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Andreja, prihajate iz občine Sevnica, iz vasice 
Zgornje Vodale pri Tržišču.  
Povejte nam kaj o sebi in svojem kraju. 

Na Vodalah je življenje prav prijetno, čeprav mi 
ni bilo vedno všeč, da živim tam. Ko sem morala 
letos zaradi študija med tednom ostajati v 
Ljubljani, pa se je moj odnos do kraja spremenil. 
Urbano življenje mi kljub posebnemu utripu ni 
pisano na kožo. Ugotovila sem, da človek pomaga 
sam ustvarjati svojo okolico. Zelo rada se vračam 
domov, v našo vas, in mislim, da bo tako tudi 
ostalo. S  svojimi sosedi se odlično razumem 
in moram reči, da so in še vedno precej vplivajo 
name, predvsem starejši. Žal pa se človekovih 
besed verjetno začnemo zavedati šele, ko teh ljudi 
ni več. Ljudje v takšnih majhnih skupnostih, kot 
sta Zgornje Vodale in Tržišče, dobro vedo, kako 
pomembno je bivanje s sočlovekom, in te vezi tudi 
negujejo. Takih krajev je čedalje manj in mislim, da 
to manjka današnjemu elektronskemu svetu – stik 
z ljudmi, z realnostjo. Zaradi takšnega zgleda bom 
vedno upala, da dobri ljudje še živijo. Naučili so me 
tudi, predvsem starša Slavko in Fanika, da se s 
poštenostjo, pripravljenostjo in malo iznajdljivosti 
pride daleč. Njima se moram zahvaliti za vse, kar 
sem in bom še dosegla. Vedno sta me podpirala 
pri mojih interesih, ki jih ni malo, in sta morala 
zato delo na kmetiji opraviti sama. Morda se sliši 
klišejsko, vendar nikjer ne bi raje živela kot tukaj, 
med dolenjskimi griči in polji, gozdovi in vinogradi.  
Verjetno mi pri mojih vsakdanjih obveznostih 
pomaga tudi, da sem že po naravi družabna, saj se 
je tako veliko laže vključiti med ljudi, ki jih srečujem 
drugje. Priznam, da sem včasih tudi premalo 
vztrajna, da bi kakšno stvar izpeljala do konca, se 
pa iz vsake izkušnje kaj naučim. 

Na 41. Tednu čvička so vas izbrali kot 15. cvičkovo 
princeso. Kako je potekal izbor in s čim ste 
prepričali žirijo bolj kot druge kandidatke.  

Izbor je menda potekal dobro uro, meni pa se je 
zdelo, da je čas tekel veliko hitreje. Izžrebale smo 
vrstni red odgovarjanja, začelo se je okrog 21. ure. 
Kandidatke smo se morale najprej predstaviti, za 
tem so bila na vrsti dokaj strokovna vprašanja. 
Vse tri smo v enem krogu dobile vprašanja iz 
istega sklopa, jaz sem morala opisati žametno 
črnino, ki je osnova za cviček, drugi dve pa modro 
frankinjo in kraljevino. Pri naslednjih vprašanjih je 
bilo treba predstaviti cviček PTP v tujem jeziku, 

obudili smo spomin na Toneta Pavčka, enega 
bolj znanih ambasadorjev cvička, na koncu pa 
predstaviti svojo zamisel, kako bi prepričali 
mlade, da bi ostali na podeželju. Odgovorov drugih 
kandidatk se sploh ne spomnim prav dobro, ker 
sem poskušala biti osredotočena na svoj nastop 
in odgovore. Malo zmage lahko pripišem sreči, saj 
so mi bila vprašanja pisana na kožo, dobro je bilo 
tudi, da sem odgovarjala prva. 
Na izbor sem se intenzivno pripravljala, vsaj 
zadnji teden. Se pa zahvaljujem svoji družini, saj 
bi se brez njihove podpore in pomoči veliko teže 
odločila za kandidaturo, pa tudi na izbor bi se težko 
pripravila. Teorije znam kar precej, vendar ta ni 
celota brez prakse. Te pa imam kar nekaj, kar je 
bilo razvidno verjetno tudi iz mojih odgovorov. Prav 
so prišli tudi navijači, ki jih je bilo res veliko več, kot 
sem jih pričakovala. 

Vsak naziv lahko omogoči precej dobrega, tudi 
glede prepoznavnosti človeka, kraja in občine. Kaj 
se vam zdi pomembno pri poslanstvu cvičkove 
princese? 

Že od zgodnje mladosti sem vajena vinograda in 
z njim povezanega dela, pa tudi prijetnih stvari. 
Najljubše so mi seveda trgatve, ko je res mogoče 
občutiti vinogradnikov ponos ob pospravljanju 
celoletnega pridelka, pa tudi poznejši »likof«. 
Nisem pa od nekdaj z veseljem pomagala, kje pa! 
Sem se pa začela zavedati prednosti lastnega 
vina v kleti in na mizi. Poleg tega, da je to vir 
dohodka za našo družino. Vem, koliko truda je bilo 
vloženega v izdelek. Vem pa tudi, da tega marsikdo 
ne pozna in ne spoštuje. Prav to želim pri ljudeh 
spremeniti. Ne pričakujem, da bodo vsi razumeli 
in vzljubili pridelavo vina, cvička, želim pa ljudi s 
tem seznaniti, jim približati vsakdan Dolenjcev, da 
bodo vsaj vedeli, da je v vsako kapljico z veseljem 
vložen trud.  
  
Ste mlado ambiciozno dekle. Kaj je za vas v življenju 
izziv in kje se vidite v prihodnosti? 

Poskušam se osredotočiti na sedanjost oziroma 
vsaj bližnjo prihodnost. Zase še nimam jasno 
začrtanih življenjskih ciljev. Bo že manjša zmaga, 
če mi bo uspelo uspešno izpeljati to leto. Želim 
si delati v živilstvu in poskrbeti, da bo čim manj 
otrok, ki mislijo, da je krompir iz McDonald'sa in 
da so krave vijoličaste, ker takšni potem zrastejo 
v korporacijske odrasle, ki ne vedo prav, kako se 
vrti svet. Nisem najbolj pametna na svetu, imam 
pa malo zdrave kmečke pameti, ki je kakšnemu 
človeku manjka. 
  
Časa vam ob vseh obveznostih verjetno ne ostaja 
veliko. Kaj pa res radi počnete v prostem času, kaj 
vam da moči in umiri dušo? 

Verjetno ni mladega človeka, ki ne bi poslušal 
glasbe ali pogledal kakšnega dobrega filma. Prav 
takšna sem tudi jaz. Uživam v druženju s sestrami, 
z njimi mi ni nikoli dolgčas, in seveda s prijatelji. Ni 
treba prav veliko, da sem dobre volje. 
  
Katera misel vas vodi v življenju? Nam morda 
lahko zaupate napotek za uspeh?  

Na steni v svoji sobi imam prilepljen citat, 
njegovega avtorja pa ne poznam: »Dreams doǹ t 
work unless you do.« To bi lahko prevedla nekako 
takole, da se sanje ne morejo uresničiti, če zanje 
ne narediš ničesar. Želela bi se zahvaliti vsem, ki 
so mi pomagali na moji poti.
 

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

Intervju

Andreja Simeonov – 15. cvičkova princesa
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Božislava Čož - razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide julija 2013, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 6. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Pogumen človek o svojih dejanjih največkrat 
noče govoriti. Določene korake in odločitve 
sprejema zaradi samega sebe. Pogumno 
dejanje ni storjeno zato, ker bi želel neko 
potrditev ali priznanje. Pogum lahko 
pokažemo pri športu, vodenju skupine, 
reševanju ljudi in živali, nastopanju in 
spodbujanju posameznikov. Pogumni smo 
tudi takrat, ko znamo priznati svoj poraz, 
svojo nemoč, kadar znamo odstopiti.  
Največji pogum je, da začnemo sprejemati 
težave oz. si dopustimo razumeti dejstva, 
ki so nekaj povzročila. Še najbolj pogumno 
dejanje pa je misliti s svojo glavo. In to naglas. 
In kjer je pogum, je tudi pot. In če te kdo sliši, 
si le pridobil. Če pa se naključno zgodi, da pri 

sogovorniku nisi deležen razumevanja in se 
tega prej tudi zavedaš, moraš to tudi znati 
prenesti in iti po drugi poti. 
Pogumno je tudi to, da pustimo ljudem živeti 
svoje ustvarjalno življenje in da ob vseh 
teh različnih mnenjih in različnih pogledih 
ostanemo realni. Dokaz za takšna dejanja 
je veliko resničnih zgodb. Vsak posameznik 
pa naj se vpraša, kako se na to največkrat 
odzovemo, česa se iz tega naučimo ter kje 
to uporabimo in posnamemo. 
Vsem nam manjka poguma. Naj bo 
strahopetnosti čim manj.  Izpostavimo se 
kot posamezniki in ne čakajmo na jutri. 

Mojca Pernovšek

2013

www.grad‐sevnica.com

Petek, 
21. junij, ob 20. uri, 
v atriju gradu Sevnica

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

Koncert bo obogaten z 
dodatnim kulturnim programom 
ter nagovorom slavnostnega govornika.

Vstop prost

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI
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To soboto, 1. junija, bo v Sevnici in Radečah 
potekalo srečanje predstavnikov turističnih 
društev objezerskih krajev in ostale javnosti. 
Gre za vsakoletno, letos že 18. tradicionalno 
srečanje v organizaciji Turistične zveze Slovenije 
in Skupnosti objezerskih krajev Slovenije, ki sta 
se jima letos v soorganizaciji pridružili še Občini 
Radeče in Sevnica ter KTRC Radeče, KŠTM 
Sevnica, Turistično društvo Radeče, Turistična 
zveza Občine Sevnica, Zavod za gozdove Slovenije 
in Društvo lastnikov gozdov Sopota–Laško. 
Letošnje srečanje je povezano z mednarodnim 
letom sodelovanja na področju voda, zato je tema 
srečanja »Vode nas povezujejo!«. 

Sprejem predhodno prijavljenih udeležencev 
»Srečanja objezerskih krajev« bo pri Športnem 
domu Sevnica, sledi pa izvedba treh programskih 
variant z ogledom doline reke Mirne, Lisce 
ter sevniškega gradu z izvedbo okrogle mize 
»Vode nas povezujejo«. Popoldan sledi skupno 
druženje v Radečah pri Ribiškemu domu s 
kulturnim programom in pozdravnimi nagovori, 
predstavitvijo zaključkov okrogle mize, družabnimi 
igrami, predstavitvijo društev, sprehodom po učni 
poti Savus, razglasitvijo rezultatov in družabnim 
srečanjem ob glasbi. 

Poleg turistično in družabno obarvane rdeče 
niti dogodka bo ena osrednjih vsebinskih točk 
srečanja na okrogli mizi na sevniškem gradu. Z 
obravnavo teme »plovnost na reki Savi« želimo 
organizatorji izpostaviti potrebo po ureditvi 
področja plovbe na naši največji reki. Občina 
Sevnica se zaveda nujnosti sonaravne uporabe 
obsavskega in savskega prostora ter naravnega 
ravnovesja v bivanjskem prostoru, to pa ne sme 
absolutno omejevati možnosti, ki jih za turistične 
in rekreativne dejavnosti ponuja reka, med njimi 
plovba na Savi. Širše bo tema ureditve motorne 
plovbe obravnavana prav na okrogli mizi v sklopu 
srečanja objezerskih krajev. 

18. srečanje 
objezerskih krajev

Predstavitev dogodka na novinarski konferenci: 
sevniški župan Srečko Ocvirk, koordinator srečanja 
Jože Prah in županja Občine Radeče Rafaela Pintarič.

Občina Sevnica je v mesecu maju s podjetjem 
Remont d.d. iz Celja, izbranim na javnem razpisu, 
podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Sanacija 
okolice gradu Sevnica«. Podpisu pogodbe je 
sledila uvedba v delo in pričetek samih del, ki 
morajo biti skladno s pogodbo zaključena do 
konca letošnjega avgusta. Projekt sanacije okolice 
gradu, ki je skupaj z oskrbnikovo hišo in grajskim 
parkom razglašen za kulturni spomenik, je z vidika 
celostne ureditve tega osrednjega kulturno-
zgodovinskega spomenika sevniške občine zelo 
pomemben in predstavlja enega večjih projektov 
občine v letošnjem letu.

Projekt zajema ureditev grajskega parka in 
okolice gradu, rekonstrukcijo oskrbnikove hiše v 
grajskem parku in sanacijo brežine na področju 
gradu Sevnica. S projektom bo urejena okolica 
z grajskim parkom, vrtnarjevo vilo in dostopnimi 
potmi ter s tem dosežena še celovitejša 
urejenost širšega grajskega hriba nad starim 
mestnim jedrom. Z obnovo kulturne dediščine 
bo omogočena zagotovitev odličnih vsebin za 
različne dejavnosti, razvoj kulturnega turizma ter 
rekreacijskih možnosti, dopolnitev obstoječega 
kulturnega dogajanja ter razvoj novih kulturno-
turističnih proizvodov.

Pogodbena vrednost projekta znaša 656.600 
evrov, pri čemer je Občina Sevnica z uspešno prijavo 
projekta na razpis Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
pridobila 85-odstotno sofinanciranje upravičenih 
stroškov projekta.

Pričetek celovitega urejanja 
okolice sevniškega gradu

Na sevniškem gradu je v aprilu potekala 21. 
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V 
prvem delu seje so se svetniki seznanili s poročili 
o delu javnih zavodov in podjetij za preteklo leto, 
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica 
je občina, in sicer Zdravstvenega doma Sevnica, 
javnih podjetij Plinovod in Komunala, zavoda 
KŠTM Sevnica in Regionalne razvojne agencije 
Posavje. Ob nadaljnjem potrjevanju poslovnega 
in finančnega načrta podjetja Plinovod za leto 
2013, ki se sooča z zaostreno tržno situacijo na 
področju prodaje plina, je občinski svet sprejel 
usmeritve, da podjetje pripravi in predstavi 
polletno poročilo dela za leto 2013 s predlogi za 
izboljšanje vzdržnosti poslovanja, na podlagi česar 
bodo sprejete nadaljnje strateške usmeritve o 
delovanju podjetja.

Svet se je seznanil s poročilom in izrazil pohvalo 
izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2012 ter sprejel predlog 
sklepa o soglasju k ceni, ki za uporabnika ostaja 
enaka, in sicer 4,50 evrov. Občina bo uro cene 
storitve, ki sicer v celoti znaša 18,14 evra in je v 
primerjavi s preteklim letom nižja, subvencionirala 
v višini 12,48 evra. Po skrajšanem postopku so 
svetniki sprejeli rebalans A proračuna Občine 
Sevnica za leto 2013, ki je bil potreben zaradi 
uskladitve proračuna z zaključnim računom 
občine za leto 2012. Slednjega je občinski 
svet prav tako soglasno potrdil. Med drugimi 
točkami dnevnega reda so svetniki sprejeli 
sklep o imenovanju direktorja Javnega podjetja 
Komunala d.o.o. Sevnica, ki tudi vnaprej ostaja 
Mitja Udovč iz Boštanja. Občinski svetniki so 
podali pozitivno mnenje k imenovanju direktorice 
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, ki je 
še naprej Andreja Flajs iz Sevnice. Naslednja seja 
občinskega sveta bo 19. junija.

21. redna seja 
občinskega sveta 

Javna razgrnitev študije variant s 
predlogom najustreznejše variante 

za daljnovod 2 x 110 kV 
Trebnje–Mokronog–Sevnica

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Direktorat za prostor in Direktorat za energijo, 
javnost obveščata o javni razgrnitvi študije 
variant s predlogom najustreznejše variante 
za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–
Sevnica in okoljskega poročila. 
Javna razgrnitev bo od 13. junija do 13. julija 
2013, med drugim tudi v prostorih Občine 
Sevnica. Javna obravnava bo tudi v prostorih 
kulturne dvorane Tržišče, in sicer 20. junija ob 
17. uri. 
Javnost lahko do 13. julija poda pripombe in 
predloge na razgrnjeno gradivo. Celotno javno 
naznanilo in vse dodatne informacije bodo na 
spletni strani www.obcina-sevnica.si ter na 
oglasni deski Občine Sevnica.
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In memoriam: Dušan Močnik

V maju se je od nas poslovil Dušan Močnik, 
član Občinskega sveta Občine Sevnica, sveta 
Krajevne skupnosti Krmelj, izjemno dejaven, 
družbeno angažiran in priljubljen krajan 
Krmelja in občan Sevnice. Predvsem pa mož, 
oče, dedek, prijatelj. Njegovo nadvse aktivno 
ter s širino dela stkano življenje je prekrižala 

težka bolezen, ki mu je žal ni bilo 
dano premagati.

Svoje ideje in stališča je Dušan Močnik skozi vse 
življenje udejanjal na področjih kulture, športa, 
organizacije in vodenja prireditev, njegova 
aktivnost pa je bila močno prisotna tudi na 
področju lokalnega političnega udejstvovanja. 
Ob vsem tem je bil človek, vedno pripravljen 
pomagati, ter s svojo duhovitostjo vedno znova 

znal presenečati in razveseljevati bližnje.

Bil je član Občinskega sveta Občine Sevnica, v 
katerega je bil na listi stranke DeSUS izvoljen 
dvakrat: v mandatu 2006–2010 in nato 
ponovno v letu 2010 kot predstavnik 4. volilne 
enote občine Sevnica. V občinski svet je bil 
izvoljen zaradi zaupanja, ki ga je bil deležen 
med krajani, vrline delavnosti in odgovornosti 
pa je povezoval s ciljem prispevati k napredku 

Krmelja, Mirnske doline in celotne občine.
 

Na delo v občinskem svetu se je vedno pripravil 
natančno in dosledno, v razpravah sodeloval 
konstruktivno, njegove pozitivne ideje pa so 
bile vedno usmerjene v razvoj. Svoje predloge 
je podajal tudi skozi delo kot aktiven član 

delovnih teles občinskega sveta. 
Od leta 2006 naprej je bil aktiven član 

Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.

Naše poti se žal ne bodo več srečevale, v nas 
pa ostajajo številni spomini na dobra dejanja. 
Ostale so tudi nedokončane ideje in pričeto 

delo, ki ga bomo nadaljevali z mislijo Nanj. 

Občina Sevnica in Krajevna skupnost Krmelj

V maju je župan Srečko Ocvirk na Gradu Sevnica 
sprejel ekipo tekmovalk in tekmovalcev strelskega 
društva Marok Sevnica, ki so na nedavnem 22. 
državnem prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem 
v Cerknici izmed skupaj preko 800 tekmovalcev iz 
70 slovenskih klubov osvojili najžlahtnejša odličja. 
V disciplini zračna pištola so dobili kar tri državne 
prvake in s tem dosegli zgodovinski uspeh. 

Pri članih je zmagal Blaž Kunšek, pri članicah z 
novim državnim rekordom Mojca Kolman, ki je v 
finalu je dosegla celo višji rezultat od državnega 
prvaka Kunška, ter pri mladinkah Anuša Kovačič. 
Prvenstvo je v kategorijah odraslih prvič potekalo 
po novih pravilih, kjer v finalu kvalifikacijski rezultat 
več ne šteje in gre osem finalistov po sistemu 
na izpadanje znova z ničle. Ob izjemnih dosežkih 
je župan čestital tekmovalcem, ki so se udeležili 
državnega prvenstva, med njimi: Slavku Ribiču, 
Mojci Kolman, Blažu Kunšku, Anuši Kovačič, Luki 
Pesjaku, Tajdi Marc, Klemnu Juvanu, Mitji Jancu, 
Danilu Petrinu, Mateju Kolmanu ter trenerju in 
predsedniku društva Mirku Ognjenoviču.

Strelsko društvo Marok Sevnica sicer obstaja 
od leta 1952 ter šteje 64 članov. Letno opravi 
nekaj čez 400 ur treningov z vsemi kategorijami 
strelcev (mlajši pionirji, pionirji, kadeti, mladinci, 
člani ter veterani). Deluje v disciplinah športna 
zračna in malokaliberska pištola, pištola velikega 
kalibra, zračna in malokaliberska puška ter puška 
velikega kalibra. Društvo tekmuje v 1.A državni ligi, 
2. in 3. državni ligi ter na državnih in mednarodnih 
pokalnih tekmovanjih. Društvo v sezoni sodeluje 
na od 25 do 30 tekmovanjih doma in v tujini. 

Sevniški strelci izjemni 
na državnem prvenstvu

Člani strelskega društva s predsednikom 
in trenerjem ter županom. 

Ob svetovnem dnevu Zemlje in simboličnem 
zaključku čistilnih akcij po sevniški občini je vsako 
leto na drugi lokaciji zasajena občinska lipa. 

Po Leskovcu, Šentjurskem hribu, Zabukovju, 
Slančjem Vrhu, Lovrencu, Krmelju, Škovcu in 
Studencu je bila letos lipa zasajena v Sevnici, 
v prijetnem parku osnovne šole. Osrednjo nit 
dogodka so s skrbno pripravljenim programom 
stkali učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 
pri organizaciji pa so sodelovali: Turistična 
zveza občine Sevnica, Občina Sevnica, Krajevna 
skupnost Sevnica, KŠTM Sevnica in Zavod za 
gozdove Slovenije. Za pogostitev so poskrbele 
članice Aktiva žena Sevnica. Zbrane so pozdravili 
ravnateljica Mirjana Jelančič, predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Sevnica Dejan Kralj, župan 
Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednica 
Turistične zveze Občine Sevnica Cvetka Jazbec 
in Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije. 
Pri zasaditvi lipe so sodelovali tudi učenci devetih 
razredov, ki se v letošnjem letu poslavljajo od 
osnovnošolskih klopi.

Občinska lipa 
krasi park sevniške šole

Ob zasaditvi občinske lipe v šolskem parku. 

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Način pridobitve možnosti priklopa na OŠO:

Sklene se pogodba med naročnikom in 
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o. 

(pogodbo vam ponudi izvajalec GVO d.o.o.)

Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. 
opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.

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

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja 
in potrditvi o možnosti priklopa s strani GVO d.o.o. 

sledi priklop na optično omrežje.

Informacije – GVO d.o.o.
Za področje krajevnih skupnosti 

Sevnica, Blanca in Zabukovje: 
matejko.resnik@telekom.si / 031 227 594

Za področje krajevnih skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj:

josip.ivanisevic@telekom.si / 041 774 967

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

Informacije – Občina Sevnica
Bojan Kostevc (vodja projekta OŠO)

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

Na Florjanovo nedeljo so člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Poklek namenu predali novo 
gasilsko vozilo – gasilski kombi. Po maši pri svetem 
Antonu je sledila slovesna predaja namenu pri 
gasilskem domu na Pokleku nad Blanco, kjer 
je ključe novega kombija iz rok župana Srečka 
Ocvirka sprejel poveljnik društva Jože Kovač. 

Zbrane so pozdravili tudi predsednik društva 
Gregor Mirt, poveljnik Gasilske zveze Sevnica 
Gašper Janežič ter predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Blanca Franc Pavlin. 
Novo vozilo je blagoslovil župnik Jože Špes.

PGD Poklek 
z novim gasilskim vozilom

Ob predaji novega gasilskega vozila.
(Foto: PGD Poklek)
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1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica.

2. člen
Javna razgrnitev bo od 31. 5. 2013 do 14. 6. 
2013 v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) v 
času uradnih ur, in na spletni strani občine.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka 
bo 11. 6. 2013 ob 17. uri v Kulturni dvorani 
Gasilskega doma Sevnica (Kvedrova cesta 25, 
8290 Sevnica). 

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave 
dopolnjenega osnutka odloka lahko svoje 
pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani 
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in 
predlogi se lahko podajo:
- pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, 
- z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu 
javne razgrnitve, 
- pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani 
Občine Sevnica, in sicer po pošti na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče 
zadnji dan javne razgrnitve.

  5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu RS.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka 

Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Sevnica
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Po občini

V sredo, 8. maja, smo v Knjižnici Sevnica gostili 
dr. Sama Ruglja, publicista, urednika, založnika, 
ljubiteljskega tekača in avtorja knjige Delaj, teci, 
živi. 
Udeležencem predavanja je opisal svojo lansko 
izkušnjo s pripravljanjem na maraton in podal 
nekaj uporabnih nasvetov glede rekreativnega 
teka. 

Tek je za posameznika preprost, sprošča, 
zmanjšuje stres in je hkrati nekakšna meditacija, 
ki sprošča adrenalin zaradi napornega delovnega 
dne. Lahko je odličen način druženja s partnerjem, 
družinskimi člani in prijatelji. Dr. Rugelj poudarja, 
da je potrebna zmernost in je treba poslušati 
telo, saj ti pravočasno pove, kdaj je dovolj, da se 
izognemo poškodbam sklepov oziroma telesnemu 
izčrpanju. Pravi, naj ostane tek rekreativna 
dejavnost, in priporoča, da ga dopolnjujemo z 
drugimi športnimi aktivnostmi. 
Zanimivo, poučno in s številnimi konkretnimi 
nasveti obogateno predavanje, je sklenil z mislijo: 
»Delaj in živi, s tekom pa je vse skupaj lepše!« 

Anica Ganc, Knjižnica Sevnica

Predavanje dr. Sama Ruglja

Krajevna skupnost Tržišče praznuje svoj krajevni 
praznik 25. maja, na dan sv. Urbana. V počastitev 
praznika pa so tudi letos ves maj potekale številne 
prireditve. 

V torek, 14. maja, smo se zbrali predsedniki 
društev iz kraja, lokalne skupnosti in OŠ Tržišče. 
Ob parkirišču nad župnijsko cerkvijo smo 
zasadili 12 lip in jih poimenovali Lipe dobrega 
sodelovanja. V posvetilo k vsaki lipi smo zapisali, 
naj nas, ko bodo rasle proti nebu, opominjajo na 
pokončnost, zrelost in odgovornost, predvsem pa 
na povezanost ljudi med seboj in našo pripadnost 
kraju, v katerem živimo. 

Predsednik KS Tržišče Janez Virant in podžupan 
občine Sevnica Janez Kukec sta poudarila, da so 
društva v kraju zelo aktivna in uspešna, predvsem 
pa dobro sodelujejo med seboj, s krajani, krajevno 
skupnostjo in občino. Spomnila sta tudi na 
pomemben nedavni uspeh Društva vinogradnikov 
Malkovec in čestitala novemu ambasadorju cvička 
Ivanu Pungerčarju in cvičkovi princesi Andreji 
Simeonov. 

Zasaditev lip  je uvod v celovito ureditev krajevnega  
središča, povezana pa je z dejanjem naših 
prednikov, ki so leta 1934 zasadili lipo nasproti 
»občinske hiše«  v spomin na atentat na kralja 
Aleksandra v  Marseillu. 

Irena Lindič, Turistično društvo Tržišče

Sajenje lip 
dobrega sodelovanja v Tržišču

 
Dne 7. februarja je začel potekati program UŽU-
usposabljanje za življenjsko uspešnost in izziv 
podeželja, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport RS, izvajal pa Center za izobraževanje 
in kulturo CIK Trebnje v sodelovanju z Zavodom 
za zaposlovanje Sevnica. Do 17. maja je potekal 
na OŠ Krmelj, mentorici sta bili Ivanka Rupret in 
Kristina Jerič, sodelovalo pa je 12 udeleženk iz 
okolice Krmelja, Tržišča, Šentjanža in drugod. 

Govorili smo o pripravi rastlinjaka, komunikaciji, 
ročnih spretnostih, računalništvu in drugem, vse 
pa je zelo pozitivno vplivalo na celotno skupino. 
Počutili smo se kot velika družina in upamo, da 
bomo še ostali prijatelji in si izmenjavali svoje 
življenjske izkušnje.
 

 Irena Orač Kranjc

Veščine in znanje 
za prihodnost podeželja

 
Skupina stanovalcev, ki so vključeni v likovno 
delavnico Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, pod vodstvom Marjana Podlogarja, si 
je 10. maja ogledala »razstavo, ki navdihuje«. 
Postavitev na Ljubljanskem gospodarskem 
razstavišču o življenju in genialnem delovanju 
Leonarda da Vincija je stanovalcem celostno 
predstavila enega največjih umov renesanse 
in civilizacije sploh. Stanovalce sta spremljala 
Gorazd Pavčnik in Marjan Podlogar. 

Takšni dogodki, ki jih stanovalcem omogoča 
zavod, pripomorejo k temu, da živijo čim bolj polno 
in aktivno življenje, ki jih bogati in navdihuje, kar je 
med drugim tudi poslanstvo tega doma.   
  

Matija Dobovšek, DUO Impoljca 

Razstava, ki navdihuje

Foto: Gorazd Pavčnik 

 
V soboto, 11. maja, se je na gradu Sevnica začelo 
srečanje Evropskega reda vitezov vina, konzulata 
za Slovenijo (http://www.vinskivitezi.com/) v 

občini Sevnica. 
Člane je ob vhodu v grad sprejela baronica Ana 
Elizabeta Moscon (v njeni vlogi Breda Drenek 
Sotošek), žena barona Inocenca Moscona, mož 
pa je bil takrat na lovu. Srečanje se po obvezni 
prijavi v grajski kašči začelo v grajski vinoteki 
z zdravico in pokušino penine Passero, ki jo je 
pridelal Tomaž Sotošek, sin gostitelja Francija 
Sotoška, tudi vinskega viteza, z domačimi 
pekovskimi dobrotami in kulturnim programom, 
v katerem je baronica recitirala nekaj vinskih 
pesmi. Vinske viteze je v poročni dvorani sprejel 
tudi župan Srečko Ocvirk in jim predstavil občino. 
Po skupinskem fotografiranju v stolpu s freskami 
Štirje letni časi so si vinski vitezi ogledali še film 
Med legendo in resničnostjo o zgodovini gradu, 
nato pa so srečanje nadaljevali s kosilom v stari 
trški gostilni Vrtovšek in ogledom drugih zanimivih 
točk v naši občini. 
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Srečanje Evropskega reda 
vitezov vina, konzulata za 
Slovenijo

www.mojaobcina.si/sevnica
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Življenjski kasko – Asistenca življenja spodbuja zdrav življenjski slog

Ljubljana, 22. marec 2013 – Zavarovalnici KD Življenje in Adriatic Slovenica sta pričeli s trženjem novega življenjskega 
zavarovanja za primer smrti, Življenjski kasko – Asistenca življenja. Poudarek na izjemno ugodnemu dodatnemu 
zavarovanju za primer invalidnosti z razširjenimi kritji. Z boljšim življenjskim slogom do ugodnejše premije.
Življenjski kasko - Asistenca življenja omogoča celostno zavarovalno zaščito v primeru nepredvidenih dogodkov. 
Zavarovanje priporočamo vsem, ki v družino prinašajo nepogrešljiv dohodek in želijo sebe in svoje najbližje zaščititi v 
primeru najhujšega. Pod ugodnimi pogoji se priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo:
• lastno varnost -  za večje in trajne poškodbe se izplača tudi do 300 % zavarovalne vsote za primer invalidnosti 
zaradi nezgode; poleg tega omogoča kar 20 letno nezgodno rento do 1000 EUR/mesečno,
• varnost najbližjih v primeru najhujšega,
• varnost otrok v primeru nezgode,
• dodatno varnost v primeru bolezni.
S sklenitvijo Življenjskega zavarovanja – Asistenca življenja, v primeru spremenjenih življenjskih potreb zaradi 
nepredvidenih dogodkov, zavarovanec poskrbi za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov, odplačevanje posojila, šolanje 
otrok in preživetje samo z enim dohodkom.
Skrb za boljši življenjski slog zavarovalnici spodbujata s sklenitvijo preventivne storitve DNK NUTRI, s katero si zavarovanec 
dodatno zniža premijo pri življenjskem delu zavarovanja za 5 % (posebna akcija - do 31. maja 2013 za 10 %) . 
DNK NUTRI je genetska analiza za prehrano, na podlagi katere dobite pomembne informacije o tem, kakšna prehrana 
vam bolj ustreza, da lažje dosežete oziroma ohranjate primerno telesno težo, ter koliko fizične aktivnosti je glede na 
vašo genetsko sliko za to potrebno.

Dodatne informacije: Lea C. Acman, Služba za odnose z javnostmi, lea.cimpermanacman@kd-group.si, 01 5826 566, 040 424 166

Oglasi
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Turizem, TZOS

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

ZA VAS UREDIMO REZERVACIJE 
ZA ŽELjENI  DOPUST,  

preko vodilnih 
Slovenskih agencij !

NOVO: 

ponudba bonov botrstva trti 

v Grajskem vinogradu!

aktualna ponudba darilnih bonov

obdarjenec si izbere destinacijo 

po svoji želji

Pot Tk pav
  
Vabimo vas po sledeh časa po poti na Tk pav. 
Da je povsod lepo, doma pa najlepše, je še kako 
res. Tega se ponosno zavedamo tudi občani 
Krmelja in Šentjanža. 

Pot na Tk pav je primerno označena s piktogrami 
knapca in usmerjevalnimi puščicami. Na glavnih 
točkah so dodane informacijske table. Na pot 
se lahko podate iz Krmelja ali Šentjanža.  Cilj je 
vedno Črna mlaka, ki je srce tega dela mladega 
pragozda. 
Pohod na Tk pav bo 14. junija z začetkom ob 9. uri, 
gost pa bo Dušan Klenovšek. 

Vzemite si čas zase in za družino ter pojdite v 
ta raj. Tam čas ni pomemben, saj veljajo druge 
razsežnosti, lepota naravnega. Našli boste 
kotičke, kjer vam bo zastal dih, če jih  boste seveda 
znali odkriti in opazovati. Pravi raj v raju je prostor 
pri Črni mlaki. Ne hitite, usedite se in opazujte 
svet okoli sebe. Nikogar ne bo, samo vi in morda 
vas preseneti kakšna žival. Morda jamski škrat 
knapec. Menda njegov duh še živi v teh gozdovih. 
Če želite še raziskovati, pojdite naprej. Če boste 
pozorni, boste kmalu opazili, kako se iz nederja in 
duše zemlje rojeva živa voda,  ki so jo nosili knapom 
s posebno posodo, imenovano banka. 
Hodite z odprtimi očmi, narava nas ima rada, 
zato je v njej veliko različnih rastlin. Ne trgajte jih, 
ampak jih pustite, kjer so si našle svoj prostor. 
Prepričana se, da se boste sem še vračali, saj 
vsak letni čas ponuja novo doživetje. 
                                                                                                                                

Cveta Jazbec

Namig za premik  

V organizaciji Slovenske turistične organizacije 
smo se povezali s posavskimi občinami in se 
predstavili s svojo turistično ponudbo na Trgu 
Bana Jelačiča v Zagrebu. Tako so se s koordinacijo 
KŠTM razporedile občine v dveh dnevih v zakupljeni 
posebni hišici, ki je bila naša stojnica. 

Naš prostor je bil opremljen s slikami in pultom, 
na katerem smo razstavili promocijsko gradivo, 
izdelke in spominke z našega območja. 
Imeli smo dodaten zemljevid, s katerega je bilo 
razvidno, kako blizu naših krajev je Zagreb. Da bi 
zbudili pozornost mimoidočih, smo pripravili tudi 
nagradno igro, pri kateri je sodelovali najmanj 
sto obiskovalcev. Predstavili smo tudi izletniško 
zanimive točke naše občine, predvsem za 
individualne obiskovalce, in poudarili ponudbo na 
sevniškem gradu ter možnost prenočitve. 
Odziv obiskovalcev na našo predstavitev je bil 
pozitiven, saj smo obudili spomine na naše lepe 
kraje. S promocijskim gradivom smo jim namignili, 
naj se spet vrnejo v lepo sevniško območje. 

 Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevniška turistična ponudba 
na dnevih slovenskega 
turizma na Trgu Bana Jelačiča 
v Zagrebu

 

Na parkirišču za HTC smo gostili 153 
starodobnih vozil, najstarejše med njimi 
je bilo celo letnik 1926. 

V nedeljo, 28. aprila, smo na parkirišču, kjer je 
navadno tudi mesečni sejem v Sevnici, sprejeli 
153 starodobnih vozil, predvsem avtomobilov, 
med katerimi je bil najstarejši celo letnik 1926. 

Ponosne voznike sta nagovorila gostitelj, župan 
Srečko Ocvirk in organizator, župan občine Mirna 
Dušan Skerbiš. Ta se je lepo zahvalil za sprejem, 
pogostitev in Javnemu zavodu za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za 
predstavitev kulturnih znamenitosti. 
   

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sprejem starodobnih vozil 
v Sevnici 2013
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Turizem, TZOS

Letošnji Pohod po Krekovih stezicah 
zaznamovali krasno pomladansko vreme 
in navdušeni pohodniki.

V soboto, 18. maja, je potekal v sklopu 2. 
Posavskega festivala pohodništva že 11. Pohod 
po Krekovih stezicah. Vsako leto ga organizira 
Turistično društvo Šentjanž. Zbralo se je več kot 
50 pohodnikov iz celotne Slovenije, vsi pa so bili 
navdušeni nad lepoto našega kraja in okoliških 
gričev, prijaznostjo in gostoljubjem krajanov. Ti so 
poskrbeli, da so bile med pohodom mize obložene 
z domačimi dobrotami. 

Na Leskovcu jih je pozdravila tudi Krekova 
konjenica. Udeležence je nato pot vodila čez 
Brunk, mimo Pekla do Šentjanža, tam pa sta nas  
čakala topla malica in žlahtna kapljica cviček. 
Med pohodom smo člani TD Šentjanž v Peklu, 
najnižji točki v KS Šentjanž, poskrbeli tudi za 
prijetno presenečenje. Sončno vreme, nasmejani 
obrazi pohodnikov, vzklikanje in petje, so, čeprav 
na pohodu ni bilo veliko domačinov, dokaz, da je 
udruženje spet uspelo. Na snidenje prihodnje leto. 
 

Vesna Perko

11. Pohod po Krekovih stezicah 
v Šentjanžu

  
Daleč od hrupnega sveta, tisoč kilometrov od 
severnega pola, je pod zemljo shranjen največji 
zaklad človeštva. Na otoku Svalbardu je svetovna 
banka semen in v njenih prostorih je mesto tudi 
za naša. 
V zadnjem času se veliko govori o tem, da so naša 
domača semena za vedno izgubljena. V trgovinah 
nam res ponujajo predvsem tuja semena in 
rastline, pa vendar se najdejo tudi semena naših 
starih tradicionalnih in avtohtonih sort rastlin. 

Pravo bogastvo različnih rastlin pa so ohranili 
posamezniki na svojih vrtovih in kmetijah. Njim 
se moramo zahvaliti, da še imamo svoj zaklad. 
Posamezniki se čedalje bolj zavedamo, kaj pomeni 
imeti nekaj svojega in preizkušenega.  Rastline 
so nekaj posebnega, saj so edine med živimi 
bitji, ki nam s svojim glasom ne morejo sporočiti, 
kadar so nezadovoljne. Kulturne rastline si same 
brez človeka ne morejo pomagati. S pohlepom 
in nerazumnimi ravnanji pa smo jim v zadnjih 
desetletjih prizadejali veliko škodo. 
Kot kupci gledamo le na to, kako velik bo cvet in 
ali bomo imeli obilico plodov, sadimo rastline, 
ki nikakor niso primerne za naše območje, na 
koncu pa jih odvržemo v naravo, kjer marsikatera 
postane tujerodna invazivka. 

Če želimo sebi in prihodnjim rodovom kaj dobrega, 
se potrudimo, da bo vsakdo od nas ohranil vsaj 
kakšno domačo rastlino. Pest fižolovih semen, 
nekaj solate in krompirja ni tako težko ohraniti. 
Vse zainteresirane vabimo, da nam pišete na 
zelenasevnica@gmail.com ali Zavod KNOF, so. p. 
  

Ekipa Zelene Sevnice 

Ohranimo slovenska semena

Sporočamo vam, da bo komisija ocenjevanja v 
občini Sevnica svoje delo opravljala po 5. juniju 
2013.
Ocenilo se bo vsa jedra krajevnih skupnosti, vse 
osnovne šole in vrtce v občini Sevnica.
V kolikor se želi kakšen kraj prijaviti na ocenjevanje 
izven zgoraj omenjenih kategorij naj to stori 
predstavnik kraja ali društva  na 031 825 053 
Cveta Jazbec. ali na mali cveta.jazbec@gmail.com

Projekt, tekmovanje in izbira najbolj urejenih krajev 
prispevajo h kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu 
razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične 
ponudbe, gostoljubnosti, promociji turizma in 
razvoju turistične in ekološke zavesti prebivalstva.

Turistična zveza  občine Sevnica vodi in organizira 
izvajanje tega  projekta v naši občini že deseto leto. 
Prosimo vas, da po svojih zmožnostih poskrbite, 
da bo naše okolje lepo, čisto in urejeno.

Alenka Kozorog, sekretarka TZOS

»Za lepšo  in urejeno okolico«
“Moja dežela - 
lepa in gostoljubna”

 
Po dolgi zimi je prišla pomlad in z njo želja, da bi 
odhiteli na vrt in čim hitreje posadili svoje gradice. 
Spomladi so sadike majhne in vrečke s semeni 
tudi ne dajejo pravega občutka, koliko bomo imeli 
pridelka. Zato se nam vsako leto znova dogaja, da 
je v poletnih mesecih vsega preveč. Takrat svojo 
zelenjavo ponujamo drugim ali jo mečemo na 
kompost. 

Naj bo to leto drugače. V zavodu Knof smo se 
odločili, da bomo z vašo pomočjo napolnili košare 
z zdravo, doma pridelano hrano, in jo ponudili 
občanom v pokušanje. Želimo si, da bi tudi naši 
prebivalci spoznali okus domače lokalne hrane in 
da presežkov pridelkov ne bi metali stran. 

Vabimo vas, da sodelujete z nami in nam pomagate 
napolniti košaro z našimi dobrotami in da se tisti, 
ki nimate možnosti za svoj vrt, pridružite kot 
uporabniki. Zainteresirani nas lahko kontaktirate 
na zelenasevnica@gmail.com ali nam pišite na 
Zavod KNOF, so. p. 
  

Ekipa Zelene Sevnice

Napolnimo košaro z vrtninami



10 junij 13

Kultura

www.ajdovski-gradec.com

Posavska pevska zveza občin Brežice, Krško 
in Sevnica je bila ustanovljena leta 1972. Njen 
namen je bil povezati zbore, zborovodje, pevce, 
organiziranje skupnih izobraževanj in pevskih revij.
Leta 1973 so prvo revijo posavskih pevskih 
zborov organizirali v Sevnici, sodelovalo pa je 
osem zborov, v katerih je prepevalo 200 pevk in 
pevcev. Takšna oblika organiziranja se je obdržala 
do zdaj, njeno organizacijo pa so z ustanovitvijo 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti prevzele 
vse tri Območne izpostave JSKD (Brežice, Krško 
in Sevnica). 

Letos smo 40-letnico Pesmi Posavja praznovali na 
gradu Rajhenburg s tremi koncerti in priložnostno 
razstavo Pesem Posavja skozi čas, ki si jo lahko 
ogledate vse do 10. junija. Jubilej smo sklenili v 
župnijski cerkvi v Boštanju.  

Na vseh štirih koncertih se je zvrstilo 34 pevskih 
sestavov (zborov, malih pevskih skupin in oktetov), 
v katerih prepeva več kot 650 pevk in pevcev iz 
Posavja. Vsem pevkam, pevcem in zborovodjem 
iskrena hvala za odlično opravljeno delo in njihovo 
dolgoletno pripadnost zborovski glasbi. Iskrena 
hvala tudi čudovitemu občinstvu, ki rado posluša 
naše koncerte že 40 let. 

Vse štiri pevske revije je strokovno spremljal 
priznani slovenski dirigent in zborovodja Marko 
Vatovec.  
  

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica 

Pesem Posavja, 40 let

 
Zadnjo soboto aprila so v dvorani Alberta Felicijana 
na gradu Sevnica zazvenele zborovske melodije. 
Mešani pevski zbor Lisca Sevnica z zborovodjo 
Jožetom Pfeiferjem je poskrbel za pester izbor 
narodnih, ljudskih, koroških, prekmurskih in 
preostalih pesmi v pozdrav pomladi. 

Koncert je povezovala Nada Novšak, kot posebne 
gostje pa so nastopile članice tria Anka in Tjaša 
Jerše in Tadeja Krnc in z ubranim petjem navdušile 
polno dvorano. 

Prijetno vzdušje se je nadaljevalo s pogostitvijo v 
grajskem stolpu. Tam so pevke in pevci skupaj z 
gosti koncerta spet zapeli in se poveselili. 
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Koncert Pozdrav pomladi 
MePZ Lisca Sevnica

 
V oknu Radogost na gradu Sevnica se je maja 
s svojimi deli predstavila hrvaška slikarka in 
keramičarka Snježana Papst iz Karlovca. 

»Veličina umetnosti, kulture življenja, ni v številu 
ustvarjenih del, niti v velikokrat subjektivno 
deklarirani kvaliteti in pomembnosti, pač pa 
v vsestranskosti človečnosti bivanja v sebi 
in med sopotniki,« je zapisal Rudi Stopar v 
priložnostni zloženki s predstavitvijo umetnice, 
ki ponotranjenosti svojega ustvarjanja pušča 
svobodna krila. »V Snježaninih slikah in risbah je 
življenjska sila, ki je neustavljiva in močna. Dela so 
polna prefinjeno doživete liričnosti, melanholije in 
posebne ženske moči.« Po izobrazbi arhitektka 
je našla svojo ustvarjalno pot tudi v keramiki. Kot 
njene slike so nekaj posebnega tudi njeni keramični 
izdelki. Pri izdelovanju keramike se Snježana 
Papst zgleduje po 600 let stari japonski tehniki, 
imenovani raku. V tem postopku se za izdelavo 
predmetov uporablja šamotna bela glina, ki se žge 
pri temperaturi 920–960 stopinj Celzija. Nastali 
izdelki so lepi, dekorativni in uporabni.

V uvodnem kulturnem programu v atriju gradu so 
z mehiškimi napevi navdušili člani skupine Mariachi 
la Paloma iz Dobove. 

 
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Snježana Papst in 
Mariachi la Paloma na 
majskem večeru Radogost

www.grad-sevnica.com
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2013
Sobota, 1. junija 2013, ob 20. uri 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert: Manca Izmajlova in 
Benjamin Izmajlov 
- 100 srčnih koncertov

Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov - mednarodno 
uveljavljen zakonski par, pevka mezzosopranistka s 
prelepim glasom in virtuoz violinist, tokrat iz največjih 
svetovnih glasbenih odrov prihajata na najmanjše 
slovenske. 
Serija »100  srčnih koncertov« je niz koncertov po
malih kulturnih domovih, z željo napolniti srce čim 
večjemu številu poslušalcev - v živo. Glasba ima 
izmed vseh umetnosti največjo moč na človeška 
čustva, žal pa je zadnja leta vse bolj poslušamo le 
prek televizije, radijev in računalnikov. Koncert, ki mu 
boste lahko prisluhnili na gradu Sevnica, bo zaobjemal 
največje uspešnice Mance Izmajlove iz platinastih 
albumov Slovanska duša in Slovensko srce in druge 
najlepše svetovne in slovenske melodije. Po besedah 
dosedanjih poslušalcev dogodek, ki vam bo napolnil 
srce za dolgo in ga nikakor ne smete zamuditi!
Cene vstopnic v predprodaji v TA Doživljaj: 8 EUR za dijake, 
študente in upokojence in 10 EUR za ostale. 
Cena vstopnic na dan koncerta (1 uro pred koncertom): 
12 EUR. V primeru slabega vremena bo koncert v Kulturni 
dvorani Sevnica.
Org.: Zavod Chopinov zlati prstan in KŠTM Sevnica.
Info: nina@benman.si

Nedelja, 2. junija 2013, od 11.00 do 13.00 
na gradu Sevnica:
Srečanje starodobnikov 
Mercedes Benz 
Vabljeni na ogled starodobnikov Mercedes Benz, ki jih 
bodo lastniki, združeni v Mercedes-Benz klasik klubu 
Slovenija, postavili na ogled. Vstop prost! 
Org.: KŠTM Sevnica.

Sreda, 5. junija 2013, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost – Stoparjev gost -  
kulturni večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: GALERIJA SAMORASTNIKOV Trebnje - 
Polde Mihelič. 
Kulturni program: Glasbena šola Trebnje. 
Sponzor večera je Pekarna Kruhek. 
Razstava bo na ogled do vključno 30. junija 2013 v 
odpiralnem času gradu. Vstop prost! 
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

Četrtek, 6. junija 2013, od 8.00 
na gradu Sevnica:
2. Občinska otroška likovna 
kolonija osnovnih šol 
»Otroške razglednice«
Likovno ustvarjanje osnovnošolcev iz vseh osnovnih 
šol občine Sevnica na temo »Moj dežnik je lahko…« 
ob pomoči likovnih pedagogov in priznanih sevniških 
ustvarjalcev v ambientu gradu Sevnica ter druženje 
otrok ob popoldanskih dejavnostih z odprtjem 
razstave. 
Program:
8.00 –  8.30 prihod, prijava, sprejem, zajtrk 
8.30 –  9.00 
ogled Lutrovske kleti
9.00 – 12.00 
likovno ustvarjanje
12.00 – 13.00
kosilo za vse udeležence
13.00 - 17.00
popoldanske aktivnosti za udeležence (izlet na Lisco)

17.30
Otroška gledališka predstava »Čarovnica, ki ni mogla 
biti zlobna«
V izvedbi Prosvetnega društva Vrhovo. Predstava 
je primerna za otroke od treh let dalje (vsebina je 
poučna, ker govori o dobroti male čarovnice) in traja 
približno 30 min.
18.00
Odprtje razstave likovnih del v atriju gradu Sevnica - 
kulturni program: učenci OŠ Boštanj. Vstop prost za 
vse aktivnosti!
Org.: Osnovna šola Boštanj v sodelovanju s KŠTM Sevnica in 
Občino Sevnica. 
Info: nena.bedek@gmail.com  

Sobota, 8. junija 2013, ob 18.00 
v Lutrovski kleti:
Zaključni koncert 
Glasbene šole Sevnica
Koncert učencev Glasbene šole Sevnica ob zaključku 
šolskega leta bo bogat kulturni dogodek v edinstvenem 
prostoru Lutrovske kleti. Mladi glasbeniki se bodo 
predstavili kot solisti, v godalnem orkestru in pevskem 
zboru. Vstop prost! 
Org.: Glasbena šola Sevnica. Info: gs-sevnica@guest.arnes.si

Petek, 14. junija 2013, ob 20. uri 
v atriju Gradu Sevnica:
Dobrodelni koncert 
»Objem ljubezni«
Namen zbiranja sredstev je pomoč pri izgradnji 
sirotišnice v Indiji. 
Prostovoljni prispevki!  

Org.: Društvo otrok TWIMC. 
Kontakt: Igor Fischer, 041 705 732

Nedelja, 16. junija 2013, ob 19. uri 
v Lutrovski kleti:
Koncert sakralne glasbe: 
MePZ Zvon z gosti

Mešani pevski zbor Zvon deluje kot razširjeni sestav 
Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja. Njihova svežina, 
mladost in kakovost so botrovali, da ima ta sestav za 
seboj že številne uspešne nastope. 
Pevci MePZ ZVON so z zborovodkinjo Marjeto 
Sojar za junijske koncerte posegli po zahtevnejši 
zborovski literaturi. Pripravljajo skladbe, ki imajo 
močno sporočilo in razveseljujejo srca ter polnijo duše 
nastopajočim in poslušalcem. 
Prisrčno vabljeni na Koncert sakralne glasbe MePZ 
ZVON z gosti! 
Vstop prost!
Org.: MePZ Zvon. Info: andrej.lisec@gmail.com

Četrtek, 20. junija 2013, ob 20.00 
v Mosconovi galeriji Gradu Sevnica:
Fotografska razstava 
»Živali v naših krajih in njihove 
zgodbe«
Razstava bo na ogled v odpiralnem času gradu do 5. 
avgusta 2013. Vstop prost!
Org. Fotografska sekcija društva TRG Sevnica. Info: ljubomir.
motore@siol.net

Petek, 21. junija 2013, ob 20.00 
v atriju Gradu Sevnica: 
Koncert Godbe 
Sevnica 
ob dnevu 
državnosti
Koncert bo obogaten 
z dodatnim kulturnim 
programom 
ter nagovorom 
slavnostnega 
govornika. Vstop prost!
Org. KD Godba Sevnica, 
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica. 
Info: brane.busar@gmail.com  

Petek, 28. junija 2013, 
ob 20. uri 
v Lutrovski kleti:
»Keltske melodije«
Koncert Vokalne skupine 
Amabile 
in Godalnega kvarteta Ad 
Libitum 
Vstop prost!
Org. Vokalna skupina Amabile. 
Info: vs.amabile@gmail.com
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 31. 5., 
ob 14.00

IX. Likovna kolonija Krmelj 2013: 
Slikarska in fotografska delavnica

Krmelj, Gasilski dom, 
OŠ Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj, Likovna sekcija; 
Info: 031/629-372

petek, 31. 5., 
ob 9.00

Svetovni dan športa: 
Dan odprtih vrat: Fitnes Studio Sevnica

Športni dom Sevnica, 
Fitnes studio Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info: Estera, 041/548-011

petek, 31. 5., 
ob 20.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica 
Srečanje ljudskih pevcev »Tako se je pelo nekoč«

dvorana TVD Partizana 
Boštanj

Org.: Ljudski pevci Boštanj; 
Info.: Fon Matej

sobota, 1. 6., 
ob 9.00

IX. Likovna kolonija Krmelj 2013: 
Slikarska in fotografska delavnica 

Krmelj, Gasilski dom, 
OŠ Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj, Likovna sekcija; 
Info: 031/629-372

sobota, 1. 6., 
ob 9.00

18. Srečanje objezerskih krajev Slovenije 
Tradicionalno srečanje ob Dnevu Save v Sevnici in Radečah. 
Mednarodno leto sodelovanja na področju voda, zato je tema 
srečanja: »Vode nas povezujejo!« Cena vstopnice: 15 EUR

pri Športnem domu 
Sevnica

Org.: KTRC Radeče, KŠTM Sevnica, 
TD Radeče, TZ občine Sevnica, ZGS, 
DLG Sopota – Laško; Info.: 051/680-287

sobota, 1. 6., 
10.00 - 11.00

Cooperjev test v Sevnici 
Tek za ženske: 1600 m; tek za moške: 2400 m

Makadamski nasip pri 
Srednji šoli Sevnica

Org.: Klub borilnih veščin Sevnica; 
Info.: www.kbv-sevnica.com

sobota, 1. 6., 
ob 19.00

Koncert ljudskih pesmi »Naših petnajst let« 
Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi. Kulturna dvorana Šentjanž Org.: KUD Budna vas – sekcija Ljudske pevke 

Solzice; Info.: Magda Sigmund, 031/353-388

sobota, 1. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Koncert: Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov 
- 100 srčnih koncertov. Predprodaja vstopnic: TA Doživljaj Sevnica

Grad Sevnica, 
ob slabem vremenu: 
Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Zavod Chopinov zlati prstan. 
Info.: 051/680-289

sobota, 1. 6., 
ob 20.00 Veselica z ansamblom Veseli Dolenjci Šmarčna Org.: VO Šmarčna in gasilska trojka Šmarčna; 

Info.: Dobovšek Franc

sobota, 1. 6., 
ob 20.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
27. Šinjekadija 
Zabava z ansamblom Potep

pred Večnamenskim 
domom na Logu

Org.: KŠD Log; 
Info.: Janez Imperl, 041/769-814

nedelja, 2. 6., 
11.00 – 13.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Srečanje starodobnikov Mercedes Benz, ogled Grad Sevnica Org.: KŠTM Sevnica. 

Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

od 5. 6. 
do 2. 7. 

Lili Majcen: 
Razstava vezenih slik in aranžmajev iz suhega cvetja Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.:07/81-40-304

sreda, 5. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Radogost – Stoparjev gost Gost: Galerija Samorastnikov Trebnje. 
Kulturni program: Glasbena šola Trebnje.

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

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

četrtek, 6. 6., 
od 8.00 dalje

Sevniško grajsko poletje 2013: 
2. Občinska otroška likovna kolonija osnovnih šol 
»Otroške razglednice«

Grad Sevnica
Org.: Osnovna šola Boštanj v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica, Občino Sevnica; 
Info: Nena Bedek, 031/547-988

četrtek, 6. 6., 
ob 17.30 

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Otroška gledališka predstava: »Čarovnica, ki ni mogla biti zlobna« 
Prosvetno društvo Vrhovo; od treh let dalje

Grad Sevnica
Org.: Osnovna šola Boštanj v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica, Občino Sevnica; 
Info: Nena Bedek, 031/547-988

petek, 7. 6., 
ob 19.00

Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž občine Sevnica 2013

Dvorana Gasilskega doma 
na Studencu Org.: JS RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica

sobota, 8. 6., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti pri KMD Lukovec Org.: KŠD Lukovec; 

Info.: Alenka, 051/680-288

sobota, 8. 6., 
ob 18.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Zaključni koncert Glasbene šole Sevnica 
Mladi glasbeniki kot solisti, v godalnem orkestru in pevskem zboru.

Lutrovska klet pri 
Gradu Sevnica

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

sobota, 8. 6., 
ob 19.00

Kino Sevnica: G.I.JOE: Maščevanje; 
akcijska pustolovščina (110 minut) Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 10. 6., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

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

ponedeljek, 10. 6., 
ob 17.30

Šah, 
odprto prvenstvo veteranov, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: ŠK Milan Majcen Sevnica

torek, 11. 6., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

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

sreda, 12. 6., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

sreda, 12. 6., 
ob 17.00

Šah, 
odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: ŠK Milan Majcen Sevnica

petek, 14. 6., 
ob 9.00 

Pohod na Tk pav 
2. PosavskI festival pohodništva. Hrana in pijača iz nahrbtnika. pri stari šoli Krmelj Org.: Turistično društvo Šentjanž; 

Info.: Cveta, 031/825-053, www.sentjanz.si

petek, 14. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Dobrodelni koncert »Objem ljubezni« 
Namen zbiranja sredstev je pomoč pri izgradnji sirotišnice.

Grad Sevnica, 
atrij

Org.: Društvo otrok TWIMC. 
Info.: Igor Fischer, 041/705-732 , Lidija 
Fischer, 040/296-531

sobota, 15. 6., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Iron man 3; 
akcijska domišljijska pustolovščina (130 minut) Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 15. 6., 
ob 19.00

Slovesnost 
ob 175 letnici rojstva pesnika Antona Umeka - Okiškega Dom krajanov Okič Org.: Organizacijski odbor Okič; 

Info.: 041/382-540

sobota, 15. 6., 
ob 20.00

Afriški večer na Dilah 
Degustacija raznovrstne afriške hrane in predstavitev dežele, DJ z 
izborom afriške glasbe.

Bar Dile na Bazenu 
Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, Bar Dile

nedelja, 16. 6., 
ob 9.00

Šah, 
odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: ŠK Milan Majcen Sevnica

nedelja, 16. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Koncert sakralne glasbe: MePZ Zvon z gosti

Lutrovska klet pri Gradu 
Sevnica

Org.: MePZ Zvon. 
Info: Andrej Lisec, andrej.lisec@gmail.com

ponedeljek, 17. 6., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči učilnica OZ Rdečega križa 

Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek, 20. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
Fotografska razstava »Živali v naših krajih in njihove zgodbe«. 

Grad Sevnica, Mosconova 
galerija

Org.: Fotografska sekcija društva TRG 
Sevnica. Info: ljubomir.motore@siol.net

petek, 21. 6., 
ob 19.00 Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti Grad Sevnica, atrij Org.: KD Godba Sevnica

sobota, 22. 6., 
ob 16.00 Tradicionalno vaško srečanje vaščanov Jablanica – Novi Grad Jablanica (Vitovec) Org.: ŠKD Jablanica – Novi Grad;

Info.: Primožič Milan

sobota, 22. 6., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Padec Olimpa; 
akcijski triler(110 minut) Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 28. 6., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

petek, 28. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2013: 
"Keltske melodije" 
Koncert Vokalne skupine Amabile in Godalnega kvarteta Ad Libitum.

Lutrovska klet 
pri Gradu Sevnica

Org. Vokalna skupina Amabile. Info: Nina 
031 603 050, vs.amabile@gmail.com

sobota, 29. 6., 
ob 17.00 Državno prvenstvo v vlečenju vrvi igrišče Kulturno mladinski 

dom Lukovec
Organizator: Športno društvo Gamsi ,
Info: Ivan 031 658 986

sobota, 29. 6., 
ob 15.00

Otroške likovne delavnice v naravi 
V okrilju gozda pod vodstvom Elene Sigmund. 
V primeru slabega vremena pod kozolcem. 

Gozd pri Musarjevih v 
Šentjanžu

Org.: KUD Budna vas – likovna sekcija ART lipa;
Info.: magda.sigmund@gmail.com,
031/353-388

sobota, 29. 6., 
ob 16.00 Gasilsko tekmovanje za članice in člane Vaja MP –suha izvedba. pri Gasilskem domu 

Studenec
Org.: PGD Studenec; 
Info, prijave: Karli Tomažin, 041/901-684

sobota, 29. 6., 
ob 17.00 10. Kristjanov memorial v malem nogometu na asfaltnem igrišču na 

Studencu
Org.: Org.: ŠD Studenec;
Info.: Uroš Gorenc, 051/322-250

sobota, 29. 6., 
ob 18.00

Predtekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne 
na Studencu 2013

Pred Gasilskim domom na 
Studencu

Org.: JSKD RS OI Sevnica, KD Studenec 
Info.: oi.sevnica@jskd.si, 041/328-166, 
Andreja Janc, 031/308-387

sobota, 29. 6., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Polnih 21; 
komedija (93 minut) Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 29. 6., 
ob 20.00 Gasilska veselica s srečelovom in ansamblom Veseli Dolenjci pri Gasilskem domu 

Studenec Org.: PGD Studenec

sobota, 22. 6., ob 19.00
akcijski triler // 110

sobota, 1. 6., ob 19.00

sobota, 8. 6., ob 19.00
akcijska pustolovščina // 110

Predstava odpade zaradi zasedenosti!

sobota, 15. 6., ob 19.00
akcijska domišljijska pustolovščina // 130

sobota, 29. 6., ob 19.00
komedija // 93

Spoštovani ga. Kozorog.  

V prilogi pošiljam oglas za objavo v Grajskih novicah. Po ceniku sem se odločila za  

1/8 oglas, pod rubriko zakup strani barvno.  

Oglas 1/8 - notranja stran 62,00 12,40 74,40 

.  

Nisem ravno prepričana če prav razumem kateri oglas  to je.Zato bi vas prosila, če me lahko pokličete 
ko boste utegnili. Dosegljiva sem na 031 651 786.  

Račun bi izstavili na  

ZIDARSTVO, FASADERSTVO, ZDRAVKO KRAJČIČ s.p. 
Zabukovje nad Sevnico 15C 
8292 Zabukovje 

DAVČNA SI75163853.  

 

Prosila bi vas tudi, če mi lahko račun zaradi takojšnjega plačila pošljete po mejlu, pisno pa na zgoraj 
navedeni račun.  

 

 
PRIHRANITE  tudi do 40 % STROŠKOV ogrevanja in hlajenja! 

 

 

Zabukovje 15 c, 
8292 Sevnica 
Tel. št. 041 420 154 

 
Svoj dom zaupajte stalni ekipi sodelavcev, ki že 27 let  izdeluje 
TERMOIZOLACIJSKE FASADE  in STROJNE OMETE, PRENOVE FASAD in 
druga ZIDARSKA DELA. 
 

 

Finančna pomoč: Za navedene ukrepe učinkovite rabe 
energije Vam pomagamo urediti TUDI SUBVENCIJE! 
 
Obiščite našo spletno stran www.fasade-krajcic.si 

 

 

 

 
 

Smo varna, cenovno ugodna slovenska 
banka z dolgoletno tradicijo. Preizkusite nas 
in izkoristite še dodatne ugodnoSti za 
nove Stranke!

Plaèevanje Položnic Po
SaMo 95 centov!

BrezPlaèni dvigi gotovine
na vSeh BankoMatih v 
Sloveniji in v evrooBMoèju!

kje? v deželni Banki Slovenije.

Ponujamo vam tudi:
•  razliène vrste kreditov in varèevanj,
•  ugodne poslovne pakete za podjetja 
 in s. p.-je, 
•  kredite za kmete,
•  ugodnosti za mlade,
•  sodobno elektronsko poslovanje in
•  zavarovanja.

tradicija, zanesljivost, odzivnost in 
cenovna ugodnost - to je deželna 
banka Slovenije.

VeË v poslovalnicah banke in na www.dbs.si.
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M LA DI NSKI  CE NTER 
SEV NICA 

BO V ČASU

 POLETNIH POČITNIC 
ODPRT:

PONEDELJEK - PETEK: 
10.00 DO 15.00

SOBOTA: 
15.00 DO 19.00

NEDELJE IN PRAZNIKI: 
zaprto

 
Redni del tekmovanja v ligi MC v namiznem tenisu 
se počasi, a vztrajno približuje koncu. Odkar pa 
nas je pomladno sonce razveselilo in nas vabi v 
naravo, na igrišče ali na sprehod, se je ohladila 
tudi vnema tekmovalcev, zato vse vabimo, naj 
odigrajo zaostale dvoboje in si še prizadevajo za 
pridobitev  nagrad. 
Te bodo prejeli najboljši trije tekmovalci v 
posamezni skupini (skupina do 14 let in skupina od 
15 let).  V skupini za igralce do 14 let najbolje kaže 
Nikolaiu in Draganu, v skupini od 15 let pa Goranu 
in Alenu. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Liga MC v namiznem tenisu
  
Poletje je čas, ko mladi odložijo šolske torbe in 
si vzamejo čas za razne športne in družabne 
aktivnosti. Zato smo se na KŠTM Sevnica 
odločili, da bomo (v sodelovanju z Družinskim 
inštitutom Zaupanje) organizirali poletni KAMP 
za mlade, stare od 8 do 14 let. KAMP bo potekal 
od ponedeljka, 29. julija, do vključno četrtka, 1. 
avgusta. 

Prva dva dneva se bomo zabavali, družili in športno 
udejstvovali v Sevnici. Z nami bodo sodelovali 
športni klubi in različna društva, ki delujejo v naši 
občini. Obiskali bomo sevniški grad, čebelarja, 
gasilce, streljali z lokom, imeli spoznavni večer 
in počeli še marsikaj zanimivega. Hladili se bomo 
na sevniškem bazenu. Da bo vse skupaj še bolj 
pustolovsko, bomo prespali v šotoru planinskega 
društva. Tretji dan se bomo odpravili na Lisco, kjer 
se nam bodo predstavili jadralni padalci, lovec, 
imeli bomo razne delavnice, diskovečer. 
V četrtek se bomo z avtobusom vrnili v Sevnico in 
se spet videli s starši. 
Cena kampa je le 120 EUR (od 8 do 10 udeležencev) 
ali 110 EUR (več kot 10 udeležencev). 
Za drugega in vsakega naslednjega otroka 
priznamo 10 % popust. V ceno so všteti vsi obroki, 
prevozi, organizacija, animatorji. 
Prijave zbiramo do 15. julija 2013. Se vidimo. 
Info: 031/876-455, 
aleksander.gambeta@kstm.si

Aleksander Gambeta, KŠTM Sevnica

Povabilo na poletni KAMP

  
Kadar slišimo veselo novico o novem rojstvu, 
začutimo veselje, hvaležnost in upanje.  
Starševstvo je globoko zapisano v človeško naravo. 
Ko postanemo starši, se morda prvič prebudijo 
naša najgloblja čustva, spomini in vprašanja: kaj 
otrok prinaša s seboj, ali bom/bova zmogla biti 
dobra mama/starša, ali je prav, kar čutim, kako 
naj …  

Največ vprašanj imajo ob rojstvu otroka 
mame, zanje se tudi največ spremeni. Prvo leto 
otrokovega življenja je zanje telesno in čustveno 
izjemno naporno, saj potrebuje dojenček nenehno 
odzivnost in prilagajanje. V tem obdobju mame 
rade poklepetajo med seboj in si izmenjujejo 
izkušnje.  
Pod okriljem Družinskega centra Sevnica se že 
2. leto srečuje skupina za mamice z dojenčki. 
srečanja pa so namenjena tistim, ki si želijo 
medsebojnega druženja, podpore in izmenjave 
izkušenj v sproščenem in varnem okolju. Skupina 
se srečuje ob četrtkih, ob 10. uri, v prostorih MC 
Sevnica, strokovno pa jo vodi in spremlja zakonska 
in družinska terapevtka. Vabljene mamice z 
dojenčki, da se nam pridružite! 
Za vsa vprašanja smo na voljo na telefonski 
številki 031 899 674 (Mojca Pompe Stopar, vodja 
skupine) in druzinski.center.sevnica@gmail.com. 
Prisrčno dobrodošle! 
 

Vir: Družinski center Sevnica in Zavod IZVIR

Srečanja mamic  z  dojenčki   

  
V petek, 10. maja, smo z zanimanjem poslušali 
predavatelja Milana Hervola, ki se ža več kot 20 let 
prehranjuje le s presno hrano. Izvedeli smo veliko 
o naravnih zakonih narave, kako živeti v sožitju 
z njo, kako popolnoma biološko pridelati lastno 
sadje in zelenjavo in drugo. Njegova žena Milena 
nam je pripravila tudi degustacijo zelo okusnih 
presnih pic, tort, kroglic, krekerjev. 

Ob poskušanju presnih dobrot smo si bili edini, da 
Hervolova prav dobro jesta in da se lahko tudi s 
tako pripravljenimi dobrotami do sitega naješ.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje Milana Hervola v 
Kulturni dvorani Sevnica

www.facebook.com/mladinski.sevnica

29.7. - 1.8.2013

POLETNI KAMP

kontakt: 
Aleksander, 031/876-455,

aleksander.gambeta@kstm.si

za mlade: 8 - 14 let
v Sevnici in na Lisci

športno 
družabne igre

poučne vsebine
druženje

zabava
cena:  od 110 € dalje

Bar DILE
DEGUSTACIJA AFRIŠKE HRANE, 

DJ z AFRIŠKO GLASBO
ORGANIZATOR: KŠTM Sevnica in DILE

SOBOTA, 
15.6.2013, OB 20.00
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Maja so potekale številne aktivnosti v sklopu 
projekta Stara šola. EVS-prostovoljka Katarina 
je aktivno začela svoj projekt kreativnih delavnic 
in jih nekaj že izpeljala. Prva delavnica predelave 
tekstila je bila na začetku maja v prostorih Stare 
šole, naslednja pa pred sedežem Knof, Ob gozdu 
11. Zbrali so se prostovoljci vseh starosti in s 
pomočjo EVS-prostovoljk okrasili ograje iz tekstila. 
Vabimo tudi vse, ki bi se nam še želeli pridružiti, k 
sodelovanju. 

V soboto, 11. maja, se je ekipa Stare šole 
odpravila v Kostanjevico na Krki, kjer je zavod 
Otok v prostorih osnovne šole organiziral mestni 
sejem. Sodelovali smo predvsem pri zamenjavi 
rabljenih stvari in igrač. Odziv je bil velik in z 
veseljem se bomo tudi v prihodnje udeleževali 
podobnih dogodkov. 
Zanimanje je bilo veliko tudi za skupno akcijo z 
ekipo Zelene Sevnice, v sklopu kreativne delavnice 
pa smo uredili zelene dele trga v Sevnici. Ponosni 
smo na svojo ekipo, ki  je pripravila majhen 
samopreskrbni vrt iz ponovno uporabljenih 
materialov v Botaničnem vrtu Ljubljana za oddajo 
Dobro jutro na RTV 1. 
Pridružite se nam tudi vi in skupaj bomo kreativno 
zakorakali v poletje. Obiščite naši spletni strani 
www.knof.si in starasola.knof.si ali pa nam pišite 
na kontakt@knof.si. 
  

Zavod Knof, so. p.

Majske prostovoljne akcije 
v Zavodu KNOF

 
Osnovna šola Krmelj postaja zadnja leta šola, 
ki ob vseh drugih dejavnostih goji tudi ljubezen 
do kuhanja. Letos sta svoje kuharske veščine 
dokazovali dve ekipi naših učencev, ena na 
tekmovanju Domača kuhna pa to in druga na 
tekmovanju Zlata kuhalnica.

 Ekipi štirih devetošolcev (Tjaša, Blaž, Matija in Jan) 
je marca uspelo na dolenjskem situ tekmovanja 
Domača kuhna pa to, aprila pa so si med velikimi 
tekmeci dolenjskih in gorenjskih šol »prikuhali« nov 
uspeh. Njihov file postrvi na krompirjevo-špinačni 
posteljici in zaroštan močnik sta prepričala 
strokovno žirijo in tako se je ekipa Knapci uvrstila 
na državno tekmovanje, ki je bilo maja na Dvorcu 
Zemono. Skupaj s 15 šolami iz celotne Slovenije so 
še enkrat dokazali, da so odlični kuharji. 
Kuharski uspeh so dopolnili učenci druge ekipe 
(Eva, Nina in Tim), ki so se aprila v Srednji šoli 
za gostinstvo in turizem Novo mesto udeležili 
tekmovanja Zlata kuhalnica in med ekipami 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja s staro 
knapovsko jedjo grenadirmarš osvojili srebrno 
priznanje. 
Učenci so pod budnim očesom mentorice Tatjane 
Selak rezali, mešali, kuhali, pekli in servirali 
tradicionalne jedi iz domačega okolja. Pridobili 
so si zelo veliko znanja, urili kuharske veščine, 
predvsem pa gojili ljubezen do kuhanja. 
                                                                                                                                                      

                              P. Starič

Krmeljski osnovnošolci 
odlični na dveh kuharskih 
tekmovanjih

 
Na  svetu približno 250 milijonov otrok, starih od 
5 do 14 let, opravlja dela, ki zanje niso primerna. 
Sem spada tudi proizvodnja tekstilnih izdelkov 
za ameriški in evropski trg. Ste se ob nakupu 
poceni majice kdaj vprašali po njenem izvoru? Ste 
pomislili, da je bila mogoče narejena s pomočjo 
otroških rok? Vas ne zanima, kam gre vaš denar?
Ob  svetovnem dnevu proti otroškemu delu, ki je 
vsako leto 12. junija,  naj bi se države in družbe 
osredotočile na dejavnosti, ki so potrebne, da 
otroci ne bi več delali in jim ne bi bile kratene 
pravice. 

Po smernicah za odpravo najhujših oblik otroškega 
dela do leta 2016, ki ga je mednarodna skupnost 
sprejela leta 2010, je otroško delo v nasprotju z 
otrokovimi pravicami. Okolje, v katerem ti otroci 
delajo, je za naše razmere nesprejemljivo in 
velikokrat zelo nevarno. Delavnik je nečloveško 
dolg, plačilo pa mizerno nizko. Kupci imamo moč, 
da lahko pomagamo svojemu sosedu in njegovi 
družini preživeti, ker kupujemo domače izdelke 
(hrano, oblačila, pohištvo – naši izdelki so bolj 
zdravi in kakovostnejši od uvoženih), lahko pa gre 
vaš težko prisluženi denar v Azijo za prisilno delo 
petletnih otrok, ki dobijo za plačilo le vrečko riža. 
Začnimo se zavedati, kaj se dogaja, in kadar 
je le mogoče, kupimo izdelke s certifikatom 
pravične trgovine oz. kupujmo izdelke v centrih 
ponovne uporabe, kakršen je tudi Stara šola. Tako 
podpiramo pravično gospodarstvo in spremenimo 
življenje otrok in ljudi v državah tretjega sveta, ki 
proizvedejo večino izdelkov, ki jih uporabljamo. 
Začnimo uporabljati moč, ki jo imamo, in 
poskušajmo obrniti svet na bolje. 
  

Zavod Knof, so. p.

Kdo ti je naredil srajčico? Veliko pozornost so pritegnile športne delavnice. 
Fantje so se pomerili v namiznem tenisu. SMC 
je pripravil igro kraja zastavice. S starši je 
bilo mogoče sodelovati pri igranju nogometa, 
namiznega tenisa in hokeja. V jedilnici je dišalo po  
različnih dobrotah, ki smo jih ob pomoči učiteljev 
spekli učenci. Na voljo so bile slastne domače 
sladice in zlato zapečene palačinke, lahko pa smo 
si privoščili kos pice, čevapčiče ali domače salame. 
Ročne spretnosti si lahko preizkusil v kiparski in 
modelarski delavnici, lahko pa si slikal cvičkorel s 
Cvičkovo princeso. 

Seveda je bilo na voljo še veliko drugih delavnic. 
S to prireditvijo smo zbrali okrog 2200 evrov za 
šolske izlete, šolo v naravi in druge dejavnosti. 
Veseli smo, da je bila prireditev kljub slabemu 
vremenu zelo dobro obiskana, in mislim, da 
smo marsikomu s svojim izbranim programom 
polepšali dan. Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki 
ste nas obiskali in pokazali svojo srčnost. 
  

Tjaša Traven, 9. B, OŠ Sava Kladnika Sevnica

 
Vsako leto organizira naša šola prireditev Pozdrav 
pomladi, da bi napolnili blagajno Šolskega sklada in 
s tem omogočili potek različnih šolskih dejavnosti. 
V soboto, 11. maja, na deževen pomladni dan, smo 
se spet zbrali na tej zanimivi prireditvi. V spodnjih 
učilnicah in telovadnici so potekale različne 
delavnice, učence in goste pa je zabaval ansambel 
Fantje izpod Lisce. 

V frizerski delavnici, ki so jo vodila dekleta iz 
srednje šole, so si posamezni učenci lahko uredili 
pričesko in se naličili. 

Pozdrav pomladi
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Že od začetka šolskega leta so se učenci osnovnih 
šol iz Blance, Boštanja in Sevnice, pod strokovnim 
vodstvom usposobljenih mentorjev Olge Lužar, 
Polone Šintler Cigler in Kristine Prijatelj, pridno 
pripravljali in pridobivali znanje iz prve pomoči v 
različnih življenjskih okoliščinah. Ekipe so svoje 
znanje pokazale na regijskem tekmovanju, ki smo 
ga v ponedeljek, 6. maja, pripravili v OŠ Boštanj. 

V teoretičnem delu so reševali test o temah 
prve pomoči ter test o zgodovini in pomenu 
Rdečega križa, pri praktičnem delu pa so pokazali, 
kako bi uporabili svoje znanje o prvi pomoči v 
različnih zaigranih okoliščinah. Ponudili so pomoč 
ponesrečenim pri strmoglavljenju motornega 
zmaja, pri padcu po stopnicah, pri epileptičnem 
napadu ter slabosti in slabem počutju osebe 
s sladkorno boleznijo. Pokazali so, kako znajo 
pomagati dojenčku, ki se duši, in človeku, ki mu 
je zastalo srce. Uspešno so oskrbeli odrgnine, 
zlome, amputacijo prsta, znali so temeljne 
postopke oživljanja. 

Pri vseh teh posredovanjih je učence ocenjevalo 
medicinsko osebje Zdravstvenega doma Sevnica. 
Pomagali so tudi že pri pripravah ekip na 
tekmovanje. Poškodovance so igrali prostovoljci 
krajevne organizacije RK Boštanj in člani ekipe 
prve pomoči OZRK Sevnica. 
Zmagala je ekipa prve pomoči OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, za njo sta bili ekipa iz OŠ Boštanj in ekipa 
iz OŠ Blanca. Vse ekipe so pokazale zelo dobro 
teoretično in praktično znanje. Ekipa iz Sevnice se 
je tako uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo 
11. maja na Debelem rtiču. 
Sklepna misel ocenjevalcev na regijskem 
preverjanju je bila, da bi bili veseli, če bi bil kateri 
izmed sodelujočih učencev navzoč ob morebitni 
njihovi nezgodi, kar je vsekakor pohvala. 
Zelo smo veseli, da so se v teh osnovnih šolah 
odločili sodelovati, lepo pa bi bilo, da bi se nam v 
prihodnjem šolskem letu pridružile še druge.

Rdeči  Križ Sevnica

Osnovnošolci 
znajo ponuditi prvo pomoč

Sevnica, 21. 5. 2013 – v petek, 17. maja je v Sevnici 
potekal Vejžde žur s katerim je Študentski klub 
Sevnica (ŠKS) praznoval 10. obletnico delovanja. 
Z otroškim in kasneje s koncertnim programom 
je bilo vzdušje na parkirišču pred Caffe Central's 
veselo kljub temu, da je malo ponagajalo vreme. 

Vir: ŠKS

VEJŽDE ŽUR

  
V soboto,  11. maja, je na Osnovni šoli Dob pri 
Ljubljani potekalo že 36. Državno srečanje in 
tekmovanje mladih čebelarjev v treh tekmovalnih 
kategorijah, nižji, srednji in višji. Udeležilo se ga je 
več kot 430 tekmovalcev iz osnovnih in srednjih 
šol. 
Po tekmovanju smo si ogledali še Železno jamo v 

bližini Doba. Prireditev se je končala z razglasitvijo 
rezultatov in slovesnim razvitjem prapora ČD 
Krtina. Osnovno šolo Boštanj so v nižji tekmovalni 
kategoriji zastopali štirje učenci. Zlato priznanje 
sta osvojila Domen Kovač iz 6.a in Žan Škoda iz 
5.a, srebrno pa Valerij Kadilnik in Rok Novak, oba 
iz 5.b-razreda. 
 

Andrej Kozinc

Zlato priznanje 
mladih čebelarjev

Foto: Vir ČZS

  
Učenci OŠ Ane Gale so se aprila pomerili na različnih 
natečajih in tekmovanjih pod mentorstvom Polone 
Žnidaršič Kolenc in Gizele Škoda. Priznanja in 
nagrade so učenci dobili na likovnem in tehničnem 
področju. Sodelovali smo na likovnem natečaju 
Evropa v šoli, Igraj se z mano, Sprehodi pod 
morjem in Naravne nesreče. 

Udeležili smo se tudi 6. srečanja likovnih 
ustvarjalcev v Murski Soboti, učenci pa so tudi 
tam prejeli priznanja z nagradami. Na tehničnem 
področju so učenci prejeli tri zlata, srebrno in 
bronasto priznanje. 

 Polona Žnidaršič Kolenc, 
mentorica šolskega parlamenta 

Ponosni smo na svoje dosežke

 
V petek, 10.  maja, smo se prvošolci odpravili v 
Glasbeno šolo Sevnica. Ker je že nekaj učencev 
redno vključenih vanjo, so svoje zanimanje in 
veselje prenesli na svoje sošolce in prijatelje. Tako 
so se vsi obiska zelo veselili. Ob prihodu nas je 
prisrčno sprejela ravnateljica Katja Krnc. Povabila 
nas je v dvorano njihove šole in polni pričakovanja 
smo počakali na začetek koncerta, ki ga je vodila 

Betka Cimperšek.  Predstavili so se nam učenci, ki 
igrajo celo po dva inštrumenta. S svojim igranjem 
so nas popeljali na glasbeno potovanje po svetu 
različnih glasbil. Učenci so koncertu ves čas z 
zanimanjem sledili, posebej pa jih je pritegnilo 
animiranje, ki ga je vodila Betka. Potrudila se je, 
da bi si pridobili čim več znanja. 
Glasbeno šolo smo zapustili s prijetnimi vtisi, polni 
novih spoznanj in znanja. Kar nekaj učencev je 
izrazilo zanimanje za vpis v glasbeno šolo. 
 

Aktiv 1. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica

Obisk prvošolčkov 
v Glasbeni šoli Sevnica

Foto: Katja Lackovič

Foto: Damjan Pajk
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Grajska skrinja

Vsak dan upiram svoj pogled 
na travnike,  gozd, v nebo, 

na rodovitne njive, 
vrtove, vinograde, 
na posavske hribe 

in ljubke dolenjske griče, 
oddaljeni Gorjanci 

zastirajo širno obzorje, 
zelene livade so posute 

z dehtečim cvetjem, 
v rožnih vrtovih cvetijo 

najlepše cvetlice, 
z balkonskimi rožami 

so očarljivo ozaljšane hiše, 
prisluhnem žvrgolenju ptic, 

šumenju listja v vetru, 
zemeljski raj se odpira 
podeželskemu človeku. 

  
Eva Keber

Podeželska idila 

Pri odkrivanju zgodovinske preteklosti je mogoče 
ugotoviti, da so pisni viri omenjali kruh že v 13. 
stoletju, zato ga ne moremo šteti med najstarejše 
jedi.  Kruh ni bil glavna jed in ga v nekaterih 
območjih sploh niso poznali. Čeprav ga ni bilo 
pri vsakem obroku na mizi, so ga vsi slovenski 
kmeti spoštovali. Kljub temu je s kruhom v zadnjih 
stoletjih povezanih vrsta oblik, načinov priprave in 
vloga v vsakdanjem življenju, šegah in navadah. 

V številnih pokrajinah na Slovenskem so morali 
posamezna žita kupovati, če so hoteli imeti  vsaj 
občasno nekaj kruha. Po vsej Sloveniji so pekli 
kruh ob praznikih, drugače pa so ga nadomeščali 
žganci. 

V preteklosti so poznali različne vrste kruha, beli 
kruh iz pšenične moke je bil redkokdaj na mizi in je 
bil ena od jedi za slavnostne priložnosti, pogosto 
je nadomeščal potico. Posebna je bila njegova 
vloga v šegah in navadah življenjskega cikla in 
prazničnega časa.Priljubljen je bil rženi in zmesni 
kruh (rž, oves, pšenica, ajda, koruza). Ajda se 
pri nas omenja šele v 15. stoletju, splošno pa 
se je uveljavila v 16. stoletju in je postala hitro 
priljubljena. Koruzni kruh spada prav tako med 
novejše jedi, saj jo omenjajo ob koncu 16. stoletja. 
Na Slovenskem so kruh pripravljali tudi iz nekaterih 
rastlin, ki so dobile oznako kruhi slabih časov. Iz 
statističnih podatkov lahko razberemo, da so na 
Kranjskem največ uporabljali ajdovo moko, na 
Štajerskem ovseno in ajdovo, na Štajerskem s 

Prekmurjem pa krušne  (belo, polbelo in krušno) 
moko. Poleg tega, da je bil kruh le eno od živil, je 
imel svoje mesto in globlji pomen tudi v šegah in 
navadah. Tako so na Bizeljskem poznali veseli kruh. 
Podobno vlogo ima tudi božični kruh ali poprtnik. 

Dediščina naše krušne kulture je zelo bogata 
in se vpleta v številne sestavine družbenega in 
duhovnega življenja na Slovenskem. Ali sploh 
poznamo to dediščino in jo znamo prenesti 
v sodobni čas? Lahko bi jo uporabili kot novo 
kakovost in alternativo temu avtomatičnemu 
svetu. Kruh pa ni le živilo, z njim označujemo tudi 
ljudi (Ta je dober kakor kruh.). 

  
Vir: TZOS, Projekt  Moj kraj, moja občina 2009,  

POŠ Loka, učenci 4. in 5. razreda, 
mentorici Julijana Majerič in Karmen Škapin. 

Avtor: Alenka Kozorog

Kruh na Slovenskem 

 
Ponosno stopa mi korak, 

ki brez težav ga naredi vsak. 
Le svet je moj malo drugačen 

teman, čudovito lep in ne napačen. 
 

En sam dotik odpre obzorje, 
v spomin globoko mi zaorje – 

zapis oblike, ki jo občutim, 
morda le strah, ki ga jaz čutim ... 

 
Prsti nežno se v dotik spustijo, 

kot da pojejo in govorijo. 
Vse neznano iz mojega sveta 

prežene sreče čudna mavrica. 
 

Toplina močna v duši me obda, 
ko dotik obliko znano prepozna. 
Strah in negotovost takoj izgine, 

podatki polnijo spomine. 
 

Naenkrat svetel dan se naredi 
pred temo večno, mrtvimi očmi, 

in le dotik je moj svetli pogled, 
ki riše mi prav ves moj svet. 

                                        
Tanja Košar

Dotik
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www.mojaobcina.si/sevnica

Tekmovalci DBV IPPON iz Sevnice so nastopili na 
državnem prvenstvu v borbah ju jitsu, v Petrovčah 
pa ga je organizirala JJZS. 
 
    Državni prvaki so postali:
Tjaž Prah, 
Domen Saldič, 
Nika Dolinšek in 
Irma Pirc, 

   Vice prvak 
pa Domen Božič. 

    Pregled uspeha po kategorijah v nadaljevanju:   
Tjaž Prah, dečki, 46 kg                 1. mesto 
Jakob Sladič, dečki, 64 kg               1. mesto 
Nika Dolinšek, deklice, 52 kg            1. mesto 
Irma Pirc, mladinke, 55 kg                1. mesto 
Domen Božič, mladinci, 62 kg            2. mesto   

Ekipno so bili tekmovalci IPPONA druga 
najuspešnejša ekipa na državnem prvenstvu. 
Tekmovalo je 14 ekip.

Miran Grubenšek

Štirje državni prvaki 
v ju jitsu iz Sevnice 

 
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno 
imenovano Lov na lisico, je radioamaterska 
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin in so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci 
s posebnimi sprejemniki odkrivajo več skritih 
oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji 
od 4 do 10 kilometrov zračne linije. Zmaga, 
kdor v najkrajšem času odkrije določeno število 
oddajnikov, odvisno od kategorije. 
  

Od posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub 
Amater iz Sevnice.  
  
     Pionirji : 
5. mesto Nik Kladnik, 
6. mesto David Zakšek, 
7. mesto Jan Vrtačnik 
  
     Juniorji : 
1. mesto Tadej Tihole  
  
     Seniorji : 
4. mesto Danilo Kunšek  
          

 Jani Kuselj, ARG Posavje

Državno UKV ARG

 
Sredi maja je bilo na OŠ Dobrova pri Ljubljani 
državno tekmovanje v športni gimnastiki, tudi 
letos pa so se ga udeležile ekipe učencev Osnovne 
šole Krmelj.

Sodelovale so štiri krmeljske ekipe: najmlajši 
dečki in deklice ter mlajši in starejši dečki. V 
močni konkurenci tekmovalcev, ki redno trenirajo 
gimnastiko, so tudi tokrat naši učenci posegli 
po najvišjih mestih. Kar dve ekipi sta stopili na 
najvišjo stopničko. Mlajši dečki (Mark Polanc, Maj 
Polanc, Jaka Miklič, Klemen Juntez, Nejc Repovž) 
in starejši dečki (Marcel Polanc, Jan Gole, Anže 
Jene, Iztok Petre) so namreč postali šolski državni 
prvaki v športni gimnastiki. Posamično sta v 
mnogoboju bronasti odličji osvojila Mark Polanc 
pri mlajših in Marcel Polanc pri starejših dečkih. 

Najboljšim je medalje podelil izjemni slovenski 
gimnastičar Aljaž Pegam. Učenci so bili njegovega 
stiska roke še posebno veseli, njihova mentorica 
Breda Blas pa je bila nanje zelo ponosna. 
                                                                                                                                                      

     P. Starič

Krmeljčani 
državni gimnastični prvaki

Ekipa starejših dečkov

   
Ravne na Koroškem so v soboto, 20.04.2013 
gostile državno prvenstvo Slovenije v dolgih tekih. 
Državnega prvenstva so se zelo uspešno udeležili 
tudi člani AK Sevnica. Karin Gošek, ki je tekla v 
starejši kategoriji pionirk U16 na 3.000 m, je 
suvereno osvojila naslov državne prvakinje. Tudi 
Klara Zakšek, ki je nastopila v kategoriji pionirk 
U14 na 2.000 m je postala državna prvakinja, 

Jerneja Prah je bila 5 in Urška Krašovec 12. Pri 
pionirjih U14 na 3.000 m si je Nik Rantah pritekel 
5. mesto.
V kategoriji članov na 10.000m je nastopil 
Robert Lendaro, ki je osvojil 5. mesto. V kategoriji 
veterank Ž40 pa je nastopila Vanja Lendaro, ki je 
osvojila 1. mesto.

Vanja Lendaro

Sevničani odlični 
na dp v dolgih tekih

Klara in Karin

 
V nedeljo, 12. maja, je bil v Športnem parku Novo 
mesto Park tek 2013, na katerem se je na 9 
kilometrov dolgi progi pomerilo 85 tekmovalcev. 
S progo sta odlično opravila Robert Lendaro, ki je 
v cilj pritekel absolutno četrti in osvojil 1. mesto 
v kategoriji M40-44, in Dušan Krašovec, ki je bil 
absolutno 10, v kategoriji M45-49 pa je osvojil 2. 
mesto. 

 

Vanja Lendaro

Robert in Dušan 
uspešna na Park teku

Ekipa mlajših dečkov

Bronasto odličje Marcela Polanca

BAZEN 
    SEVNICA

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00

sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

Nakup 
na blagajni bazena. 

Cena kart 
že od 2,00  dalje. 

Info.: 051-680-284, www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.
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Sobota, 18. maja, je bila spet praznik veteranskega 
rokometa v Sevnici. Na povabilo veteranskega 
kluba oldPUNC so se celodnevnega druženja 
udeležile ekipe Ajdovščine,  Akcije Ljubljana, 
Šentjerneja,  Idrije in Dupelj. Sevniški veterani 
iz kluba oldHAND pa so gostili Preddvor, Dol pri 
Hrastniku, Radeče, Ribnico, Prebold, Koroško, 
Trebnje, Škofjo loko, Dobovo, Krmelj in prijatelje iz 
hrvaškega Osijeka. 

Vse tekme so potekale v prijateljskem in športnem 
duhu in ni bilo večjih poškodb. Opaziti je bilo še 
veliko energije, zanimivih potez in želje, da bi svoje 
rokometne izkušnje kar se da pokazali. Prav vsi 
udeleženci smo si bili edini, da je najpomembnejše 
tisto na koncu turnirja, ko se poveselimo, obudimo 
spomine in sklenemo kakšno novo prijateljstvo. 
Hvala vsem pokroviteljem in donatorjem, ki so 
omogočili izpeljavo turnirja. 
Najboljšim ekipam in posameznikom je pokale na 
skupni večerji podelil župan naše občine, Srečko 
Ocvirk. 
  

Kuhar Janez, oldHAND

11. veteranski 
rokometni turnir Sevnica 2013

 
Datum 6.4.2013 bo z zlatimi črkami zapisan 
v KMN Sevnica. Kar sredi Litije so zmagali in 
povzročili pravi ''potres'' v nedeljo pa ''popotresni 
sunek'' (malo za hec) in zasluženo postali državni 
prvaki v selekciji U21. 

Litjani so v prvem polčasu prišli do zadetka, kar je 
bila tudi želja Mileta Simeunivoča, ki je prevzel vlogo 
trenerja od Dušana Novaka. V drugem polčasu 
pa je sevniški stroj pokazal česa je sposoben. 
Najprej so nasprotnika s svojo značilno agresivno 
igro prisili, da je dosegel avtogol, Nečemer pa je 
poskrbel za prvo vodstvo. 
Domačini so uspeli izid izenačiti, nato pa je Krnc 
izkoristil izključitev na strani Litije in z golov dve 
minute pred koncem že nakazal, kdo bo novo 
državni prvak. Begič je za Litijo dosegel še svoj 
tretji zadetek, kar pa na koncu ni bilo niti za remi, 
saj je Joldić iz ''penala'' poskrbel še za drugo zmago 
nad večnimi rivali. 
Izjava kapetana Domna Krnca po tekmi (citiranje):
»Pred tekmo smo se dogovorili, kako igrati. To smo 
izpolnili na parketu in zmagali. Ta naslov nam veliko 
pomeni, hvala pa trenerju, ki je verjel v nas. Sicer 
pa to lovoriko posvečamo prav trenerju, našemu 
klubu in vsem, ki se trudijo za KMN Sevnica,«
vir: http://www.futsal.si/novice/ODMEVI-Krnc-
posvetil-naslov-Jontez-primerjal-z-Dobovce 
Izjava Trenerja Mitje Jonteza po tekmi (citiranje):
»V prvem polčasu smo bili malce v krču. A sem jim 
razložil, da za to ni razloga – tekma je veselica, kjer 
moraš uživati. Dejansko smo kot ansambel, ki vadi 
cel teden, potem navduši v soboto na veselici.«
vir: http://www.futsal.si/novice/ODMEVI-Krnc-
posvetil-naslov-Jontez-primerjal-z-Dobovce 
  Za državne prvake so v sezoni 12/13 igrali: 
Kapetan Domen Krnc, Jan Nečemer, Uroš 
Martič, Mihael Grigić, Mirnes Joldić, Aljaž Kugler, 
Marko Račič, Sebastijan Šribar, Rok Baznik, Jan 
Mlakar, David Pečnik, Jernej Jazbec, Rok Grubar, 
Matjaž Repovž, Matic Zidanič, Jaka Šket. 
  
Bravo za prvi mladinski naslov U21 pod okriljem 
KMN Sevnice !!!

Tomaž Blatnik

KMN Sevnica državni prvak 
v selekciji U21

 

Sevnica - Ribnica Riko hiše: 33:28 (20:14) 

V 8.krogu lige za 
obstanek so domači 
rokometaši pred 150 
gledalci premagali 
goste iz Ribnice 
33:28 (20:14) Trener 
Godec je uspel dobro 
motivirati fante po 
porazu in slabi igri v 
Ormožu v sredo, saj 
je semafor v 4. minuti 
kazal 4:1, v 11.minuti 

8 : 4 in v 15 minuti že 10 : 5. Odlično je delovala 
obramba 5-1 na čelu z Gorenjakom. V napadu pa 
zunanja linija Djurdjevič, Dražetič in Borovnik, ter 
Ošlovnik na črti. Gostujoči trener Torlo je vzel v 14. 
minuti minuto odmor, vendar pa so domači igralci 
nadaljevali z odlično igro in si do konca prvega 
polčasa priigrali 6 zadetkov prednosti. 
Prvi polčas je bil zelo podoben tekmi iz Ribnice in bilo 
je kar malo straha, da se bo ponovil drugi polčas, 
ko Sevničani niso znali premagat vratarja Ribnice 
in v zaključku izgubili. Strah je bil upravičen, saj so 
gostje zmanjšali razliko na samo 2 zadetka v 45. 
minuti 25:23. Sevničani so v tem delu igre igrali 
obrambo 6-0 in niso znali ustaviti oba Nosana in 
Markoviča. Z vstopom spočitega Gorenjaka in 
5-1 obrambo so dosegli 3 zadetke in pobegnili na 
28:23. V vrata je vstopil Božič in s 4 obrambami 
pripomogel, da je zmaga ostala doma. Z igro so 
fantje dokazali, da je bila ekipa dobro sestavljena. 
Žal pa je bilo število poškodovanih igralcev skozi 
sezono preveliko, da bi lahko dosegli več dobrih 
rezultatov. 
Želimo, da se ta motiviranost obdrži tudi za tekmo 
z Izolo v soboto in seveda za posavski derbi s 
Krškim 25. maja v sevniški športni dvorani. Zato 
navijači vabljeni, saj fantje trdo trenirajo in si 
zaslužijo polno dvorano in bučnega navijanja. 
Za RK Sevnico so nastopili vratarja Zaponšek in 
Božič, Gorenjak 5, Brečko, Krnc, Djurdjevič 3, 
Ošlovnik 8, Kuhar, Kozole, Borovnik 8, Bezgovšek, 
Pernovšek 1, Nered 1, Sirk 2, Stegne, Dražetič 5. 
  

Vojko Švab, RK Sevnica

Sevničani z borbeno igro doma 
obdržali 2 točki

  
V petek, 17. maja, so v Športni dvorani Sevnica 
odigrali zaključni turnir mlajših dečkov  letnika 
2001 za uvrstitev od 13. do 16. mesta. Prva 
tekma med RK Sevnica in RD HERZ Šmartno se 
je končala s 17:10 za ekipo iz Šmartna, v drugi 
tekmi je RD Jadran 2000 Hrpelje Kozina visoko 
premagal  MARK Olimpijo. V tekmi poražencev 
je gostujoča ekipa  MARK Olimpija premagala 
domačine z rezultatom 13:10. Zmagovalec 
turnirja je bila ekipa iz Hrpelj, ki je v odločilni tekmi 
premagala ekipo iz Šmartna z rezultatom 19:16.  

Mlajši dečki B so tako pod vodstvom Bojana 
Dernovška  osvojili končno 16. mesto v državi, za 
kar si zaslužijo čestitke. 
 

Slavko Eisenkoler

Zaključni turnir  
mlajših dečkov B

vratar uspel obranit, vendar se je žoga odbila do 
Kurtića, ki je neovirano zabil gol iz neposredne 
bližine. Čez tri minute gostje ponovno v vodstvo. 
Pešec je na svoji polovici izgubil žogo, podarjeno 
darilo je izkoristil Tomažin, ki je rutinirano zadel. 

V drugem polčasu so Sevničani krenili na vse 
ali nič. Koprivnjak je že v 30 sekundi, po podaji 
Kurtića, z natačnim strelom rezultat izenačil. 
Nato pa smo gledali tekmo zgrešenih priložnosti. 
Sevničani so s svojo značilno agresivno igro 
nasprotnika sili v napake. Z rotacijo osmih igralcev 
so narekovali oster tempo. V 37 minuti pa se je 
Pešeč oddolžil za napako iz prvega polčasa. Na 
svoji polovici je osvojil žogo, pretental svojega 
čuvaja in z zvitim strelom premegal domačega 
vratarja. Domačinom ni preostalo drugega,kot 
to, da so zaigrali z vratarjem  v polju. Sevničani 
so uspeli zadržati vse napade domačih igralcev. 
Minuto pred koncem tekme pa je Martič izkoristil 
odlično dolgo podajo in poslal žogo med nogama 
domačega vratarja za 2:4. Zadnji zadetek na 
tekmi in v teji sezoni pa je prispeval Kranjčevič, ki 
je ''ostresel pajčevino'' v desnem zgornjem kotu 
domačih vrat. 

Na koncu lahko samo še rečemo: ''AJDE SIUNCA'' 

Tomaž Blatnik

 

KMN Sevnica se vrača v prvo slovensko 
futsal ligo. To jim je uspelo na na zadnji 5. 
kvalifikacijski tekmi ko so na gostovanju 
premagali KMN Nazarje Glin s 2:5. 
Domačini so odločno pričeli tekmo in že v prvi minuti 
srečanja imeli dve lepi priložnosti. Predvsem 
so bili nevarni s streli od daleč. V peti minuti so 
Nazarčani z nekaj sreče prišli do zadetka, saj je 
pri strelu domačega kapetana Hrena, žoga ob 
dotiku obrambnega igralca spremenila smer in 
končala v mreži. V 12. minuti so Sevničani prišli do 
izenačenja. Grigić je uspel preigrati obrambnega 
igralca, sprožil nevaren strel, katerega je domači

KMN Sevnica zasluženo 
v 1. slovensko futsal ligo
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine za 4 – 6 oseb:

4 listi vlečenega testa,
20 – 30 dag prekajenega mesa( kuhana šunka)

Za krompirjev nadev:

Približno 80 dag mokastega krompirja
6 dag masla
2 rumenjaka ali 1 jajce
1/2 porovega stebla ali  2 – 3 mlade čebule
Približno 2 žlici kisle smetane, muškatni orešček, 
sol, poper

Postopek:
Krompir skuhamo, olupimo in ga pretlačimo. 
Operemo por ali mlado čebulo nasekljamo in 
prepražimo na približno 1/3 količine masla. 
Šunko narežemo na kocke in jih dodamo čebuli 
ter na hitro podušimo. Zmešamo s pretlačenim 
krompirjem , začimbami , rumenjakoma, dodamo 
kislo smetano, preostalo  maslo raztopimo. 

Pečico segrejemo na 180. Odpremo zvitek s 
testom in vzamemo ne list testa ter ga položimo 
na rahlo navlaženo krpo, namažemo z raztopljenim  
maslom. Drug list testa položimo preko prvega in 
na spodnjo tretjino razporedimo polovico nadeva 
( levo in desno pustimo 2 cm testa brez nadeva). 
Robove zapognemo čez nadev  in preostalo testo 
namažemo z maslom. Zavitek s pomočjo krpe 
tesno zvijemo, ga položimo na namaščen pekač 
(mesto, kjer se testo stika, naj bo obrnjeno 
navzdol) in ga še enkrat namažemo z raztopljenim 
maslom. Prav tako pripravimo tudi drugi zavitek. 
Pečemo 20 – 25 minut.

Zraven se prilega topla omaka iz zelišč ali omaka 
s smetano in hrenom.

Zavitek s krompirjem in šunkoPreraščati samouresničenje s 
samopreseganjem

Labirinti

Kot številni drugi tudi sam iz dneva v dan spremljam 
nikoli dokončane razprave o politiki, družbi, makro 
in mikro odnosih, kulturi in možnih izhodih iz pat 
položaja, v katerem se je znašla Evropa in z njo tudi 
Slovenija. Celo več bi verjetno lahko rekli. 

Celotna zahodna civilizacija je dobila moderne 
obrise grškega Minotavra – ta blodi po blodnjaku, 
ki ga je zanj z vso prefinjenostjo in zahrbtnostjo 
zgradil sodobni kralj Minos v samozavestni in vase 
zagledani podobi visoko razvite civilizacije. 

Tragedija grškega Minotavra je poučna in povedna 
tudi za naš čas. Minotaver je bil nadvse aktiven 
pri iskanju izhoda iz blodnjaka in pri iskanju rešitve 
nerazvozljive uganke, v katero se je ujel. A bolj ko je 
garal za svojo rešitev, bolj je bil utrujen in potrt ob 
vedno novih razočaranjih, ko ni našel izhoda. Ves 
vložen napor v smeri izmuzljivega cilja ni prinesel 
nobenega rezultata.

Nekako tako je danes. Saj ne, da si politične elite, 
ekonomisti in nenazadnje številni posamezniki 
sredi vsakdanjosti ne bi prizadevali v iskanju rešitev 
globalne krize in konkretnih stisk vsakdanjosti, da 
bi bili pasivni. Vse, kar poslušamo in beremo, vse 
visoko leteče besede in koncepti, izraženi z vnemo 
in prepričanjem, govori o tem, da ljudje na različnih 
področjih in ravneh garajo, si prizadevajo, hočejo 
ponuditi rešitev. A ko človek z vsaj malo distance 
pogleda na ponujene odgovore, ugotovi, da vsem 
konceptom manjka nekaj temeljnega. 

Ne prinašajo nobene kakovostne novosti. Bloditi 
po vedno istih, že tisočkrat prehojenih hodnikih, 
zdaj na tej ali oni strani sodobnih blodnjakov, ne 
prinaša nobene rešitve. Vloženi napor – lahko 
tudi skrajni napor – torej sam po sebi ne prinese 
rešitve in ne daje odgovorov. To spoznanje, za 
katerega ljudje nismo slepi, naseljuje v dušo neki 
občutek eksistencialnega obupa, ki onemogoča 
pristno zaupanje v rešitev in ki se v ulični in na 
trenutke tudi bistveno bolj artikulirani govorici 
izraža s paradigmo, da so „tako in tako vsi enaki“. 

Ta stavek, za katerega si upam trditi, da ga je že 
vsak izmed nas slišal – in morda kdaj tudi že izrekel 
–, pravzaprav izraža globoko osebno vdanost v 
usodo in nejevero, da je rešitev sploh še možna.

Usoda grškega bajeslovnega Minotavra je vzorčni 
primer konca takega početja. Kljub temu, da 
je dajal videz, da si prizadeva v smeri rešitve 
brezizhodnega položaja – navsezadnje ni počival, 
vseskozi je zelo aktivno blodil – rešitve ni našel.

Martin Lisec je
 direktor podjetij Stopinje in 

Mohorjeva d.o.o., Ljubljana.

Kolumna

Pomoč ljudem v stiski: 
- donacije v obliki hrane, oblačil
- pomoč pri plačilu položnic
- obiski starejših, spremstvo pri zdravstvenih 
  pregledih
- iskanje začasnih in stalnih namestitev
- pomoč pri gospodinjskih opravilih, urejanje 
  okolice
- dajanje opore ljudem v psihični stiski
- spodbujanje botrstva doma in v tujini
- predavanja in ozaveščanje ljudi glede zaščite 
  verbalno, fizično zlorabljenih ljudi
Pomoč živalim v stiski:
- donacije v obliki hrane
- plačilo sterilizacij, kastracij, zdravljenj
- iskanje začasnih in stalnih namestitev
- turneje v Bosni in Hercegovini, kjer pomagamo 
  brezdomnim psom
- predavanja in ozaveščanje ljudi glede 
  pomembnosti sterilizacije in kastracije živali
Ostale dejavnosti:
- sodelovanje z drugimi organizacijami
- pomoč državnim službam
- vzpodbujanje ustanovitve živalske policije
Pomagate lahko na različne načine: 
- donirate hrano
- z denarnimi donacijami 
- donirate stvari, ki jih ne potrebujete več
- nudite brezplačne storitve vaše dejavnosti
- kupite izdelke donatorjev na našem virtualnem 
  sejmu
- nas obveščate o ljudeh oz. živalih v stiski
Zakaj sodelovati z nami:
- naše delo lahko vsakodnevno spremljate na 
  naši FB strani
- s tem ste redno obveščeni za koga in kam so 
  porabljeni vaši denarni prispevki in donacije
- v zavodu ni nihče zaposlen, tako da so vaše 
  donacije porabljene v celoti za ljudi in živali v 
  stiski
- po celotni Sloveniji imamo  precej prostovoljcev, 
  kateri prevzamejo vaše donacije
- redno vam javno prikažemo račune, fotografije
Najdete nas na:
- spletni strani:http://www.zadnjeupanje.si
- Facebook strani:   
  https://www.facebook.com/ZadnjeUpanje

Zavod Zadnje upanje 
(zavod za pomoč ljudem in 
živalim v stiski)

grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Sestavine za približno 12 kosov

Za biskvit:

4 jajca, 
12 dag drobnega kristalnega sladkorja, 
ščepec soli, 
vanilijev sladkor, 
7 dag mehke moke, 
za noževo konico pecilnega praška, 
7 dag drobno mletega maka, 
1 jedilna žlica olja

Za nadev:

Približno 1/2 kozarca goste marmelade iz suhih sliv, 
1 jedilna žlica ruma, 
malo nastrgane lupinice, 
1/4 sladke smetane, 
1 vanilijev sladkor, 
1 zavitek mešanice za utrjevanje stepene 
smetane.

Postopek: 
Marmelado gladko zmešamo z rumom in limono 
ter namažemo po biskvitu. Ohlajeno smetano 
stepemo z utrjevalcem, namažemo po biskvitu 
in zvijemo v rlulado. Potresemo s sladkorjem v 
prahu.

Vir : Preprosto, hitro in okusno, 
Mohorjeva založba Celovec

Makova rolada 
s smetano in marmelado iz suhih sliv
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

www.radiocenter.si

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

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9
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Razvedrilo

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

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 
 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

 

  

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JAMIE OLIVER.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Jožica Ajnihar, Pod vrtačo 15, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Jožica Traven, Glavni trg 3, 8290 Sevnica  
3. nagrada: Stane Mirtelj, Dolenji Boštanj 12a, 8294 Boštanj 
4. nagrada: Milena Dolenšek, Drožanjska 12, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Konj in osel 
Konj in osel sta se prepirala, kdo je več 
vreden. Konj je bil ponosen na svojo 
preteklost, osel pa na svojo prihodnost: 
»Tehnika bo konje povozila, osli bodo pa 
vedno ostali.«

Bratec 

Mama Janezku pokaže malega bratca.
“Mama, nima zob!”
“Vem, sinko.”
“Mama, tudi las nima!”
“Vem, vem.”
“Mama, ali si prepričana, da ti niso dali 
rabljenega?

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kje se nahaja kozolček?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

   Pleši, kot da te nihče ne gleda, 

   ljubi, kot da ti nič ne bo ranilo srca, 

   poj, kot da te nihče ne posluša, 

   in živi, kot da si v raju na zemlji. 

   (In govori iz srca, da bi te slišali.) 

William Watson Purkey

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

            Leseni križ pri Sv. Juriju na Trnovcu 

Izžrebanka:
 

 Ana Sotlar, Podgorica 16, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec JUNIJ:

1. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR, katerega podarja frizerski salon Ella, 
       Šmarska cesta 11, 8290 Sevnica, 

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

3. nagrada: zložljiva eko vrečka,  ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Manjša je, če dam kaj zraven
večja je, če kaj proč vzamem.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           (preberi od zadaj): AKTEČŠ ANBOZ.
 
Izžrebanec:

 Perc Ivan, Gabrijele 31. 8296 Krmelj
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AKCIJE 

več kot 
43 %

popusta
na določene modele

popusta
do 18 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,46 €/m

barvni 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

www.ciktrebnje.si/projekti/item/snio
T: 07 34 82 103 | info@ciktrebnje.si

Več o programih, pogojih za 
vključitev in urnikih na: 

Projekt SNIO zajema 14 različnih izobraževalnih 
programov, za različne ciljne skupine: zaposleni 
v starosti od 25. do 55. leta, brezposelni, starejši 
odrasli (nad 55. letom), prebivalci podeželja, Romi 
in zaporniki.

Vabimo vas k vpisu v 
brezplačne programe 
splošnega neformalnega 
izobraževanja za odrasle 
(SNIO).

Vabljeni.

CIKoglas_SNIO_84x118mm_14-5-2013.indd   1 14.5.2013   12:45:37



Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

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

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

Brežiški grad je mogočna utrdba iz 16. stoletja, kasneje stanovanjski objekt grofov Attemsov, v katerem je leta 
1949 začel delovati Posavski muzej Brežice. Več tisoč muzejskih predmetov iz arheologije, etnologije, zgodovine 
in umetnostne zgodovine je postavljenih na ogled v prostorih pristne ravninske grajske stavbe – nekdanjem 
bivalnem gradu. O zgodnjih časovnih obdobjih od prazgodovine do prihoda Slovanov z izkopaninami 
pripoveduje bogata arheološka zbirka; kako so stanovali, delali, verovali in se likovno izražali prebivalci Posavja 
v 19. in 20. stoletju priča nekaj sto predmetov v etnološki zbirki. V zbirki Kmečki upori in reformacija so na zidu 
zapisane prve tiskane besede v slovenskem jeziku: Le vkup, le vkup, le vkup, uboga gmajna. Med razstavljenimi 
predmeti je izpostavljena dragocena Biblija, eden od 78 ohranjenih izvodov, prevod Svetega pisma iz nemščine v 
slovenščino.
Brežiški grad posebej odlikuje barok, ki mu sledimo od poslikanega stopnišča in kapele do s freskami poslikane 
in največje takšne dvorane v Sloveniji. Nedavno obnovljena Viteška dvorana je na ogled v vsej svoji svežini in 
sijaju. Pogled nanjo nam vsaj prvikrat vzame dih, zaradi izjemne zvočnosti pa drugič spet ob poslušanju klasične 
baročne glasbe med vsakoletnimi koncerti.
Razstava Bürger – mestjan – meščan v prostoru med dvorano in izhodom na teraso nas povabi v leto 1900, 
sprejme nas v intimo meščanske spalnice in salona s pogledom na mestno ulico. Dvorne baročne stopnice 
vodijo iz dvorane v drugo polovico muzeja, ki jo pričenja zbirka novejše zgodovine z izgnanstvom, nadaljuje 
umetnostnozgodovinska zbirka s posvetno in cerkveno dediščino Posavja, zaključi pa spominska galerija 
Franja Stiplovška, ustanovitelja in dolgoletnega ravnatelja muzeja.
Prenovljena viteška dvorana jemlje dih in je prostor za prestižne poroke.

Vljudno vabljeni!

ZAKLADNICA KULTURNE DEDIŠČINE POSAVJA

                                     Posavski muzej Brežice,  Cesta prvih borcev 1,  Brežice www.posavski-muzej.si


