerimi se širi.

Imetniki zemljišč morajo ambrozijo odstranjevati 
sami, prav tako velja to tudi za upravljavce 
cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, 
kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, 
upravljavce ali najemnike zemljišč, še pravijo pri 
UVHVVR. Ambrozijo je treba odstraniti še pred 
cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in 
traja do konca oktobra, vrhunec pa je avgusta ali 
na začetku septembra. Julija je na večini rastišč v 
taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati 
pa je še pravi čas za njeno zatiranje, ker še ne 
cveti.

Ker tudi na območju občine Sevnica opažamo 
na številnih lokacijah pojav te alergene rastline, 
pozivamo  službe in tudi posameznike, da se v 
sklopu krajevnih skupnosti in različnih društev 
vključjo v zatiranje ambrozije.

Alenka Kozorog, Turistična zveza občine Sevnica

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) 
in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia 
so edine škodljive rastline, ki jih je treba pri nas 
zakonsko zatirati. Ta ukrep velja od leta 2010, ko 
so sprejeli spremembo Zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin. Lastnik zemljišča, na katerem 
ta rastlina raste, mora odstraniti rastline s 
koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni 
del na način, da se rastlina v tej rastni dobi ne 
obraste več. Imetnik zemljišč mora opraviti tudi 
nadaljnja redna opazovanja zemljišč vse do konca 
septembra. Ker se pri nas prisotna pelinolistna 
ambrozija po košnji hitro obrašča, je treba košnjo 
ali druge ukrepe zatiranja izvajati celotno rastno 
dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo novih 
semen, opozarjajo pri UVHVVR.
V Sloveniji  lahko pelinolistno ambrozijo najdemo 
točkovno po skoraj vsej državi, njena prisotnost 
pa se z leti le še povečuje. Pogosto jo najdemo 
na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma 
tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov 
prišlo do večjih premikov zemlje. Prisotna je ob 
cestah, železniških progah, ob bregovih rek in 
potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih 
zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih 
in drugih površinah. Širi se tudi na kmetijska 

Ambrozija, 
obvezno zatiranje od leta 2010

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 1.9.2017

od 8. do 12. ure 

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica

 

Predstavlja se  

TRGOVINA NATURA M.
ponudba olj, sirov 

Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA
Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

5. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na značilnosti in 
lokalno identiteto, kulturo in dediščino Sevnice? 

¤    Škoduje. 
¤    Pomaga pri ohranjanju. 
¤    Pomaga pri izboljševanju. 
¤    Ne vpliva. 
¤    Drugo: _____________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
  
    

6. Kako po vašem mnenju turizem vpliva na kakovost življenja v 
Sevnici? 

¤    Škoduje. 
¤    Pomaga pri ohranjanju. 
¤    Pomaga pri izboljševanju. 
¤    Nima vplivov. 
  

7. Kaj po vašem mnenju turisti pogrešajo v Sevnici?  
¤    Poznavanje tujih jezikov. 
¤    Več turistične ponudbe (napišite katere): __________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
¤    domače kulinarike 
¤    drugo: _____________________________________________
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Turizem

Tako se glasi napis na 6,8-litrski barigli, ki so jo 
prijatelji kosci iz Šmiklavža podarili gospodarju 
Milanu ter jo pred tem seveda napolnili z odličnim 
domačim jabolčnikom. Tega darila ni bil deležen 
samo gospodar košnje, ampak je domač jabolčni 
nektar delil z ostalimi, približno tridesetimi kosci, 
tremi klepači ter številnimi grabljicami, ki so na 
drugo julijsko soboto popoldan na Lisci sodelovali 
pri VI. košnji na tradicionalen način. Koscem 
se je očitno dobro godilo, malica in pijača pa 
zadosti izdatno in hitro stregla ter je zato kosa 
dobro rezala. Tako je bilo delo opravljeno hitro, 
vzorno, varno in predvsem v odličnem vzdušju. K 
temu je prispevala tudi pletenka, ki jo je s seboj 
prinesel župan kot lastnik dela travnikov in tista od 
prijateljev iz Malkovca, pa še nekatera. 

Švistanju kos sta besedo prevzela pesem in smeh, 
nato pa tudi vriskanje otrok, ki so se na kartonih 
spuščali po sveže pokošeni travnati blazini. Pesem 
in dobra volja sta se pomešali med obiskovalce in 
tržničarje ter se z njimi družili tja v toplo poletno 
noč, ki je na Lisci bolj sveža in znosna, tokrat pa je 
dišala tudi po sveže pokošeni travi. 

Hvala vsem – več kot 100 bi jih lahko našteli, ki 
ste vsak na svoj način pomagali ter prispevali 
k prijetnemu opravilu in druženju. Če bo vse po 
sreči, se naslednje leto na drugo soboto v juliju 
zopet zberemo na košnji.

Matej Imperl

Kosa reže, kot se koscem streže

zavijemo levo po poti do potoka. Na drugi strani 
potoka se spuščamo navzdol, desno pod nami je 
slap. Do njega bomo s Čelovnika hodili 20 minut.

Ko se pot skoraj izravna, gremo mimo travnika 
sredi gozda in pridemo na glavno staro pot, ki 
je bila včasih edina pot v Loko. Pot nadaljujemo 
navzdol na asfaltirano cesto, levo pa se že začne 
naselje Loka. 

Za vso pot bomo potrebovali 5 ur in 20 minut 
(14,3 km).

Vir: Vodnik Vinko Šeško

Pohod iz Loke na Lovrenc, Veliko Kozje

NEZAHTEVNA POT, SPUST S ČELOVNIKA PA JE 
ORIENTACIJSKO ZAHTEVNEJŠI

Do Loke se lahko pripeljemo z avtom ali vlakom. 
Pot začnemo po markirani poti, pri trgovini 
najdemo markacije, ki nas po cesti pripeljejo 
do pokopališča. Potem zavijemo levo po cesti 
ob sadovnjaku. Po cesti gremo vse do lovske 
koče, nad njo pa je steza, ki vodi v gozd navzgor 
in preseka serpentino. V 45 minutah pridemo iz 
Loke v naselje Radež.

Na koncu vasi zavijemo po markacijah nekoliko 
levo navzgor v gozd. Pot nadaljujemo po stezi 
navzgor skozi gozd. Ko pridemo na travnik, je pred 
nami že zaselek Zavrate (naselje Radež). Tam spet 
pridemo na cesto in po njej nadaljujemo navzgor, 
vendar nas markacije kmalu usmerijo na pot 
preko vzpetine na travnik mimo križa in spet na 
cesto. Po njej nadaljujemo pot vse do Lovrenca. 
Iz Radeža bomo hodili eno uro. Na Lovrencu (713 
m) je žig sevniške planinske poti št. 14. Tam je 
znamenito rastišče clusijevega svišča.

Z Lovrenca gremo na Veliko Kozje, markacije nas 
vodijo proti zahodu predvsem po grebenu ali tik 
pod njim. V eni uri bomo prišli, a bomo v zadnjem 
delu kar močno grizli v strmino, na 986 m visoko 
Veliko Kozje. Razgledni vrh je malo naprej na 
skalnem robu, kjer sta tudi žig in vpisna knjiga. Tu 
so rastišča avriklja in blagajevega volčina, pa tudi 
rododendrona in nekaterih drugih za visoke hribe 
značilnih rastlin.

Ko se z razgledne točke vračamo, gremo levo 
strmo navzdol. Sledimo smernim tablam in 
markacijam v smer Radeč. S strmine pridemo 
na travne površine in pri domačiji na cesto. Po 
njej nadaljujemo mimo lesenega vikenda. Kmalu 
sledimo markacijam na desno mimo domačije in 
preko travnika v gozd, nakar se začnemo spuščati 
po stezi, kmalu pridemo do znamenite cerkvice 
sv. Duha. S Kozjega bomo za pot potrebovali spet 
kakšno uro. Od cerkvice se spustimo navzdol na 
asfaltirano cesto in desno do naselja Čelovnik. Ko 
pridemo skozi Čelovnik po markirani poti na koncu 
vasi do počitniških hišic, zavijemo desno in pri 
zadnji od hišic poiščemo stezico navzgor v gozd, 
ki nas bo pripeljala na razgledni greben Kincl (631 
m). Od cerkve bomo potrebovali slabe pol ure.
V 10 minutah bomo prišli po isti poti znova na 
cesto in na markirano pot proti Radečam. Po 
dobrih 200 m zavijemo levo. Ko pridemo na zelo 
razgleden del ceste, je levo kar dobra pot, ki pelje 
po travniku navzdol. Ko lahko, zavijemo desno 
do domačije s hišno številko Čelovnik 4 in gremo 
pod gospodarskim poslopjem in domačijo po 
zaraščajočem travniku ter poti naravnost proti 
zahodu. Kmalu smo pri seniku, kjer se pot konča. 
Navzdol najdemo stezo, ki se spušča v gozd. Po 
40 metrih se steza obrne proti jarku, poiščemo 
rahlo zaznavno stezo, ki pelje po grebenu navzdol 
v gozd. Ko pridemo na gozdno pot, ki preči greben, 

Namig za premik

Od 30. 7. do 5. 8. se je 32 ljubiteljev gora pod 
vodstvom dveh Tonijev (Toni turizem in Tone 
Šeško) potepalo po severni Češki v narodnem 
parku Krkonoši. Najvišja gora Snežka s 1603 m 
nas je presenetila s široko tlakovano cesto, ki 
pelje po meji med Poljsko in Češko. Na Snežko se je 
vila kolona turistov v različnih teniških copatih, mi 
pa smo bili redki planinci z gojzerji. Nič čudnega, 
saj se na Snežko lahko pripelješ tudi z gondolo iz 
mesteca Pec pod Snežko. Vendar smo mi planinci 
in smo 900 m višinske razlike premagali v 7 urah 
prvega avgustovskega dne. Sledila sta še vzpona iz 
turističnega Spindlerjevega mlyna (naša Kranjska 
Gora) na Visoke Kolo (Wielki Szyszak) 1509 
m in Labski Szczyt  (1472 m). Poti so utrjene, 
po vrhovih pogosto tlakovane ali asfaltirane, 
pokrajina podobna našemu Pohorju, smreke, 
ki so jih posadili pred približno 20 leti (pred tem 
so umrle zaradi onesnaženosti težke industrije), 
povsod borovničevje in borovnice.  Koče, 
imenovane boude ali chote, ogromne (200–300 
ležišč), planincev oz. turistov veliko. Po vrhovih so 
ob cestah postavljeni 4-metrski koli, saj je pozimi 3 
m snega. Krkonoši so smučarski center Češke in 
presegajo našo Slovenijo. Varuje jih dober gozdni 
mož Krakonoš (velikanska strašljiva maskota).

Poleg planinarjenja smo bili tudi turisti in smo v 
Češkem raju obiskali Prahovske skale – peščene 
gmote in čudovito igro narave, gradova Kost 
in Trosky, mesto z 10 cerkvami Kutno Horo in 
cerkvijo oz. kostnico Sedlec (grozljivo, saj je v 
cerkvici vse, lestenec, grb, iz človeških kosti), 
mestece Harrachov s steklarsko in pivovarsko 
tradicijo, Mumlavski  slap. In Praga – mesto nas je 
očaralo z zgodovino, arhitekturo in odlično vodnico 
Hano. Zelo cenijo tudi našega Jožeta Plečnika.

Sedem dni potepanja je prehitro minilo ne le 
zaradi vsega navedenega, ampak tudi zaradi vseh 
32 udeležencev, ki smo se znali nasmejati, si 
pomagati in zapeti slovenske pesmi.

Jelka Slukan in Tone Šeško

Sevniški planinci 
na Krkonoših, 
najvišjem območju Češke
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Pred Športnim domom Sevnica smo v soboto, 19. 
avgusta, priredili jubilejno, že 11. tradicionalno 
kitariado. Prvotno srečanje starih glasbenih 
skupin je z leti preraslo v edinstveni kulturni 
dogodek s športnimi in glasbenimi aktivnostmi za 
mlade in starejše. Čez dan sta namreč potekala 
turnirja v odbojki na mivki in tenisu, zvečer pa 
koncerti starih in mladih glasbenih skupin.

Glasbeni del Kitariade je postregel s pravo 
mero rock'n'rolla in nostalgije. Prvi so na oder 
stopili mladi Sevničani z imenom Štandgas in 
s priredbami znanih pesmi takoj poskrbeli za 
hitrejši srčni utrip. Sledili so jim tudi odlični She 
& The young ones iz Celja, za tem pa je za pravo 
nostalgijo poskrbela domača posavsko-zasavska 
zasedba Modre zvezde s preigravanjem pesmi iz 
šestdesetih in sedemdesetih let. Prihodnje leto 
bo skupina praznovala častitljivi jubilej, kar 50 
let nepretrganega glasbenega ustvarjanja. Za 
avtentično in odlično (hard)rockersko nadaljevanje 
je poskrbela domača 10-članska zasedba Cantina 
Thrash.

Tradicionalna 11. Kitariada v Sevnici

She & The young ones

Cantina Thrash

Po podelitvi športnih priznanj udeležencem 
tekmovanja v tenisu je na oder stopila skupina 
Prelude iz Žirov, zmagovalci natečaja Volkswagen 
Rocks 2017, in s svojim izvirnim rockerskim 
nastopom ogrela ozračje pred nastopom 
legendarne skupine Šank rock, ki obiskovalcev 
ni pustila ravnodušnih in je poskrbela za pravo 
rajanje.

S Kitariado ohranjamo in spodbujamo glasbenike 
k ustvarjanju in predstavljanju kakovostne 
rockovske glasbe, za kar se bomo trudili tudi v 
prihodnje. Se vidimo na 12. Kitariadi 18. avgusta 
prihodnje leto.

Rok Petančič,KŠTM Sevnica

Šank rock

Modre zvezde

Štandgas

Cantina Thrash

Prelude

Šank rock

Šank rock
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Jože Žveglič in Boštjan Povše, gosta tokratne 
Grajske tlake, ki jo v kavarni Graščakova hči na 
sevniškem gradu vsak mesec prireja Trio SPN 
(zdaj bodo tlake vsak tretji ponedeljek v mesecu, 
in ne več prvi), sta skupaj stara okroglih sto let. 
A to ni bil glavni razlog za povabilo na pogovorno-
glasbeni večer, ampak njuna ljubezen do glasbe, ki 
sta ji predana že vse življenje.

Jože Žveglič iz Drožanja pri Sevnici je že v osnovni 
šoli vedel, da bo nekoč izdeloval harmonike. To je 
nameraval storiti že v sedmem razredu osnovne 
šole. Hotel je narediti tako, kot jo je imel Slak, a je 
to naredil šele čez nekaj desetletij. Nad diatonično 
harmoniko se je navdušil v domači hiši, saj je bil 
oče muzikant, ki je svojo harmoniko tudi kar sam 
pokrpal. Ko ga je mali Jože prosil, naj ga nauči 
igrati, mu je oče rekel, naj ga gleda in se uči, saj 
bi “lažje, kot ga učil igranja, kazal nago rit”. Jože 
je vzel stvar oz. harmoniko v svoje roke in se v 
treh mesecih naučil igrati. Potem je za preobrat 
poskrbel sevniški bobnar Jani Košir. Jožeta je 
nagovoril, naj raje igra trobento. Poslušal ga je in 
v pihalnih godbah in v narodno-zabavnih skupinah, 
nazadnje pri ansamblu Hervol, odtrobil več kot 
desetletje svojega življenja. Ko se je skupina 
razšla, je trobento položil v kovček, v njem pa je 
ostala nedotaknjena kar 25 let. Trobentač pa se 
je odločil, da bo izdeloval harmonike. Prvo je začel 
skicirati leta 1988 in jo je v celoti izdelal sam. 
Za svojo harmoniko, s katero si je potem 20 let 
služil kruh, je prejel certifikat kakovostni izdelek 
umetnostne obrti.

Boštjan Povše iz Gorenjega Leskovca pri Blanci je 
imel pri glasbenih začetkih manj sreče in podpore 
kot Jože. Domači so mu, ko je bil star pet let, 
sicer kupili harmoniko, vendar jim je šlo njegovo 
“cviljenje” na živce. Kljub temu je vztrajal, prosil 
očeta, da je posnel njegovo igranje in potem 
to poslušal, izpilil pa ga je mojster diatonične 
harmonike Toni Sotošek. Boštjan je nekaj časa 
igral pri Hervolu in Jasminu, pred tem pa v 
ansamblu bratov Povše, zdaj pa igra v godbi 
Blanški vinogradniki, se s skupino Potep potepa po 
glasbenih odrih. Kadar ni v svoji glasbeni šoli, kjer 
uči nadobudne harmonikarje vseh starosti. “Od 
šest do sedemdeset let so stari,” je smeje razkril 
Boštjan.

N. Č. C.

S frajtonar'co na tlako

Na glasbeni trg so se pred dobrega pol leta 
uvrstile nove diatonične harmonike Südklang 
(prev. zvok z juga, op. p.). Ime je nemško predvsem 
zato, ker glavnino trga pokrivajo nemško govoreče 
države. Zaradi povečanega povpraševanja pa 
jih je čedalje več tudi v Sloveniji. Tudi zato, ker 
je ustanovitelj blagovne znamke Jernej Brilej 
doma s Planine pri Sevnici, drugače pa je razpet 
med tujino in Gorenjim Leskovcem pri Blanci. 
Modeli harmonik so poimenovani po nemških 
imenih spodnještajerskih mest, saj je Jernej s 
srcem popolnoma predan Štajerski, zato med 
njimi najdemo tudi model Lichtenwald (Sevnica). 

Omenjeno blagovno znamko ustvarja ekipa iz naše 
občine, saj je Aleksander Mrvič odgovoren za 
celotno grafično podobo, njegova 16-mesečna hči 
Ema pa je osrednji model v najnovejših katalogih 
omenjenih diatoničnih harmonik.

Rok Petančič

Harmonika, 
poimenovana po Sevnici

Od 22. do 27. avgusta smo na sevniškem gradu 
gostili Sokolarsko skupino Biatec iz mesta Banska 
Bystrica na Slovaškem. Skupina je na ogled 
pripeljala sedem ujed – dve ameriški kanji, sokola 
morilca, postovko, sovo veliko uharico in dve 
manjši sovi, ki izvirata iz Patagonije v južni Ameriki. 
Vsak dan je izvedla štiri sokolarske predstave z 
letečimi sokoli, sledil je ogled sokolov in nočnih 
ptic. Predstave so v grajski park privabile veliko 
navdušenih otrok in odraslih. Občudovali smo lepo 
naučene sokole v letu ter se jim lahko tudi približali 
in jih pobožali.

Umetnost in znanost sokolarstva se je po legendi 
pred davnimi časi začela nekje na ravnici osrednje 
Azije, ko je človek ujel sokola, ga hranil in udomačil, 
nato pa izpustil na prostost. Ko je svoboden sokol 
ujel plen, z ulovom ni odletel, ampak je čakal 
človeka, da bi ga delil z njim. Ta način lova so razvili 
prebivalci prostranih azijskih step na prelomu 
drugega v prvo tisočletje pred Kristusom.

Sokolarska skupina Biatec sicer deluje od leta 
2010 in skrbi za 21 ptic ujed. Njihov namen je 
predvsem približati te veličastne živali ljudem, 
razbijati strahove in predsodke o njih ter 
ozaveščati o njihovi vlogi v naravnem okolju. Glede 
na odzive obiskovalcev jim to zelo dobro uspeva, 
zato se veselimo tovrstnih obiskov tudi v prihodnje.

 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sokolarska skupina iz Slovaške 
na našem gradu

KD Godba Blanški vinogradniki in Mažoretke 
Dobova smo odpotovali za nekaj dni v francosko 
pokrajino Normandija. V mestu Bricquebec smo 
skupaj sodelovali na festivalu La grande fete de 
la Sainte Anne z drugimi 8 skupinami z različnih 
koncev sveta. Nekaj časa smo namenili tudi ogledu 
znamenitostim tega dela Francije in ohladitvi v 
Atlantiku.

Zahvaljujemo se Mažoretkam Dobova, Občini 
Sevnica, KS Blanca, AKŽ  Blanca, prevozom 
Mirttours, Gen energiji Krško, Komunali, d. o. o., 
Sevnica, Grieshaber Logistik Krško, Caffe Lurdu in 
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, da smo lahko 
uresničili svoje sanje in se pokazali v Normandiji. 
 

Vir: KD Blanški vinogradniki

Normandija 2017

 Foto Zorin
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 1. 9., 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 2. 9., 
ob 7.00 - 
ponedeljek, 2. 10.

Razstava likovnih del Gabrijele Tršelič Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 4. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 4. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

Inf. in prijave: 07 81 65 070
ponedeljek, 4. 9., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN

sreda, 6. 9., 
ob 17.00 Začetni tečaj francoskega jezika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 6. 9., 
ob 18.00 Predstavitev knjige Karla Gržana »Vstanimo, v suženjstvo zakleti« Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 6. 9.,
ob 19.00 Radogost večer - gostja Marjana Dobovšek, slikarka iz Novega mesta Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

petek, 8. 9., 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 8. 9., 
ob 15.00 3. Grajski festival kraft piva Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči

nedelja, 10. 9., 
ob 10.00 2. mednarodna čilijada Igrišče 

v Loki pri Zidanem Mostu
Čili klub Račica 
Inf. 068 146 904

ponedeljek, 11. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 13. 9., 
ob 9.00 Usposabljanje za mlade, mreža MAMA: Medvrstniško informiranje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 13. 9., 
ob 17.00 Začetni tečaj francoskega jezika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 15. 9., 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 15. 9., 
ob 19.00 Folklorni večer Grad Sevnica Folklorna skupina DU Sevnica SPOMIN

sobota, 16. 9., 
ob 10.00 Otroška grajska matineja z Družinskim gledališčem Kolenc Grad Sevnica Družinsko gledališče Kolenc

sobota, 16. 9., 
ob 17.00 Potopis: Raziskovanje Portugalske Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 16. 9., 
ob 20.00 Koncert vokalne skupine Gallina Grad Sevnica KUD Gallina

ponedeljek, 18. 9., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 18. 9., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

sreda, 20. 9., 
ob 9.00 Usposabljanje za mlade, mreža MAMA: Osnove mladinskega dela Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 20. 9., 
ob 17.00 Začetni tečaj francoskega jezika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 22. 9., 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 23. 9., 
ob 17.00 Kino večer Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 25. 9.,
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 25. 9., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave: 07 81 65 070
torek, 26. 9., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave: 07 81 65 070
sreda, 27. 9., 
ob 10.00 Odpiranje zelenega okna ob dnevu turizma Bransko, Jatna, 

Bransko, Šentjanž
TZOS s TD Šentjanž in Združenjem za ohranjanje 
vrednot NOB Šentjanž, inf. Cveta 03 1825 053

sreda, 27. 9., 
ob 17.00 Začetni tečaj francoskega jezika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 28. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave: 07 81 65 070
petek, 29. 9., 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 29. 9., 
ob 20.00 Graščakova hči in vino: večer s sommelierom Rokom Petančičem Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 30. 9., 
ob 17.00 Brezplačni bowling Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 30. 9., 
ob 19.00 »Izgubljena veverica« otroška gledališka predstava Kulturna dvorana Šentjanž KUD Budna vas

vsak torek in četrtek
ob 7:30

jutranja telovadba Šole 
zdravja

na ploščadi pred Športnim 
domom Sevnica

Marija (Mici) Jeler
040 240 078

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
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Dan/datum Ura izvedbe Program Lokacija Skupina/organizator 
ponedeljek, 
25.9. 

9.00 - 11.00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS 
Boštanj) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

ponedeljek, 
25.9. 

15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS 
Boštanj) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

ponedeljek, 
25.9. 

17.30 – 19.30 Gimnastika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

ponedeljek, 
25.9. 

19.00 – 20.00 Vadba rekreativne samoobrambe za ženske in 
moške 

Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica 
Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655 

     
torek, 26.9. 7.30 – 8.15 Jutranja telovadba Šole zdravja na ploščadi pred Športnim 

domom Sevnica 
Šola zdravja 
Info.: Marija Jeler; 040/240-078 

torek, 26.9. 9.00 - 11.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

torek, 26.9. 15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 
 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

torek, 26.9. 16.30 – 18.00 Namizni tenis Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

Boštanj) 
petek, 29.9. 15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS 

Boštanj) 
Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

petek, 29.9. 19.00 – 20.00 Vadba rekreativne samoobrambe za ženske in 
moške 

Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica 
Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655 

 
Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. 
Bodite športno opremljeni, oz. s seboj prinesite športno opremo. 
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Boštanj) 
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Boštanj) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

ponedeljek, 
25.9. 

17.30 – 19.30 Gimnastika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

ponedeljek, 
25.9. 

19.00 – 20.00 Vadba rekreativne samoobrambe za ženske in 
moške 

Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica 
Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655 

     
torek, 26.9. 7.30 – 8.15 Jutranja telovadba Šole zdravja na ploščadi pred Športnim 

domom Sevnica 
Šola zdravja 
Info.: Marija Jeler; 040/240-078 

torek, 26.9. 9.00 - 11.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

torek, 26.9. 15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 
 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

torek, 26.9. 16.30 – 18.00 Namizni tenis Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

torek, 26.9. 19.00 – 20.00 Aerobika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

torek, 26.9. 20.00 – 21.00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 
Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 

torek, 26.9. 21.00 – 21.30 Pilates hit effect Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 
Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 

     
sreda, 27.9. 8.00 – 9.00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 

Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 
sreda, 27.9. 9.00-11.00 

 
Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 

Srednji šoli) 
Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

sreda, 27.9. 15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

sreda, 27.9. 16.00 – 17.00 Vadba za predšolske otroke Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

sreda, 27.9. 16.00 – 19.00 Gimnastika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

     
četrtek, 
28.9. 

7.30 – 8.15 Jutranja telovadba Šole zdravja na ploščadi pred Športnim 
domom Sevnica 

Šola zdravja 
Info.: Marija Jeler; 040/240-078 

četrtek, 
28.9. 

9.00-11.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

četrtek, 
28.9. 

15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri 
Srednji šoli) 

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

četrtek, 
28.9. 

18.30 – 19.30 Aerobika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica 
Info.: Sara Martinšek, 031/855-490 

četrtek, 
28.9. 

20.30 – 21.30 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 
Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 

četrtek, 
28.9. 

21.30 – 22.00 Pilates hit effect Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 
Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 

     
petek, 29.9. 8.00 – 9.00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus 

Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442 
petek, 29.9. 9.00-11.00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  

Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

Boštanj) 
petek, 29.9. 15.00 – 18.00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS 

Boštanj) 
Balinarski klub »Hrasti« Sevnica;  
Info.: Franc Ernestl, 041/602-950 

petek, 29.9. 19.00 – 20.00 Vadba rekreativne samoobrambe za ženske in 
moške 

Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica 
Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655 

 
Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. 
Bodite športno opremljeni, oz. s seboj prinesite športno opremo. 
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Mladina

Letošnje poletje si je skoraj 50 otrok z različnih 
koncev Slovenije (od Gornje Radgone do Novega 
mesta) obogatilo z novopridobljenim znanjem 
iz angleščine na angleškem jezikovnem taboru, 
ki je na Lisci potekalo že peto leto zapored. 

Soorganizatorja ŠD Partizan Sevnica in KŠTM 
Sevnica sta organizirala tabor v dveh terminih, 
in sicer od 23. do 28. julija in od 30. julija do 4. 
avgusta. Otroci so od jutra do večera uživali v 
različnih igrah, športnih, strateških, vodnih, vse 
pa so potekale v angleškem jeziku. Kaj vse so 
počeli na Lisci? 

Imeli so kuharske delavnice, pekli pice, snemali 
svoj film z lastnim scenarijem, se spuščali po veliki 
drči, skakali na napihljivi akrobatski stezi, se igrali 
menedžerje in pilote, naredili velik kres in peli ob 
tabornem ognju, en dan pa se spustili v dolino in 
se shladili v sevniškem bazenu. Ko je bilo v dolini 
36 stopinj, so otroci v prijetnih 28 stopinjah stkali 
nova prijateljstva in v sproščenem zabavnem 
vzdušju pridobili tudi novo znanje na področju 
tujega jezika. Uspeh tabora je privabil tudi medije. 

Konec prvega tedna so posneli snemalci z Vašega 
kanala in novinarka iz Posavskega obzornika, v 
drugem tednu pa so prišli z RTV Slovenija in posneli 
prikupen prispevek aktivnosti na taboru. Ekipa 
anglistov in preostalih pomočnikov na taboru je 
izjemno zadovoljna z letošnjo izvedbo in že komaj 
čakamo prihodnje leto, morda v še večjem obsegu.

Sara Martinšek

5 let angleškega tabora 
na Lisci

V sklopu mladinskih dejavnosti in programov 
za mlade smo pripravili res pester počitniški 
program. Prvi teden počitnic smo za otroke vseh 
starosti pripravili že tradicionalni Olimpijski teden. 

Počitnice pod okriljem 
Mladinskega centra Sevnica

Odpiralni čas mladinskega centra smo prilagodili 
otrokom in jim vsak dan ponudili zabavne in tudi 
poučne programske vsebine. Dnevno so jih 
animirali, poleg zaposlenih, tudi prostovoljci. 
Konec julija in na začetku avgusta smo na Lisci 
organizirali 2 tedenska termina angleškega 
kampa. Zaposleni na področju mladinskih 
dejavnosti smo tedensko izvajali športne animacije 
in ustvarjalnice na bazenu. Za mlade in malo manj 
mlade pa je avgustovska Kitarijada, tokrat že 
11, poskrbela za sprostitev ob rockovski glasbi. 
Ni kaj, program smo pripravili tako, da je lahko 
vsakdo našel kaj tudi zase, če je le bila volja, da se 
katerega izmed dogodkov tudi udeleži.
Pred vrati je september in konec brezskrbnih 
počitnic. Mojca in Katja iz Mladinskega centra 
vam želiva obilo uspehov in da bi se s težavami, ki 
vam stopijo na pot, uspešno spopadali.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Nadobudni mladi iz KS Loka smo letos že drugo 
leto zapored pod pokroviteljstvom Turističnega 
društva Loka v sodelovanju s Turistično zvezo 
občine Sevnica  za svoje mlajše prijatelje in 
sovaščane pripravili pester program delavnic in 
športnih aktivnosti, imenovan Poletna sreča na 
vrvici. 

Naše druženje je potekalo v POŠ Loka in njeni okolici 
od srede, 16., do petka, 18. avgusta, od 10. do 
17. ure. Vsak dan se nam je pridružilo več kot 30 
otrok. Naši dnevi so se začeli s himno in dvigom 
zastave ter športnim uvodom v razgiban dan. Kaj 
vse smo počeli v teh treh sončnih avgustovskih 
dneh? Poslikali vsak svojo majico, naredili okusne 
sladice v lončku, izdelali posebna kazala za knjige, 
oblikovali prijazne meduze, plesali folklorne 
plese, izvedli kemijske poskuse, predstavili Loko 
s spominskim kovancem, pobarvali sanjsko šolo, 
se razgibali na odbojkarskem igrišču, raziskali 
Loko na orientacijskem pohodu in še in še bi 
lahko naštevali. Pester tridnevni program smo 
končali s piknikom, na katerem smo se zahvalili 
staršem za zaupanje ter Občini Sevnica, KS Loka, 
Trubarjevemu domu upokojencev Loka, POŠ Loka 
(posebno Karmen in Andreji) in Športnemu društvu 
Loka, ki so omogočili nepozabne dni otrokom in 
animatorjem. »Škoda, da Poletna sreča na vrvici 
ne traja sto dni,« je zadnji dan delavnic sklenil mali 
Tilen. Njemu in vsem navdušenim udeležencem 
smo obljubili, da se bomo tudi drugo leto potrudili 
za zlate dni, v katerih se bomo zabavali skupaj.

Mladi iz KS Loka

Poletna sreča na vrvici 
v Loki
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Mladina, šport

 

   GIMNASTIKA 

BABY ŽVERCE (do 3.leta): SRE: 15.30-16.00 DEKLETA 1.TRIADA IN 
FANTJE: 

SRE : 16.00-17.30 in  
PET: 16h-17.30  

ŽVERCE (3-5.leta): SRE: 16.00-17.00 DEKLETA 2.,3. 
TRIADA: 

PON: 17.30-19.30, 
PET:17.30-19h 
SRE: 17.30-19h (za 
3x/teden) 

GYM ŽVERCE (4-7.leta): SRE: 17.00-18.30 

MESEC ODPRTIH VRAT: SEPTEMBER 
     Kaj še čakaš?  

Pridi in nauči se stoje, salte…. 

INFO: 031 855 490 (Sara),  
 

        *Ob ponedeljkih in sredah so treningi v ŠPORTNEM DOMU SEVNICA, ob petkih v mali telovadnici OŠ Sevnica 
 
 
 

1. obisk brezplačno !!! 
 

AEROBIKA   TOR  19.00 in ČET: 18.30 

AEROBIKA ZA ČLANICE                  SRE 19.00 in 20.00 (Estera) 
             
            TELOVADBA ZA STAREJŠE M/Ž                                  PON in ČET 8.00 
            NAD 65let = BREZPLAČNO! 

 
 

 
                                        INFO: 

             031 855 490 

               Sara 

            Od  12.9.  dalje 
                                V športnem domu Sevnica 

ŠPORTNI DOM SEVNICA

informacije in rezervacije:
m: 040 429 442, e: nezka.koritnik@gmail.com

www.nezkakoritnik.si

POVEČANJE VITALNOSTI
POGLOBLJEN OBČUTEK MOČI
IZBOLJŠANA TELESNA DRŽA

POVEZANOST TELESA IN DUHA

petek 8.00
četrtek 20.30
četrtek 21.30

sreda 8.00
torek 20.00
torek 21.00
hiit e�ect pilates

hiit e�ect pilates

splošne informacije: 
Mirko, 031/748402

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

splošne informacije: 
Mirko, 031/748402

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

Mirko, 031/748402

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

Klub malega nogometa Sevnica je pred Športnim 
domom Sevnica v torek, 15. avgusta, izpeljal 
dogodek za mlade nogometne nadobudneže do 
15. leta starosti.
Staršem so bile posredovane informacije o 
vadbenih programih in strategiji sodelovanja 
z Nogometno šolo NK Krško. Veliko je bilo tudi 
zanimanje za Otroško nogometno šolo Nogobikec, 
ki jo bo v občini Sevnica po programu in dogovoru 
z NŠ NK Krško začel izvajati sevniški klub.

V drugem delu spoznavnega srečanja so 
fantje do 15 let najprej prikazali svoje znanje na 
koordinacijski lestvi in streljanju v okvir vrat. Nato 
so s prijateljsko tekmo sklenili prijetno druženje in 
se zasluženo odpravili na brezplačno kopanje na 
bazenu Sevnica.
V klubu se zahvaljujejo staršem in otrokom, ki so 
se dogodka udeležili. Hvala tudi Javnemu zavodu 
KŠTM, ki je podprl omenjeni dogodek.

Ajde Siucna

Tomaž Blatnik

Zbirni turnir 
U13 in U15

Poletje se počasi, a vztrajno bliža koncu. 
Septembra se bodo v šolske klopi vrnili naši otroci. 
Tudi letos pa jim želimo ponuditi vadbo košarke v 
košarkarski šoli. Ta bo potekala pod vodstvom 
strokovno usposobljenih trenerjev, otroci pa se 
bodo učili osnovne tehnične in taktične prvine, 
poleg tega pa bodo na treningih potekala še 
nagradna tekmovanja, igrali bodo na tekmah, 
obiskal pa jih bo tudi kakšen znani obraz iz sveta 
košarke. Če pa se bo pokazalo dovolj zanimanja, si 
bomo odšli ogledat tudi kakšno tekmo.

Vadba bo potekala v Sevnici in Krmelju. Termina 
za treninge v Sevnici (v športnem domu) sta 
ponedeljek (16.00–17.30) in petek (16.00–17.30). 
Drugi termini pa žal še niso znani. Vadba se bo 
začela septembra. Za več informacij obiščite našo 
stran na Facebooku: https://www.facebook.
com/kosarka.sevnica, na nas pa se lahko obrnete 
tudi po telefonu 040 220 267 (Žiga Kobaševič).

Žiga Kobaševič

Treningi košarke 
tudi v novem šolskem letu

Državno prvenstvo v teku navkreber je bilo letos 
z Grintovca prestavljeno na Krvavec, tam pa so 
tekače pričakale zahtevne proge tudi za mlajše 
kategorije. Sevniški atletski klub je zastopalo 
osem atletov, dosegli pa so izvrstne rezultate in 
pokazali svojo dobro pripravljenost na prihajajoči 
jesenski del tekmovanj.

V najmlajši kategoriji si je naslov državne prvakinje 
v teku navzgor priborila Živa Slapšak, Timotej 
Krašovec je bil tretji, Iva Simič pa je svoj prvi 
gorski tek končala na petem mestu. Kategorijo 
višje sta zmagala Ajda Slapšak med deklicami in 
Tomi Bajc med dečki, naslov državnega prvaka 
pa si je pritekel tudi Tomaž Sešlar v kategoriji 
starejših dečkov. Klubski uspeh sta dopolnili še 
Melani Knez, ki je bila v kategoriji mladink tretja, 
in Nika Resnik s četrtim mestom med starejšimi 
deklicami.

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti s štirimi 
naslovi državnih prvakov 
z gorskega teka na Krvavcu

Tim Krašovec in Živa Slapšak na progi

Večkratni svetovni in evropski prvak v treh 
balinarskih disciplinah igri v krog, igri dvojic in 
natančnem zbijanju je v sredo, 2. avgusta, obiskal 
Sevnico in se na balinišču srečal s sevniškimi 
balinarji.

Eden najboljših balinarjev v zadnjih 12 letih na svetu 
je s svojo družino obiskal Sevnico, predvsem zato, 
ker ima njegova žena najbližje sorodnike na Velikem 
Cirniku, naselju v skrajnem severozahodnem delu 
sevniške občine. Ta čas je izkoristil tudi za urejanje 
poslovno-balinarskih zadev v Sevnici.
Gotovo je to za balinarje, pa tudi vse športnike, ki 
cenijo ljudi s takimi uspehi, izjemna čast. Davor 
Janžič je predvsem preprost človek, prijazen in 
spoštljiv. Njegove vrline so spoznali tudi drugi in mu 
podelili drugo največjo športno nagrado v Sloveniji 
– plaketo Stanka Bloudka. Posebno mesto med 
svetovno znanimi balinarji si je pridobil s tem, ko 
je postal štirikratni svetovni prvak in štirikratni 
evropski prvak v disciplinah natančnega zbijanja, 
igre v krog in v igri dvojic. Velikokrat je bil tudi 
drugi in tretji na teh prvenstvih, da ne govorimo 
o osvojenih prvih mestih na svetovno poznanih 
turnirjih.
Trije sevniški balinarji smo imeli čast, da smo 
se srečali z njim in da je skupaj z nami zalučal 
tudi nekaj krogel. Ni kaj, balinarski genij, ki je 
dobrodošel v vsaki balinarski sredini.
Upamo, da bo še kdaj obiskal Sevnico.

Franc Ernestl

Davor Janžič

Nogometni klub Športikum Sevnica letos uspešno 
vstopa že v 4. leto delovanja z najmlajšimi na 
področju velikega nogometa v Sevnici, Boštanju, 
Tržišču in Šentjanžu. Sicer pa nadaljujemo delom, 
ki ga je začel že NK Sevnica leta 2009.
Med seboj smo povezali otroke in starše iz Sevnice, 
Boštanja, Tržišča in Šentjanža, če bi žeželi, bi se 
lahko pridružila tudi Krmelj in Blanca. Za zdaj smo 
osredotočeni na delo z otroki, ki obiskujejo 1., 2., 
3., 4. ali 5. razred osnovne šole.

V lanski sezoni je bilo vadečih otrok v naši nogometni 
šoli okrog 100. So pa sposobnosti otrok in želje 
staršev različne, česar se dobro zavedamo in 
upoštevamo tudi pri načrtovanju treningov in 
tekem. Poskušamo pa čim večjemu številu otrok 
omogočiti doživljati lepoto nogometne igre.
Že lani smo si postavili pomemben cilj, da bi 
otroci odigrali na čim več tekmah z enako starimi 
nasprotniki oz. otroki s podobnim znanjem 
in sposobnostmi, ker lahko tako tudi najbolj 
napredujejo. Zato smo igrali še na tekmah po 
posameznih starostnih kategorijah do 8, 9, 10 
in 11 let. V pretekli sezoni so otroci v sklopu 
NK Športikum Sevnica igrali skupaj 45 različnih 
turnirjih oz. tekmah in s tem promovirali tudi 
šport sevniške občine. Podobno pričakujemo tudi 
v prihajajoči sezoni.
V prihajajoči sezoni se bomo spet osredotočili na 
nogometno delo v Sevnici, Boštanju, Tržišču in 
Šentjanžu z otroki od 1. do 5. razreda OŠ oz. do 
11 let. Dolgoročni cilj je bil v sezoni 2017/2018 
oblikovati tudi vadbeno skupino za veliki nogomet 
do 13 let. Ko bo to mogoče in smiselno, bomo to 
nadgradili. Več pa sevniško travnato nogometno 
igrišče za zdaj ne omogoča.
Vabimo, da se nam pridružijo otroci, ki želijo 
trenirati v klubu velikega nogometa NK Športikum 
Sevnica. Vsakodnevno vlagamo energijo v delo z 
otroki in si želimo nenehnega napredka pri delu z 
mladimi.
Lahko se nam pridružijo tudi novi sodelavci, ki želijo 
delati z najmlajšimi, da bomo skupaj uresničili še 
več idej na področju nogometa v občini Sevnica.

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

Nogometni klub 
Športikum Sevnica

S tekme do 11 let med Brežicami in Sevnico
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Pretekli vikend od 18. do 20.avgusta so bili mladi 
tekmovalci DBV IPPON Sevnica na pripravah 
za jesenski del tekmovanj na Lisci. Gostoljubje 
PD Sevnica v Jurkovi koči in gostinske usluge 
Kraševec v Tončkovem domu so nam polepšale 
bivanje. Novo urejeno igrišče pa je bilo v pomoč 
pri izvedbi praktičnega dela priprav. Spoznanje 
vodstva društva, da je lahko z voljo in lastnimi 
programi, ter »prebujanjem lokalne skupnosti pri 
vzdrževanju športnih površin«, mogoče izvesti 
prijetne priprave tudi v domačem okolju. Veselje 
športnikov in športne aktivnosti se ponovno 
vračajo nazaj na Lisco, kot pred davnimi leti.

Od 18. do 20.avgusta so bili mladi tekmovalci 
DBV IPPON Sevnica na pripravah za jesenski 
del tekmovanj na Lisci. Gostoljubje PD Sevnica 
v Jurkovi koči in gostinska ponudba Kraševec 
v Tončkovem domu sta nam polepšala bivanje. 

Novourejeno igrišče pa je bilo v pomoč pri izvedbi 
praktičnega dela priprav. Spoznanje vodstva 
društva, da je lahko z voljo in lastnimi programi ter 
»prebujanjem lokalne skupnosti pri vzdrževanju 
športnih površin« mogoče izvesti prijetne priprave 
tudi v domačem okolju. Veselje športnikov in 
športne aktivnosti se spet vračajo na Lisco kot 
pred davnimi leti.

Miran Grubenšek

DBV IPPON, ju jitsu 
priprave tekmovalcev na Lisci

Klub borilnih veščin Sevnica septembra vpisuje 
nove člane v vadbo karateja in kickboxinga. Treningi 
bodo potekali v mali telovadnici Športnega doma 
Sevnica, spodnji telovadnici OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in POŠ Loka pri Zidanem Mostu.

Karate za osnovnošolce, dijake, mladino in 
odrasle je posebej prilagojen za njihov vsestranski 
razvoj. S karatejskimi tehnikami v obliki kat, 
sparinga, dela z rekviziti, stretchinga, meditacije 
in pravilnega dihanja razvijamo svoje psihofizične 
sposobnosti. Karate je zelo zdrav, zanimiv in eno 
najbolj koristnih športnih oblik gibanja za zdravje. 
Vsebina vadbe karateja temelji na izboljšanju 
motoričnih sposobnosti, izboljšanju koordinacije, 
agilnosti, hitrosti, moči, kreativnosti ... Vse to 
izvajamo z različnimi igrami, kot so elementarne 
igre, naravne oblike gibanja, igre z žogo, tekalne 
igre, vadbe na poligonih in druge. Vključitev 
v športne tekmovalne programe še posebno 
motivira predvsem mlajšo populacijo.

Kickboxing je kontaktni borilni šport, pri 
katerem v vadbenih procesih uporabljamo 
najboljše posamezne elemente borilnih veščin, 
kot so karate, boks, taekwondo in tajski boks. 
S posebnimi metodami in različnimi vajami 
povečujemo motorične sposobnosti, »očistimo« 
zavest odvečnih skrbi, povečujemo gibljivost in 
eksplozivno moč. Intenzivnost vadbe je popolnoma 
prilagojena vaši trenutni zmogljivosti, saj lahko 
sami določate intenzivnost glede na svojo 
pripravljenost. Pri tem predznanje borilnih veščin 
ni potrebno.
Ne oklevajte in se še danes odločite za eno izmed 
koristnih vadb: karate in/ali kickboxing.
Zaupajte našim strokovnjakom in pedagogom, 
mojstrom karateja in kickboxinga, večkratnim 
državnim prvakom in nosilcem številnih medalj z 
evropskih in svetovnih prvenstev.

Dodatne informacije dobite na spletni strani Kluba 
borilnih veščin Sevnica: www.kbv-sevnica.org, na 
gsm tel. št.: 040 98 62 62 (Jurij Orač, Sevnica), 
070 85 99 33 (Marja Zidarič, Loka), ali nam pišite 
na klubski e-naslov: kbv.sevnica@gmail.com. 
Pokličite nas ali obiščete na eni izmed treh lokacij, 
kjer izvajamo redno vadbo. Vljudno vabljeni tudi 
starši otrok.

Jurij Orač

Vpis 
v karate in kickboxing

V soboto in nedeljo, 29. in 30. julija, je v Sevnici 
potekalo prvenstvo Jugovzhodne regije za vse 
kategorija za strelski disciplini 25 in 50 m puške 
in pištole. Že v prvem delu je presenetil Silvo 
Kostrevc, ki je s standardno pištolo in doseženih 
547 krogov postavil novi regijski rekord. Trenutno 
vodilni na puški je Tim Rus. 

Med kadeti v disciplini pištola 25 m je trenutno 
najboljši Aleš Janc.

Mirko Ognjenovič

Regijsko prvenstvo 
za disciplini 25 in 50 m

Silvo Kostrevc med nastopom

Naša mlada šahistka z Blance Pia Rožanec je 
uspešno igrala na Mladinskem prvenstvu Evropske 
unije v avstrijskem obmejnem mestu Mureck od 1. 
do 10. avgusta. 

Nastopila je kot predstavnica Slovenije v starostni 
skupini do 12 let. Na močnem skupnem turnirju 
fantov in deklet iz 15 držav EU je v 9 kolih zbrala 
5 točk, kar ji je v konkurenci 26 nastopajočih v tej 
skupini prineslo visoko 10. mesto, med dekleti 
pa je osvojila odlično 3. mesto za igralkama 
iz Romunije in Poljske. Igrala je s 7 fanti in 2 
igralkama in 4-krat zmagala, 2-krat remizirala 
in 3-krat izgubila. Da je bila na tem prvenstvu 
izjemno uspešna, dokazujejo poleg točk in 
uvrstitve še naslednji podatki: na turnirju je bila 

Šahovske novice

po svojem mednarodnem ratingu na 23. mestu 
med 26, vseh 9 njenih nasprotnikov je imelo od 
21 do 503 višje ratinge (povprečno + 250), svoj 
ELO-rating je popravila za neverjetnih 120 točk, 
največ med vsemi, igrala je z močjo 293 točk nad 
svojim nivojem. Navedene številke so že same 
dovolj zgovorne, pomembne pa so tudi dragocene 
izkušnje, ki bodo podlaga za njen uspešni šahovski 
razvoj v prihodnje. V jeseni jo čaka nastop na Kreti 
na Mediteranskem prvenstvu in takoj za tem še 
na Pospešenem svetovnem prvenstvu.

Za njene uspehe je najbolj zaslužen njen mentor 
in trener Marjan Božič, ki jo vodi že nekaj let 
na šolskem krožku, v klubski šahovski šoli in z 
individualnim delom. Seveda pa je poleg talenta in 
volje pomembno še marsikaj drugega, saj ne bi šlo 
brez požrtvovalne mamine vsestranske pomoči in 
podpore v klubu, šoli in lokalnem okolju. Bravo Pia, 
gremo naprej!

Ludvik Cvirn

www.sportna-zveza-sevnica.si/

Tim Rus je vodilni na puški 50 m.
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

NA TRGATEV SE PRIPRAVIMO 
PRAVOČASNO!

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

Pravočasno nabavimo potrebno količino 
selekcioniranih kvasovk, hrane zanje in enoloških 
sredstev (potrebujemo zlasti kalijev meta bisulfit, 

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

GROZDJE OBEREMO, KO JE TEHNOLOŠKO 
ZRELO!

Zelo pomembno dejstvo: dobro vino 
bomo pridelali le iz zrelega grozdja, 
v katerem je doseženo optimalno 
razmerje med kislinami, aromati, 
barvili, tanini, sladkorji in vsemi 
ostalimi sestavinami!

Trgatev, če se le da, opravimo v suhem 
vremenu! Toplo vreme je pomembno, 
ko trgamo rdeče grozdje, za katerega 
želimo, da se vrenje prične čim prej. 
Za bele sorte, ki jih pred pričetkom 
vrenja bistrimo oz. razsluzimo, želimo 
začetek vrenja zadržati za več ur, zato 
ga potrgamo zjutraj, oz. ko je grozdje 
še ohlajeno. V nasprotnem, začetek 
vrenja zadržimo s primernim dodatkom 
prostega žvepla in ohlajanjem. 
V klet dostavimo čimmanj poškodovano 
grozdje! Zato grozdje trgamo 
pazljivo in nežno, če ga nabiramo 
v vedra in brente, ga ne stiskamo! 
Na poškodovanem grozdju se hitro 
prično odvijati degradacijski procesi, ki 
omogočajo tvorbo ocetne kisline (cika) 
in hitro razmnoževanje kvarnih vinskih 
kvasovk, ki prevladujejo na pobranem 
grozdju. Podobni procesi stečejo, 
če obiramo na zalogo, oz. je čas od 
trgatve do predelave predolg.
Trgatev najlepše poteka, če je vse 
grozdje zdravo in dozorelo, kar pa je 
prej izjema kot pravilo. Zato nagnite in 
poškodovane grozdne jagode zavržemo 
ali jih predelamo posebej, zelene 
jagode izločimo. Mošt iz grozdja slabše 
kvalitete obdelamo posebej, ponavadi 
ga olepšamo z enološkimi posegi 
in tako omilimo neželjene priokuse 
in neprijetne vonje. Grozdje v kleti 
specljamo (kar je najbolj pomembno 
pri sortah, ki se macerirajo - pecljevina 
namreč vsebuje grobe tanine in snovi, 
ki v vinu grenijo in mu dajejo neprijeten 
okus) in zmeljemo. Dobra ločitev 
grozdnih jagod od pecljevine, tj. brez 
poškodb pecljev, je eden od pomembnih 
kriterijev za dobro kvaliteto. 

 
Vir: http://www.drustvo-vinogradnikov.si 

Zapoje slavec  pesem o ljubezni,
izvoljenko očarati želi, 

lepota pesmi jo premami,  ljubezen se rodi.
 

V drevesni  senci  zasanjanih oči, mlad par sedi,
jo nežno prime za roko, pogleda v oči,
očaran se v tolmuna modra potopi,
v globinah najde pot za srečne dni.

 

To je njen dragi, dekle zaljubljeno zapre oči,
v objemu nežnem poljub mu strasten dovoli,

ljubezen, strast, vihar v telesih razbesni,
poljub, dotik, objem ga ne teši.

 

Dekle ponudi fantu vse, se vsa preda,
potone fant v dekleta brhkega globine,

ljubezni se sladkosti naužijeta oba,
v vrhuncu čustev in strasti vse hitro mine, 

nov dan bo preizkusil ljubezni te globine.

A.A.

Ljubezen

Prišla do ceste sem zavite,
globoko v srcu iščem pot,
v očeh se solze igrajo igro,
odločitve prihajajo nasprot.

 
Življenje je kot morje,

lahko v valovih se utopiš,
lahko pa najdeš jadro in se z vetrom zavihtiš.

 

So težke noči, razburkanost voda,
sta večer in jutro, polna v barvah,

kateri del želiš, izbereš sam.
Le ljubezen naj bo tam.

 

Ves svet je še pred mano,
še vsi kotički polni sanj.

Vse več obrazov, različnih glasov,
vedno več bo pričakovanj.

 

Kam bom stopila,
 s kom se ujela,

v čem zablestela
in kako zapela.

S kom iz dneva v dan hodila?
Le ljubezen naj bo tam.

 

Nihče ne ve kam življenje ga bo vodilo,
prihodnost polna presenečenj, pričakovanj.

Naj ves strah izgine iz src vaših.
Le ljubezen naj bo tam!!!

 
 

Tia Vidmar

Le ljubezen naj bo tam
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Utrip življenja

Recepti

Za 4 osebe potrebujemo:

700 g krompirja
200 g moke
ščepec soli
2 jajci
1 kg sliv
sladkor
maslo
drobtine
cimet

V osoljeni vodi skuhamo očiščen krompir. Slive 
operemo in razkoščičimo. Pazimo, da jih povsem 
ne razpolovimo. Vsako napolnimo z žličko sladkorja. 
Kuhan krompir olupimo in pretlačimo. Dodamo 
moko, sol, jajca in skupaj zagnetemo v testo. To 
na pomokani površini razvaljamo na debelino pol 
centimetra in razrežemo na kvadratke 6 x 6 cm. 
V sredino kvadratka postavimo slivo in z rokami 
oblikujemo cmok. Oblikujemo cmoke. Med tem 
časom zavremo osoljeno vodo in cmoke položimo 
vanjo. Kuhamo, dokler ti ne priplavajo na površje. 
V kozici stopimo maslo in na njem prepražimo 
drobtine. Kuhane cmoke razporedimo po krožniku 
in jih zabelimo z drobtinami. Posujemo s cimetom 
v prahu in zraven postrežemo sladkor.

Slivovi cmoki
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Za 10 oseb potrebujemo:

500 g sira mascarpone 
0,5 l sladke smetane
2 žlici sladkorja v prahu
vaniljev strok
paket baby piškotov
3 dcl mleka
3 zvrhane žlice nutele
dve pesti svežih malin
10 200-mililitrskih kozarčkov s pokrovom

Na zmernem ognju segrejemo mleko in v njem 
razstopimo nutelo. Stepemo sladko smetano, 
v katero smo dali sladkor v prahu in postrgano 
sredico vaniljevega stroka.

Tiramisu v kozarčku
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 

Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobota: 9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

najave za izlete in informacije na: 

UGODNI DARILNI »BONI« 
(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term)

NOVA PONUDBA
SPOMINKOV ZNAMKE 

»VISIT SEVNICA«

PONUDBA VIN 
PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV, 

ki je lahko lepo darilo  
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080 11 10www.as.si

Ker vemo,

da je dom

veliko več

Sedaj še  
obsežnejša kritja 
za zavarovanje  
vašega doma  
z brezplačno  
24-urno  
organizacijo  
pomoči.

NE BEL, NE čRN. 
MOJ SVET JE PINK.

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD Z NOVO 
APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

RADIOCENTER.SI
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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.

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!

kz-sevnica.si

T R A D I C I O N A L N A

Sevniska
salama 

Tradicionalni suhomesni izdelek  
naše pokrajine, ki je nastal 

pod skrbnimi rokami mojstrov 
Grajskih mesnin, po receptu 
Društva salamarjev Sevnica. 

Dovolite, da vas 
njen okus prevzame. 

Vaše Grajske mesnine

Odslej

v novi 

embalaži!

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Po receptu 
sevniških 
mojstrov

aa
ni
m
a

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

041 353 280

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci

Prihaja jesen,
zato vam v naši
Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva
nudimo:

Pri naročilu celotne žalne dekoracije
( žarni venček, cvetlični aranžma, venci, šopki )
vam nudimo 5% popust na gotovino.
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.9.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

TIFFANY: brušen diamant, ARANY: madžarski pesnik, ENARGIT: bakrova ruda, NORTH: ameriški ekonomist

HOLLY-
WOODSKA
LEGENDA

VESTERNOV

MADŽARSKI
PESNIK
(JANOS,

1817-1882)

TAMBURIN 
Z OBROČKI 
NA OBODU

STARA 
JAPONSKA 

UTEŽNA 
MERA

ZAPOR,
JEČA

AMERIŠKI 
EKONOMIST
(DOUGLAS)

JADRAN-
SKO 

MORJE

URUGVAJ-
SKA PEVKA 
IN IGRALKA
(NATALIA)

SLOVENSKI 
BALETNIK

(JAKA)

NICK
NOLTE
IRSKA

OPOJNA
PIJAČA

JEZERO V 
ŠKOTSKEM 

VIŠAVJU
(LOCH)

SHIRLEY
TEMPLE
AKAŽU,

INDIJSKI
OREŠČEK

IGRA S
KARTAMI

(ŠKIS)

SULTANOV 
PISMENI
RAZGLAS

NEKDANJI 
ŠPANSKI 

MARATONEC
(MARTIN)

SL. IGRALKA
ZEMLJIČ

MUSLIMAN.
MOŠKO

POKRIVALO

JUNAŠKA 
PRIPO-
VEDNA 

PESNITEV

LADIJSKI
DELAVEC

NAUK O
SVETLOBI

BRUŠEN 
DIAMANT

KANARČKO-
VO RUMENE

BARVE

DIRIGENT
HUBAD

ITALIJANSKI
SKULPTOR
CAVALIERE

ZRAČNI DUH
V GOETHE-

JEVEM
“FAUSTU”

PRIKAZ
ČESA PRED

PUBLIKO
DOMAČA
TKANINA

EKSPLO-
ZIJA

PODZEMNI
ŽUŽKOJED

VRTNA
ZAČIMBA,
BOSILJEK

OSKAR
DANON

V ŠOP
SPETI
LASJE

KEMIJSKI
ZNAK ZA

RADIJ
KMETIJSKO 

VOZILO

LJUDSTVO
NA BORNEU
POMEMBNA

BAKROVA
RUDA

PRE-
GLEDNO
UREJENA
ZBIRKA
LISTOV

ANŽE
KOPITAR

ČEŠ. SKLA-
DATELJ

OSTRČIL

NEKDANJE OBRTNIŠKO
OPRAVILO NA DOMU

NACISTIČNI
GENERAL
ROMMEL

SREDNJEVE-
ŠKI ZAGREB

ČAS OB
SONČNEM
VZHODU
INDIJSKI
POLOSEL

ŽIVALSKA 
NOGA

LEPOTIČJE,
OKRASJE

RAZKOŠNEJE
GRAJENA

HIŠA

NEKDANJA 
JAPONSKA 
PRESTOL-

NICA

SEME,
SPORA

TINA
GORENJAK

SITNEŽ,
GODRNJAČ
SLAVILNA

LIRSKA
PESEM

AMORETI

PTICA
PEVKA,
KALIN

FRIDTJOF
NANSEN

HRVAŠKI 
POPEVKAR

(DAVOR)
BARVA
KART

OKRASNA
RASTLINA,

REPATI
ŠČIR

FRAN-
COSKA 

PREPROGA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: MATJAŽ KEK.

Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Mojca Švab, Glavni trg 10, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Ljuba Žveglič, Cesta na dobravo 4, 8290 Sevnica
3. nagrada: Martin Kos, Lukovec 16, 8294 Boštanj

VICOTEKA
Pregled
Moški  teče za avtobusom in kriči: 
»Počakajte vendar, zamudil bom v službo!«
Potniki začnejo vpiti vozniku: 
»Počakaj ga, zaustavi avtobus!«
Voznik: »Ne smem  ustaviti kar na cesti...«
Potniki: »Bodite usmiljeni in ustavite  
vendar!!!«
Voznik končno res zaustavi in moški vstopi. 
Ko avtobus odpelje, si oddahne, potegne 
izkaznico in pravi: 
»Karte na pregled!«

Nujen klic
Jaka kliče na policijsko postajo: -Dober dan, 
imam problem. 
Policist: ja povejte. 
Dve se tepejo in ravsajo zame. 
Policist čez nekaj trenutkov: ja in kje je tu 
problem?  
»Tagrda zmaguje.

Najugodnejši        
Detektiv v samopostrežni trgovini že tretjič 
zaloti istega  moškega  pri tatvini.
»Zakaj vedno  kradete v naši poslovalnici?«
»Zato, ker so pri vas  najnižje cene.«  

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kje se nahaja lokomotiva na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Izvor sreče je, 
da ne zahtevamo nič od jutrišnjega dne 

in smo hvaležni za to 
kar nam je dano v tem trenutku.

Timea Varga

Nagrade za mesec SEPTEMBER

1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,

2. nagrada: majica, ki jo podarja KŠTM  Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

Uganka za brihtne glavce 

Včasih je črn, včasih je bel,
kdor ni presit, ga je zmeraj vesel.
Zunaj je skorja, notri sredica,
nima nadeva kakor potica.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 čebula

 Izžrebanec:

 Božidar Jazbinšek, N.H.M. 8, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Jama na sliki se imenuje Raja peč.

 Izžrebanec:

 Rudolf Blas, Bratovševa ploščad 22, 1131 Ljubljana 
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Radio 1

Val 202

Prvi

Sraka

31.000

20.000

45.000
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13.000

Radiometrija Media Pool (junij 2017); vse starostne skupine; območje občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, 
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, 
Semič, Sevnica, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk; num: 748

Vir:

NAREJEN ZA

VAŠA UŠESA!

OGLAŠEVANJE

041 858 733
AktualFlyer1.indd   3 23. 08. 17   23:22

Sklenite zdravstveno 
zavarovanje Specialisti in 
si že od 9,43 € na mesec 
zagotovite kakovostno 
ter hitro specialistično 
obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.



Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

strešna okna

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,


