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Intervju

Opišite nam svojo življenjsko pot?

Že skoraj 30 let sem revirni gozdar v Zasavju in v 
Posavskih hribih. Tako lahko že precej let opazujem 
gozd in ljudi, s katerimi živim, delam in se z njimi 
smejim. Biti revirni gozdar pomeni, da si »sam 
svoj gospod« pri delu in spoznavanju narave in da 
postane služba hobi in si tako 24 ur v službi, ne, v 
svojem hobiju. Tako je pri meni vsak dan. 
Živim v kraju Ledina, na obrobju mesta Sevnica, 
nad reko Savo, s pogledom na Boštanj, Kum, Lisco, 
pa še vrhove Grintovca lahko opazim. Ta širina 
vsakodnevnega pogleda me navdušuje. Hribi so 
nekaj, česar se ne da opisati, treba jih je preprosto 
»piti« in ljubiti. Tako sem že vse od malega zavezan 
planincem in Planinski zvezi Slovenije, za kar sta 
me najbolj navdušila prof. Hilda Lipovšek v osnovni 
šoli in Lojze Motore, velik človek in planinec. Kot 
planinski vodnik in inštruktor za varstvo gorske 
narave ter dolgoletni predsednik PD Lisca Sevnica 
želim, da si v društvu prizadevamo za tri stebre: 
kakovostno pohodništvo, dobro obveščenost, 
predvsem pa imeti se lepo.
Z družino, ženo Anjo, hčerjo Ajdo in Emo ter sinom 
Aljažem živimo v novi hiši od leta 2002, prej smo 
poskusili stanovati v bloku, v Radečah. Ali nas je 
utesnjevalo? Ne vem, a popoldnevi, konec tedna, 
niso bili v bloku, temveč smo bežali ven. Otrokom 
ni treba več paziti na zelenico, po možnosti polno 
pasjih iztrebkov, temveč jih narava kliče. Imamo 
svoja drevesa okoli hiše. Z Aljažem in Ajdo smo 
posadili vsak svoje drevo ob prvem dnevu šole, 
žena je posadila drevo iz svojih krajev, sam pa sem 
posadil drevo iz Amerike, najmlajša Ema pa še 
čaka na vstop v osnovno šolo in svoje drevo. 

S čim se še posebno intenzivno ukvarjate?

Posebno aktivno delam na področju razvoja 
turizma v gozdnem prostoru, kot predsednik 
komisije pri Turistični zvezi Slovenije. Pohodništvo 
postaja čedalje bolj prepoznavna turistična 
ponudba v Sloveniji. Z malo vložka je mogoče 
doseči dober rezultat, kar se kaže tudi s ponovno 
oživitvijo evropskih pešpoti v naši državi. Delujem 
kot predsednik Komisije za evropske pešpoti v 
Sloveniji. 
Na območju Posavskega hribovja sem sodeloval 
in sodelujem pri pripravljanju načrtov, projektov 

in vizije za razvoj podeželja in podeželanov. Za 
svoje delo sem prejel priznanja občine Sevnica in 
Radeče, Planinske zveze Slovenije, Andragoškega 
centra Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, 
leta 2008 sem bil na podlagi glasov Kmečkega 
glasu izbran za najboljšega gozdarja. Vesel sem, 
da lahko delam, se gibljem po širokem območju in 
tako spoznavam veliko ljudi, od njih veliko dobivam 
in upam, da jim lahko tudi kaj dam. 

Vaše življenje in delo sta torej najbolj povezana z 
gozdom, letos pa praznujemo tudi mednarodno 
leto gozdov. Kakšne so razmere na področju 
gozdarjenja v Sloveniji in katere aktivnosti potekajo 
v sklopu mednarodnega leta gozdov?

Slovenija ima 1.221.749 hektarov gozdov, kar je 
60,26 odstotka njene celotne površine. Delež 
gozdov se še vedno povečuje. V zadnjih desetletjih 
se je površina gozdov povečala več kot 4000 
hektarov na leto, predvsem zaradi zaraščanja 
zemljišč, ki so bila v kmetijski rabi. Gozdarstvo je 
pri nas daleč najpomembnejša oblika gospodarske 
rabe zemljišč. Z vidika nacionalnega gospodarstva 
bi se moral pomen pridobivanja lesa precej 
povečevati. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je 
potekalo in še na načelih trajnosti, sonaravnosti, 
večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z 
njimi, kar zagotavlja trajno ohranjanje gozdov 
in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in 
drugih gozdnih dobrin ter raba gozda morata biti 
skladna z možnostmi in zmožnostmi gozdov, ki jih 
določa naravni razvoj gozdnih združb. Temu so 
prilagojeni gozdnogojitveni ukrepi, ki zagotavljajo 
ohranjanje naravne sestave gozdnih življenjskih 
združb in njihovo biotsko raznovrstnost ter 
krepijo vsestransko odpornost gozdov in njihovo 
sposobnost uresničevanja proizvodnih, ekoloških 
in socialnih funkcij gozdov.
V sklopu mednarodnega leta gozdov potekajo 
številne aktivnosti: popularizacija letošnje teme 
mednarodnega leta gozdov: Gozdovi za ljudi; 
povečevanje zavedanja ljudi o pomenu gozdov 
za človeštvo in življenje na Zemlji, povezovanje 
različnih akterjev v prostoru, popularizacija 
gozdov in turizma v gozdu, popularizacija manj 
znanega območja države, srečanja več občin, 
KS; razvoj sodelovanja med deležniki na področju 
gozdarstva; spodbujanje pomena gozdov, njegovih 

funkcij in zmožnosti za večjo vrednost delovnih 
mest na podeželju; kompleksnost družbenih zahtev 
do gozda in njihove uskladitve z interesi lastnikov 
gozdov; izdaja skupnih študijskih in promocijskih 
gradiv ter priznavanje prostovoljske aktivnosti.
Tako je nastal tudi poseben projekt Dolina Sopota, 
kjer si gozd, voda in človek podajo roko. Želimo, da 
dolina Sopote postane združevalna os območja. 
Povezovanje, združevanje in spoštovanje naj 
postanejo generalna moč doline in vsega območja. 
Želimo si trajnostni razvoj, s kakovostnim in 
inovativnim poudarkom na okoljskem, socialnem 
in ekonomskem stebru. Za to smo na pobudo 
Zavoda za gozdove RS, KTRC Radeče in Centra za 
zunanjo ureditev Velika Preska ter v povezovanju 
z drugimi deležniki organizirali vrsto dogodkov v 
posameznih krajih doline Sopote. 
V Sevnici smo tudi že izpeljali projekt v vrtcu Drevo, 
od semena do drevesa, hrast, ogledali smo si 
pragozdove, imeli okroglo mizo v kulturni dvorani, 
posadili bomo še drevesa na Ivcah pod Lisco ob 
mednarodnem sajenju dreves.

Besede, kot sta npr. narava in gozd, pišete z veliko 
začetnico. Zakaj?

Narava in gozd sta edina in kot takšna vredna 
velikega spoznavanja in spoštovanja. Nikar ne 
pozabimo, da je človek zelo majhen del življenja 
planeta Zemlje na njej. Učimo se iz gozda in narave, 
kjer ne gre le za tekmovanje, temveč in predvsem 
za povezovanje življenja in prepletanje energij. 
Gozd je tudi gospodarska panoga. Veliko nam daje 
in kot takšen je lahko velik atribut za kakovosten 
razvoj kmetije in regije. Nekoč sta bila Sevnica in 
Posavje močna in z lesom povezana industrija. 
Tudi zdaj bi lahko bila, saj imamo gozda celo več, 
le povezati bi se morali, od lastnikov gozdov, žag, 
do pohištvene industrije in šol, pa bi lahko spet 
postali lesno usmerjena skupnost. 
Imeti rad drevo, imeti rad gozd in spoznavati naravo 
pomeni, da smo spoznali bit človeške povezanosti 
in umestitve v prostor. Drevo živi leto, desetletje, 
stoletje ali tisočletja. Ima v sebi vpisane skrivnosti 
dajanja. Fotosinteza s pomočjo sonca nas hrani. 
Nam daje! Ali je zares včasih tako težko vedeti, da 
človek ni sam, da smo ljudje, kot drevo ni samo, 
temveč je gozd! 

Veliko energije usmerjate v vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti, predvsem za naše najmlajše. Kaj 
menite, da bi se moralo spremeniti, da bi mladi 
bolj razumeli in spoštovali naravo?

Že res, da morajo voditelji pošiljati veliko pisnih 
poročil, ki dobesedno ubijajo in izničujejo energijo 
v projektih. Morda se bodo le tisti, ki sede 
»zgoraj«, zavedali, da ni vredno samo tisto, kar 
je dobro napisano, temveč šteje predvsem, kar 
človeka, kadar je z njimi, ali z njimi deli majhno 
(kratko) sporočilo, zmrazi – strese, v čutnosti 
»duše«. Morda bi lahko tudi učitelji brez ogromnih 
formalnih učnih pol, samo s svojo prostovoljnostjo, 
dosegli skupni napredek. Zdaj želimo vse preveč 
razmišljanja in delovanja spraviti v kalupe. 
Prav bi bilo pomisliti, kako bi bilo, če bi bolj 
spodbudili učitelje k samoiniciativnosti in povečali 
prostovoljnost. Verjemite, da bi se ta »razlezla« 
med učence. Pridobiti je treba vrednost, da lahko 
veliko kakovostnega naredimo od spodaj navzgor. 
V majhnih timih brusimo ideje in delo. Mislimo 
globalno, delamo lokalno. Pa nikakor sami, temveč 
z različnimi profili, deležniki in dejavniki. Vse pa ima 
v sebi resnico, da je življenje lepo.

Hvala za pogovor!

Pogovarjal se je: Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Jože Prah
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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 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - drugo, 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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva 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 
grajske.novice@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si

Prihodnja številka izide septembra 2011, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
17. 8. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Uvodnik
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Besede urednice  Kolofon
Biti suženj. Postati lastnina drugega 
posameznika. Je to pravično? Biti stvar, in 
ne človek, čeprav si se rodil kot človek. Že 
davno si je znal človek zase izbojevati prijetne 
stvari. Denar, živali, dobrine, tudi človeka, da 
ga je izkoriščal. In pravijo, da je to minilo. Da 
smo s tem opravili v 19. stoletju. Pa smo res? 
Nismo še vedno sužnji, sužnji življenja, zakonov, 
denarja, odnosov? Čeprav je še vedno največ 
žrtev iz najrevnejših dežel sveta, tudi drugod 
še vedno ne znamo ali pa nočemo zmanjšati 
razlik med ljudmi, ne znamo vzpostaviti 
dialoga, še vedno ne znamo izboljšati položaja 
brezpravnih, ponižanih, lačnih in bolnih. Imamo 
veliko brezposelnih, zaposlitev za določen čas, 
kopico besed in dobrih namenov srečujemo na 
vsakem koraku. Sužnjev se ne kupuje, ampak

so izbrani po lastni želji in presoji. Čedalje več je 
novodobnih bolezni in čedalje bolj smo odvisni 
od usmiljenja dobrotnikov.  
Narediti bo treba precej več, kot naredimo 
za odpravo sodobnega suženjstva. Težava, 
ki jo pometemo pod preprogo, s tem še 
ni odpravljena. Začnimo spoštovati drug 
drugega. Poglejmo človekovo dobro stran 
in jo nagradimo. Vsakdo je nekaj posebnega 
in v nečem najboljši. In ta drugačnost lahko 
gradi drugo priložnost. Množica pa bo skupaj 
ustvarila lepšo prihodnost. Ne zatiskajmo si oči 
in ne potiskajmo glave v pesek. Začnimo gledati 
probleme in si priznajmo, da obstajajo. In ne 
razmišljajmo le o tem, kako obvarovati sebe in 
poskrbeti za svoje blagostanje.

 Mojca Pernovšek

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tradicionalno sre anje likovnikov – ustvarjalcev 
na Gradu Sevnica 

 

»VIZIJE PRIHODNOSTI« 
 

Vsi, ki si želite ustvarjanja in druženja 
bodite z nami v petek, 26. in v soboto, 27. avgusta 2011 

na Gradu Sevnica. 
 

Poleg MLADEGA AVTORJA 2011 bomo izbrali tudi FOTOGRAFIJO LETA, ki 
bo uporabljena na naslovnici koledarja »SEVNICA 2012« 

 
Sre anje bosta popestrila: 

umetnik Sebastjan Popelar s predstavitvijo ene od slikarskih tehnik in 
priznani ekolog Anton Komat s predavanjem »Semena prihodnosti«. 

 
material s katerim ustvarjate prinesite s seboj 

za pija o in hrano bo poskrbljeno 
nudimo vam možnost kampiranja v skupnem šotoru, 

(prinesite vaše najljubše spalne vre e) 
kotizacija 10 € 

 
 

Predstavitev del ustvarjenih na sre anju  
kot tudi ambientalna postavitev skupnega projekta in odprtje razstave 

bo v etrtek, 8. septembra 2011, ob 19. uri 
v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica. 

 
 
 

Strokovno vodstvo: Jerca Šantej 
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Občinske strani

Možnost pridobitve 
najsodobnejših 
telekomunikacijskih storitev

Za vsa tehnična in izvedbena vprašanja v 
zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občini Sevnica je na 
voljo vodja projekta s strani izvajalca GVO:
Boštjan Kolar – 
TELEFON: 02 333 26 12, GSM: 031 235 615
E-POŠTA: bostjan.kolar@telekom.si

Vodja projekta in koordinator s strani Občine 
Sevnica: Bojan Kostevc – 
TELEFON: 07 81 61 230, GSM: 051 348 039 
E-POŠTA: bojan.kostevc@obcina-sevnica.si

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 78/05-uradno prečiščeno besedilo) 
in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 25/09-UPB) objavlja Odbor za 
priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica

R  A  Z  P  I  S

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA 

ZA LETO 2011

1. člen

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

 
2. člen

Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega 
ranga, so naslednja:
-  naziv Častni občan Občine Sevnica
-  Grb Občine Sevnica
-  Zlata plaketa Občine Sevnica
-  Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine 
Sevnica, največ tri Zlate plakete Občine Sevnica in 
največ pet Srebrnih plaket Občine Sevnica.

3. člen

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko 
podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem 
in stvaritvami na posameznih področjih življenja 
in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu 
Občine.

Z otvoritveno slovesnostjo in položitvijo prvih 
metrov kabla se je 1. julija na Belem Griču pričela 
gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občinah Mirna Peč, 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šentrupert, 
Trebnje in Žužemberk. Gre za najobsežnejši projekt 
gradnje tovrstnega omrežja v Sloveniji, ki bo 
predvidoma 2442 gospodinjstvom v sevniški občini 
omogočil možnost dostopa do najsodobnejših 
telekomunikacijskih rešitev – širokopasovnega 
dostopa do interneta, IP telefonije in IP televizije.
 
To je hkrati tudi eden večjih aktualnih projektov 
javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji. Sodobno 
optično omrežje v višini 14,6 milijona evrov 
javnih sredstev sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v 
manjšem deležu Republika Slovenija. Spomnimo, 
da je konzorcij občin uspešno kandidiral na 
razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo iz evropskih virov ter pridobil sredstva 
za projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja 
širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v lokalni skupnosti na območjih, 
kjer tovrstno omrežje še ni zgrajeno oziroma 
kjer tržnega interesa za gradnjo zanj ni. Gre 
za tako imenovana območja belih lis, ki jih je 
določilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo.

Skoraj deset milijonov zasebnih sredstev pa bo 
v projektu zagotovil izbrani soinvestitor, družba 
GVO iz Ljubljane, ki bo omrežje zgradila ter nato 
upravljala in vzdrževala. Cilj zasebnega partnerja 
je, da si vložena sredstva povrne skozi dvajsetletno 
koncesijsko obdobje upravljanja in vzdrževanja, 
saj bo v fazi upravljanja in vzdrževanja prejemal 
prihodke od ponudnikov storitev, ki bodo preko 
zgrajenega omrežja tržili svoje storitve. Končni 
uporabniki tako ne bodo imeli nikakršnih rednih 
obveznosti do podjetja GVO, saj bodo za storitve 
plačevali neposredno ponudniku storitev, ki ga 
bodo izbrali sami. Po dvajsetih letih je omrežje v 
celoti last Občine Sevnica.

Gradnja omrežja se je pričela na Belem Griču v občini 
Mokronog-Trebelno kot nosilni občini v projektu. 

Foto: Občina Mokronog-Trebelno

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje 
podjetjem, zavodom, društvom, klubom, 
združenjem, drugim organizacijam in skupinam.

4. člen

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo 
občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge 
organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega 
kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi 
osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot 
kandidat predlagan posameznik, je v skladu z 
8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 21.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 100-
Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 84/10–
Odl.US) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata 
(posameznika) o osebni privolitvi v zbiranje 
in obdelovanje njegovih osebnih podatkov in 
seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v 
postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in 
podelitve priznanj Občine Sevnica, kot ga določa 
Odlok o priznanjih Občine Sevnica – obrazec P. 
Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in na 
spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen

Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval 
Odbor za priznanja po zaključku razpisa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči 
občinski svet na predlog Odbora za priznanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od 
njega pooblaščena oseba praviloma ob prazniku 
občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 
2011 se zbirajo do ponedeljka, 22. avgusta 2011 
(za pravočasno oddan predlog šteje tudi predlog, 
poslan priporočeno 22. 08. 2011) na naslovu 
OBČINA SEVNICA, Odbor za priznanja, Glavni trg 
19 a, 8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo 
obravnavani.

                                                                                                              
OBČINA SEVNICA

 ODBOR ZA PRIZNANJA 
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Občinske strani,  po občini

www.obcina-sevnica.si

Člani Koronarnega kluba Sevnica so na svoj že 
tradicionalni Vidov pohod 15. junija privabili veliko 
pohodnikov, članov KK Sevnica. Letos je bil obisk 
poti največji, k čemur sta pripomogla lepo vreme 
in zavedanje pohodnikov, da so druženje, gibanje in 
dobra volja pot do dobrega počutja. To je mogoče 
opaziti pri ljudeh, ki se udeležujejo takšnih akcij. 
Po prijetni uri hoje skozi gozd, mimo polj in 
travnikov, smo prispeli na cilj druženja, Kuharjev 
vikend v Žabjeku. Tam so nas čakali tudi tisti, ki se 
pohoda niso udeležili.
Na prvem Vidovem pohodu nas je T. Zaksek, 
članica KK Sevnica, presenetila s češnjami iz 
svojega nahrbtnika. Takrat smo se odločili, da bo 
Vidov pohod 15. junija postal tradicionalen, vsak 
pohodnik pa mora prinesti s seboj tudi nekaj češenj 
za češnjev piknik. Tako je bilo tudi letos, že četrto 
leto zapored. Zahvaljujemo se tudi Kuharjevima za 
prijaznost in gostoljubnost.

Po nekajurnem druženju smo se dogovorili še za 
pohod 1. julija. Šli smo proti Krmelju, od tam pa s 
člani KK iz okolice Tržišča in Krmelja na pohod. Na 
dan srca in ožilja, 24. septembra, bo pohod, ki ga 
bo letos organizirala skupina KK Sevnica, enota iz 
Tržišča. Vabljeni vsi, ki vam druženje, dobra volja in 
dobro počutje kaj pomenijo.
Bodi kot poštna znamka. Prilepi se na našo stran 
in se ne odlepi, dokler ne prideš na cilj.

Teja za Koronarni klub Sevnica

Vidov pohod

V nedeljo, 29. maja, smo pevci Mešanega 
pevskega zbora župnije Boštanj, na povabilo 
tamkaj živečih Slovencev, obiskali naše rojake v 
Špitalu na avstrijskem Koroškem. Pri njih je že 
dolgo naš rojak, salezijanec Jože Andolšek. S 
svojim petjem smo sodelovali pri slovenski sveti 
maši v tamkajšnji čudoviti kapeli, kjer se redno 
sestajajo pri bogoslužju. Tega smo sklenili še z 
nekaj slovenskimi pesmimi. Po dušni hrani je bila na 
vrsti še telesna s pogostitvijo pri kapeli in kosilom 
v tamkajšnji restavraciji. V čudovitem ozračju ob 

petju slovenskih narodnih pesmi smo poglobili 
naše prijateljske vezi in prepričan sem, da ne bo 
ostalo le pri tem. Prijetno romanje smo končali 
z ogledom mesta in bližnjih jezer ter se razšli z 
obljubo, da se prihodnje leto vidimo v Boštanju. 
 

Andrej Lisec

Gostovanje Mešanega 
pevskega zbora župnije 
Boštanj na avstrijskem 
Koroškem

Gradivo za objavo uredila in pripravila 
Občina Sevnica

Velik interes za pridobitev 
optičnega omrežja že od leta 2007   

Občina Sevnica je možnost dostopa do 
najsodobnejših telekomunikacijskih rešitev svojim 
občanom omogočila z uspešno prijavo na razpis in 
pridobitvijo nepovratnih sredstev. Z aktivnostmi 
za prijavo na razpis je sicer pričela že v letu 2007, 
vendar zaradi nedefiniranih pogojev, problema 
javno-zasebnega partnerstva in problema DDV, ki 
je bil takrat še strošek občine, ni oddala vloge za 
prijavo. Uspešno pridobljena sredstva na drugem 
javnem razpisu iz leta 2010 so za občino velik 
uspeh, še večji uspeh pa bo zadovoljstvo občanov, 
ki bodo med drugim imeli možnost pridobitve 
najsodobnejšega in najhitrejšega internetnega 
omrežja.

O gradnji omrežja v občini Sevnica

Gradnja optičnega omrežja se je v občini Sevnica 
pričela julija, in sicer v krajevni skupnosti Studenec, 
natančneje na Artu. V poletnih mesecih se dela 
odvijajo tudi na območju ostalih krajevnih skupnosti, 
kjer so v fazi izgradnje in postavitve FL (funkcijskih 
lokacij - central), postopoma pa se bodo gradbena 
dela nadaljevala po območju celotne sevniške 
občine. Izgrajenih bo od 350 do 400 kilometrov 
kabelske kanalizacije, ki bo povečini umeščena ob 
javni, predvsem cestni infrastrukturi. Kjer je iz 
projektne dokumentacije razvidno drugače, pa bo 
potrebno pridobiti služnosti posameznih lastnikov 
zemljišč.

Prispevek občanov za dostop do nove tehnologije 
bo v vseh občinah enak, in sicer okrog 200 evrov. 
Ob tem bo strošek občanov tudi notarsko overjanje 
služnostnih pogodb za zemljišča od glavnega voda 
do objekta oziroma gospodinjstva.
Poleg dostopnosti informacij, zagotovljenih s 
strani Občine Sevnica, so med izvajanjem del na 
območju posameznih krajevnih skupnosti na voljo 
info-točke, kjer krajani lahko zastavljajo morebitna 
vprašanja o izgradnji omrežja neposredno izvajalcu 
GVO oziroma njihovim poverjenikom.

Spremljanje trase optičnega omrežja 
je omogočeno na internetnem naslovu 

Občine Sevnica 

www.obcina-sevnica.si

pod rubriko Optično omrežje.

Dela v krajevni skupnosti Studenec. 
Foto: Občina Sevnica

V Ribnem pri Bledu je bilo 11. junija tradicionalno 
srečanje NMP reševalcev Slovenije, ki se ga je 
udeležila tudi ekipa zaposlenih v Zdravstvenem 
domu Sevnica. Prvi del srečanja je potekal po 
utečenem protokolu, in sicer v znamenju zabavnih 
iger iz vsakdanjega dela zdravstvenih delavcev. V 
naši ekipi so bili Žarko Janc, Marko Zidar in Nuša 
Kozmus, osvojili pa so odlično tretje mesto od 
skupno 13 sodelujočih ekip. K temu je pripomogla 
tudi zelo dobra navijaška skupina. 

Po razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad 
se je začel glasbeni del srečanja z ansamblom 
YuhuBanda.

Nuša Kozmus, ZD Sevnica

Tradicionalno srečanje NMP 
reševalcev Slovenije

Lipa zelenela je tam v dišečem gaju ... Kdo ne 
pozna te lepe slovenske pesmi, ki jo je narod že 
vzel za svojo? Tudi v našem Trubarjevem domu 
upokojencev smo obirali lipovo cvetje in jo peli. 
Imamo namreč drevored lip, ki lepšajo naš park. 

Kar veliko stanovalcev se nas je zbralo v senci 
parka, prinesli so nam lipove veje in začeli smo 
obirati lipovo cvetje. Spominjam se, da sem to 
rada počela še kot otrok, iz tega cvetja smo doma 
kuhali čaj. Tega dela sem se zelo razveselila. Vsi 
skupaj smo se naužili prečudovitega lipovega vonja 
in ta nam je polepšal naš dan.

Vlasta Zupančič,
stanovalka doma

Trgali smo lipovo cvetje
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Po občini

Zadnjo junijsko soboto oziroma na dan državnosti 
smo na Studencu praznovali 80. obletnico PGD 
Studenec. Ob tej priložnosti so se na Studencu 
zbrali številni gasilci iz GZ Sevnica pa tudi iz 
sosednjih društev v drugih gasilskih zvezah. 

Popoldne smo pripravili tekmovanje v gasilskih 
disciplinah, pomerilo pa se je 18 ekip. Uradni 
del proslave sta začela sevniška godba in MePZ 
iz Studenca, zgodovino društva je predstavil 
predsednik Tone Blaževič. Za njim je predsednik 
GZS Zvone Košmerl poudaril pomen prostovoljnih 
gasilskih društev in njihovo vlogo v sistemu požarne 
varnosti in preostalih naravnih nesreč, župan 
Srečko Ocvirk pa, da bo novo vozilo omogočilo 
hitrejše posredovanje. Župnik je ob blagoslovu 
želel, da bi to vozilo čim manjkrat uporabili za tisto, 
čemur je namenjeno. Po končani proslavi smo se 
veselili z ansamblom Korak še pozno v noč.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem za finančno in 
materialno pomoč ter prostovoljno delo. Hvala 

tudi godbi iz Sevnice za popestritev programa, 
pevcem MePZ Studenec, osnovni šoli Studenec in 
Andreji Janc ter Aktivu kmečkih žena Studenec. 

Vir: UO PGD Studenec

Ob 80. obletnici PGD 
Studenec novo gasilsko vozilo

V soboto, 2. julija, je bilo v naši vasi na Bregu 
veselo in slovesno. Gasilke in gasilci PGD Breg 
smo namreč praznovali 60. obletnico ustanovitve 
in uspešnega delovanja našega društva, zato je 
16 moških in ženskih ekip tekmovalo že na tretjem 
tradicionalnem gasilskem memorialu Antona 
Kožarja. Za tem je bila proslava, začela pa se je s 

slavnostnim postrojem gasilskih društev iz bližnje 
in daljne okolice ob spremljavi Železničarske godbe 
Zidani Most. Predsednik društva Gregor Horvat 
se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki smo kakor 
koli pripomogli k dobremu delovanju društva. Ta v 
majhnih krajih ne pomaga le ob požarih in drugih 
naravnih nesrečah ali ujmah, ampak je gonilo 
vseh kulturnih in družabnih prireditev v vasi. Tudi 
slavnostni govornik, župan Srečko Ocvirk, nam 

je ob jubileju čestital in se nam zahvalil za trud, 
opravljeno delo in dobro sodelovanje, hkrati pa 
razvil novi prapor. Tega smo po 45 letih zamenjali 
s pomočjo krajanov, gasilcev in drugih donatorjev. 
Najbolj zaslužnim gasilcem je predsednik GZ 
Sevnica, Zvone Košmerl, podelil priznanja, 
posebno odlikovanje GZ Slovenije pa je prejelo tudi 
društvo. 
V kulturnem programu so sodelovali še plesalke 
in plesalci Folklornega društva Brusači iz Radeč 
in mladi, nasmejani gasilec Kristjan Štigl, ki je 
raztegnil meh.
Po uradnem delu je bila na vrsti veselica. Ta je 
skupaj s Fanti izpod Lisce trajala pozno v noč.
      
 Gregor Horvat, PGD Breg

Foto: Nejc Volarič (www.nejcvolaric.eu)

60 let PGD Breg

PGD Blanca je v soboto, 9. julija, v sončnem in 
vročem vremenu pripravil pravi praznik za krajane 
Blance. Najprej so se gasilci sosednjih društev 
pomerili v prvem memorialu Lada Mešička, in sicer 
v mokri vaji in vezavi vozlov. Ob razglasitvi rezultatov 
smo se domači gasilci skupaj s predsednikom 
Hermanom Radejem veselili uspeha naših ekip, 
saj so članice in člani osvojili drugo mesto in tako 
kar dva nova pokala krasita naš gasilski dom. 

Članice našega društva so osvojile tudi navezo na 
salami, saj so bile najhitrejše na vozlih. Navezo 
in pokale je priskrbela družina Mešiček, Ana 
Mešiček se je zahvalila vsem tekmovalnim ekipam 
za sodelovanje na prvem memorialu. Gasilsko 
tekmovanje je vodila članica našega društva Manca 
Marko in poskrbela, da je vse potekalo, kot mora. 
Zanimivo je bilo tudi tradicionalno tekmovanje 
v sestavljanju lojtrnega voza. Mnogi tega ne 
znajo več, saj so vozove nadomestile traktorske 
prikolice. Po končanem tekmovanju smo se 
zabavali ob zvokih ansambla Zdravica. Melodije iz 

Dalmacije in naše Gorenjske so pripomogle, da so 
rajali starejši in mlajši. Ples in petje sta se slišala 
pozno v noč. 
Za vsak kraj je pomembno, da skrbi za prijetno 
druženje krajanov. Gasilci z Blance smo kraj spet 
povezali med seboj. V slogi je moč, je naše geslo. 
Upamo, da bo tako tudi vnaprej.

Mateja Strnad

Na Blanci je bilo veselo

Ženska desetina Foto: Bojan Kus

Moška desetina Foto: Bojan Kus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezervacije in informacije: 
 
Turisti na agencija Doživljaj 
Boštanj 80 
8290 Sevnica 
Tel.: 07 81 65 462 
        051 680 287 

 
 

 
- Urejene plaže po vaši izbiri, 
- možnost obiska SMC Ankaran, ki ga vodi g. Mirko Simon i  iz Boštanja, 
- ve je skupine odhod iz njihovega kraja 

 
Odhod iz Sevnice ob 6. uri, povratek iz obale ob 20. uri. 
Odhodi: sobota, 6. 8. 2011, nedelja, 7. 8. 2011. 
Cena po osebi je 17 €.  
Prijave do zasedenosti avtobusa.
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Oglasi
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Turizem, TZOS

Šentjanški vinogradniki so imeli lepo priložnost, da 
se v svojih zidanicah predstavijo z odličnimi vini, s 
katerimi dosegajo tudi na ocenjevanju na cvičkariji 
v Novem mestu dobre rezultate. Ljudje v teh krajih 
res živimo s srcem in dušo s to za nas drago vinsko 
trto. Seveda smo ponosni in veseli, da tudi naša 
mladina pridno pomaga v društvu, tako da se nam 
za prihodnost ni bati.
Glavno dejanje je bilo na koncu pohoda v Šentjanžu 
na našem prelepem trgu, kjer so se nam pridružili 
še predsednik turističnega društva Novo mesto 
in ambasador cvička Ivo Kuljaj, ambasador Ivan 
Urbanč in Franc Češnjevar. Ti so nas nagovorili 
in čestitali društvu za naša slavljenca Jasmino in 
Staneta. Na koncu prireditve smo naši princesi 
Jasmini Podlesnik v enoletno uporabo izročili škodo 
octavio in ji zaželeli srečno vožnjo ter naj naš cviček 
dobro promovira po vsej Sloveniji in tudi zunaj nje. 
Seveda ni pohoda brez slastnega golaža in torte. 
Hvala vsem pokroviteljem, ki ste nam pomagali 
pri nabavi avtomobila za princeso, in vsem, ki ste 

kakor koli pripomogli k temu, da je obljuba, da vas 
čaka zares nepozaben dan, popolnoma uspela.
Takšnih srečanj si želimo še, zato znova dobrodošli 
prihodnje leto na dan državnosti na drugem 
pohodu med šentjanškimi goricami. 

 Ivica Strnad

To je bil vsekakor poseben dan. Ne le za vinogradnike 
Šentjanža, temveč za vse obiskovalce. Če je 
dobro organiziran, si ga vsak posameznik zelo 
zapomni, pa tudi dobro voljo in veliko pozitivne 
energije. Tako ugotovimo, da nas druženje krepi 

in spodbuja k delu, opozori na potrebo po udeležbi 
na takšnem dogodku. Že velikokrat sem ugotovila, 
da so vsi pohodi dobro obiskani in da pripomorejo 
k naši prepoznavnosti in tudi naše okolice. Naj bo 
ta pohod spodbuda tudi drugim posameznikom 
in društvom. Udeležujte se jih, ker boste tako 
bogatejši.

 Mojca Pernovšek

Turistična zveza Slovenije izpelje v sodelovanju s 
TZO Sevnica vsako leto akcijo ocenjevanja najlepših 
krajev, šol, vrtcev, kampov in preostalih turističnih 
objektov. Letošnje občinsko ocenjevanje je bilo 20. 
in 21. junija.
Komisija si je v dveh dneh ogledala kraje in vasi 
v vseh desetih KS v naši občini. Podrobneje smo 
ocenjevali tudi šole in vrtce. Svoje ugotovitve na 
terenu bomo pisno posredovali posameznim KS. 

Ugotovili smo, da so posamezni kraji zelo lepo 
urejeni in da je skoraj pri vseh viden napredek 
glede urejanja okolja. Zelo lepo je urejen vrtec 
v Sevnici in naša komisija ga je predlagala za 
regijsko ocenjevanje, kjer so ga prav tako ocenili 
kot najlepši vrtec v Posavju. Vrtec Sevnica se je 
tako uvrstil na državno tekmovanje, kjer se lahko 
po našem mnenju uvrsti zelo visoko. V kategoriji 
manjši izletniški kraji je bil najbolje ocenjen Krmelj, 
kjer je viden velik napredek pri urejanju. Krmelj bo 
z dobrimi rešitvami in trdim delom v prihodnosti 
lahko dosegal zelo dobre rezultate. Vendar je 
v naših krajih tudi zelo veliko zanemarjenih in 
neurejenih predelov. Slabo so urejeni prostori 
za zbiranje odpadkov, okolica javnih zgradb, v 
krajih ni urejenih počivališč s pitno vodo, ni javnih 
stranišč, premalo je košev za odpadke, še vedno je 
mogoče opaziti nezakonita odlagališča odpadkov. 
Opazili pa smo velik trud posameznikov, podjetij in 
institucij, ki vzorno skrbijo za svojo okolico in tako 
pripomorejo k lepši podobi kraja in občine v celoti. 
Tem bomo ob posebni priložnosti podelili pohvale. 
Radi se pohvalimo, v kako lepem naravnem okolju 
živimo, vendar ga po drugi strani nezadržno 
kvarimo. V preveliki vnemi za olepšanjem v tipično 
kmečko okolje sadimo vsemogoče rastline, tudi 
tiste, ki ne spadajo k nam. Naše vasi čedalje bolj 
izgubljajo svojo značilno podobo. Le tu in tam smo 
opazili kakšen urejen »gartelc«, vse naokoli pa 
rasejo različne vrste cipres, ki jih je že toliko, da 
izgubiš občutek za naravno okolje. 
Člani komisije smo si bili edini, da je na občinski 
ravni najlepše urejena vas Telče v KS Tržišče, ki si 
jo je vredno ogledati.
      
   Milena Mastnak

Moja dežela, lepa in 
gostoljubna

Foto: Ljubo Motore

V Šentjanžu smo tudi letos julija uničevali 
ambrozijo. Rast te alergene rastline, ki je čedalje 
večja težava tudi v Sloveniji, je zdaj v polnem 
razmahu. Pomembno je, da jo odstranimo, še 
preden zacveti, in tako preprečimo raznašanje 
semen in njeno širjenje. Z zadovoljstvom se lahko 
pohvalimo, da je letos rastline v našem koncu 
manj kot lani, tako da je očitno lanska akcija že 
obrodila sadove. Smo pa z ogorčenjem odkrili 
novo rastišče v na novo urejenem središču kraja, 
kamor se je očitno zanesla z navozom nove zemlje 
ob urejanju okolice. Čeprav je bilo popoldne, 
ko smo bili na delu, »pasje« vroče, smo se imeli 
lepo in smo dan sklenili s prijetnim občutkom, da 
smo naredili nekaj koristnega. To bomo ponovili 
čez 14 dni. Moti nas mogoče le, da se tovrstnih 
akcij udeležujemo bolj ali manj isti posamezniki 
in da nekako ni pravega zanimanja med drugimi. 

Če ne drugega, bi bilo najbrž zanimivo spoznati to 
rastlino, da se je mogoče spopadati z njo. Premalo 
se zavedamo, da je lahko tisti, na čigar zemljišču 
raste plevel in ga ne odstrani, tudi v Sloveniji, za to 
kaznovan. Torej, ambrozija je res problem, zato je 
čas, da se začnemo tega zavedati! 

Petra Majcen

V Šentjanžu smo uničevali 
ambrozijo

KŠTM Sevnica pripravlja predloge za novi Katalog 
turistične ponudbe 2012. Vse zainteresirane 
ponudnike storitev na področju turizma vabimo, 
da nam pošljejo svoje programe in opise zanimivih 
programov. V avgustu želimo zbrati novosti na 
področju ponudb za nove programe, enodnevne 
in večdnevne izlete, pakete za konec tedna in 
počitnice.
Vsi zainteresirani lahko na naslov KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, do 16. avgusta 
posredujete kratek opis svoje ponudbe. Opisom 
priložite tudi kakšno fotografijo.
      
  Milena Mastnak, KŠTM Sevnica

Katalog turistične ponudbe 2012

V soboto, 25. junija, smo člani Društva 
vinogradnikov Šentjanž organizirali prvi 
vinogradniški pohod. Na trgu pred cerkvijo se 
je zbralo več kot 100 pohodnikov, pozdravil pa 
nas je Jože Žura, predsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske.
Renata Kuhar, ki je bila najbolj dejavna, z Milanom 
Sotlarjem pa imata največ zaslug, da je pohod 
potekal brezhibno, je predstavila načrt pohoda. V 
ta projekt sta vložila veliko časa in dela, zasnovan 
pa je bil lani, ko je bil predsednik društva Bruno 
Bregar, glavni pobudnik za uresničevanje večletne 
želje po tovrstnem druženju. 
Pohoda so se udeležili tudi 11. cvičkova princesa 
Vesna Perko in letošnja cvičkova princesa, 
Šentjanžanka Jasmina Podlesnik, seveda pa 
tudi naš ambasador Stane Erman. Zelo smo bili 
navdušeni, ker so šli z nami tudi letošnji kralj cvička 
Anton Unetič, župnik Janez Cevec, podpredsednik 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Rudi Bec, 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
in poleg domačinov tudi veliko pohodnikov od 
drugod. Ves dan sta nas spremljala lepo vreme 
in dobra volja, pa tudi domačini Podboršta, 
Požarč, Orehovice, Svrževega in Štajngroba 
so nas gostoljubno sprejeli in nas pogostili s 
hrano in pijačo, za kar se jim še enkrat iskreno 
zahvaljujemo.

Prvi vinogradniški pohod 
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Turizem, TZOS

Drugo nedeljo julija so bili v Žnidaršičevo zidanico 
na Breški gori (Hudo Brezje) vabljeni vsi, ki bi se radi 
naučili kaj več o gobah. Zanimanje je bilo precejšnje, 
vendar je bila udeležba precej skromna. Razlogi so 
bili pasja vročina, pomanjkanje gob zaradi suše in 
hkratno žegnanje v Rovišču. Kljub temu je dobremu 
poznavalcu gob, determinatorju Zmagu Mihaliču, 
uspelo peščici udeležencev predstaviti nekaj gob, 
ki so poleg jurčkov in lisičk najbolj značilne za ta 
letni čas: iz rodu golobic zelenkasto golobico in 
iz rodu mušnic bisernico. Če bo zanimanje, se 
bodo gobarska srečanja nadaljevala vso gobarsko 
sezono, naslednje pa bo takoj po prvem izdatnem 
dežju; če ne prej, jeseni. Skupaj bomo šli v gozd, 
nabrali čim več raznovrstnih gob, se vrnili v 
zidanico, z mojo in božjo pomočjo ugotovili, kaj 
smo nabrali, in na koncu vse okusne užitne gobe 
pojedli. To bo prava gobja pojedina, žeje pa tudi 
ne bomo trpeli. Vljudno vabljeni! Prosim, pokličite 
telefonsko številko 041/500 968.
 

Anton Žnidaršič

Gobarjenje

Vabimo vas na pot po vaseh v KS Tržišče. Najbolje 
je, da se najprej ustavite pri pletenki velikanki, ki 
stoji ob glavni cesti Trebnje–Sevnica. Že pletenka 
vam sporoča, da ste v vinorodnem okolišu, zato od 
tam zagotovo ne boste odšli žejni. Poleg pletenke 
stoji informacijska tabla, ki natančno prikazuje 
kraje in znamenitosti.

Želimo vam predstaviti tiste poti, ki so primerne 
za obiskovalce vseh starosti. Škovec je vas na 
hribu nad Tržiščem. Pomembna je, ker je lani 
postala tretji najlepši izletniški kraj v Sloveniji. Do 
Škovca je najbolje, da se peš odpravite iz Tržišča, 
pot nadaljujete ob potoku, ob čudovito urejenem 
športnem parku. Pridete do perišča, od tam pa 
nadaljujete po hladni senci naravnost po dolini. Ko 
boste prišli do ceste, vas bodo vodili kažipoti. Na 
Škovcu vas bodo pričakali prijazni domačini, ki so 
res čudovito uredili vasico. Najpomembnejše je 
dvoje, in sicer muzej starega orodja in kmetijskih 
pripomočkov na prostem ter lepo urejeno vaško 
središče. Od njega nadaljujete naprej po asfaltirani 
cesti do Kaplje vasi in potem naprej do Tržišča. 
Pot je primerna tudi za kolesarje, ki naj v Tržišču 
pri perišču pot nadaljujejo po asfaltni poti v hrib in 
nato sledijo označevalnim tablam.

Vabimo vas tudi na bližnji Malkovec, vinorodni 
biser krajevne skupnosti in našega območja sploh. 
Vas je znana po čudovitih vinogradih, ki se strmo 
vzpenjajo, zato je potrebna ročna obdelava. Da na 
Malkovcu teče odličen cviček, je že splošno znano. 
Potrditev so vinogradniki dobili, ko sta v preteklih 
petih letih kar dva vinogradnika prejela naziv kralj 
cvička. Z Malkovca se vidi do Lisce, Kuma, na 
drugo stran se razprostirajo dolina reke Krke in 
Gorjanci s Trdinovim vrhom. Že Prežihov Voranc, 
ki je hodil po naših krajih, je zapisal, da je to najlepši 
kos poti od Mokronoga do Pijane Gore. Omeniti pa 
ni pozabil niti prijaznih domačinov, ki ti z veseljem 
ponudijo kos kruha in kozarec vina. In to navado 
imajo domačini še zdaj.
      
  Milena Mastnak, KŠTM Sevnica

Namig za premik

grajske.novice@kstm.si

Dvanajstič na Kumu in 
prvič preko Vršiča v Koper

Že od leta 2000 se vsako prvo soboto julija 
podamo iz Velikega Cirnika (399 m) in premagamo 
820 m višinske razlike z mopedi do Kuma. Letos 
je desetina od 40 odpeljala iz Velikega Cirnika na 
370 km dolgo turo, ki je vodila po izbranih poteh 
na 1611 m visoki Vršič in po lepi dolini Soče, delno 
prek Italije, do Tomosa v Koper.

Zaradi dobro vzdrževanih in pripravljenih jeklenih 
konjičkov so vsi prišli na cilj. Večja skupina se je 
vrnila na Veliki Cirnik zgodaj popoldne in imela nekaj 
okvar na kolesu, kar so popravili sproti. Malica in 
analiza vožnje sta bili na prireditvenem prostoru 
pri gasilskem domu na Velikem Cirniku.
Stane Us, Jože Kos, Mirko Koritnik in Jože Mikec 
so imeli največ težav z dežjem v Soški dolini 
ter izgubljenim dušilcem, a so vse odpravljali s 
spremljajočim vozilom GD V. Cirnik, s katerim jih je 
spremljal Zdravko Remar. Najbolj so bili razočarani, 
ker kljub dogovoru nobenemu predstavniku Tomosa 
ni uspelo pozdraviti požrtvovalnih varovalcev 
njihove dediščine na njihovem dvorišču. Prijetno 
presenečenje je bil prisrčen in domač sprejem 
župnika Mirka Simončiča, ki nam je ponudil streho 
v salezijanskem domu v Ankaranu. Zelo okusne 
so bile tudi specialitete sorodnice enega od 
mopedistov, ki z družino živi v Marezigah. 
Sklep udeležencev obeh odprav je, da se snidejo 
z dobro pripravljenimi mopedi prvo soboto julija 
prihodnje leto na V. Cirniku. 

Zdravko Remar

Zanimivi podvig 
cirniških mopedistov 

Na Velikem Cirniku so bile 16. julija že 15. gasilske 
igre brez meja. Poleg tekmovanja, ki je še dodatno 
zviševalo temperaturo tekmovalcev, je PGD Veliki 
Cirnik praznoval tudi 60. obletnico delovanja 
društva. Za uspeh oziroma dosežke, ki jih pretekla 
leta ni bilo malo, so cirniškem gasilcem čestitali 
sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik GZ 
Sevnica Zvone Košmerl, predsednik KS Šentjanž 
Boštjan Krmelj, s svojim obiskom pa je vse počastil 
tudi župnik Brečko iz Šentruperta.
Poleg trdega dela, ki ga vsa ta leta ni bilo malo, 
brez podpore gasilske zveze, občine Sevnica in 
Krajevne skupnosti Šentjanž verjetno ne bi bili 
kos vsem izzivom. Le kdo je pred 60 leti sploh 
pomislil, da bo na Velikem Cirniku nekoč stal tako 
mogočen gasilski dom. Prenovljena notranjost, 
nova fasada, novi prireditveni prostor, urejena 
okolica. Tekmovalcem in gledalcem, ki se udeležijo 
gasilskih iger brez meja, se ni treba več stiskati ob 
ozki cesti, ki pelje do gasilskega doma. Že drugo 
leto zapored je bilo tekmovanje na urejenem, 
predvsem pa dovolj velikem poligonu. Tudi urejen 
prostor je verjetno razlog, da je tekmujočih 
ekip vsako leto več. Letos se je na Gasilske 
igre brez meja prijavilo kar 18 ekip, kar šest s 
predstavnicami nežnejšega spola, in ekipi, kateri 
nista bili sestavljeni iz gasilcev. Kljub vročini so 
bili tekmovalci urni in hitri. Prvo mesto je med 
ženskimi ekipami zasedlo društvo iz Primoža, za 
njim je bila ženska gasilka ekipa iz Brega, na tretje 
mesto pa so se uvrstile gasilke iz Studenca. 

Razglasitev rezultatov moških ekip je bila polna 
presenečenj. Prvo mesto na gasilskem tekmovanju 
ni pripadalo gasilskemu društvu. Najhitrejše in 
najdrznejše društvo je bilo z imenom Zetor klub iz 
Mirne Peči, za njim pa PGD iz Primoža in PGD iz 
Tržišča. 
Strahu, da bi gasilstvo v Sloveniji izumrlo, ni! 
Skritih je še veliko talentov, le poiskati jih je treba. 
Na Velikem Cirniku pričakujemo prihodnje leto tudi 
vas!

Alenka Bunderšek, PGD Veliki Cirnik

60. obletnica in 
15 let gasilskih iger brez 
meja v organizaciji 
PGD Veliki Cirnik

dozivljaj@kstm.si
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Druščina 14 glasbenikov s skupnim imenom 
Makadam sp. (s pihalci ali prijatelji) je v petek, 
24. junija, v atriju gradu Sevnica priredila pravo 
glasbeno poslastico za vse ljubitelje evergrinov, 

roka, soula in tudi bluza. Kljub rahlemu dežju je 
druščina stopila na oder in začela preigravati 
vsem dobro znane pesmi. To je kmalu ustvarilo 
izjemno pozitivno ozračje. Kombinacija bobnov, 
kitar, klaviatur, pozavn, saksofonov in glasov pevk 
sester Molan in Renata Klenovška so ustvarili 
sozvočje, ki ga na sevniškem gradu še nismo 
slišali v takšni zasedbi. Občinstvo je s ploskanjem 
navdušeno nagradilo vsako pesem, slišali so se 
vzkliki, občinstvo je dvigovalo roke in plesalo. 
Zagotovo bomo to izjemno glasbeno druščino še 
videli in seveda slišali tudi na festivalu Knap'n'fest 
v Krmelju, 12. avgusta, in na Kitarijadi v Sevnici, 
19. avgusta. Čestitke glasbenikom in še veliko 
uspešnih nastopov z obilo glasbenih užitkov!

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Makadam sp. 
navdušili občinstvo

V sredo, 6. junija, smo bili na gradu Sevnica 
priče edinstvenem likovno-glasbenem dogodku. 
Rudi Stopar je v sklopu rednih Radogost večerov 
vsako prvo sredo v mesecu gostil Mišo Krofl, ki 
se je predstavila s projekcijo fotografij iz Burkina 
Fasa. Tja je šla pomagat otrokom v tej revni državi 
zahodnega dela afriške celine. V svoji predstavitvi 
je med drugim povedala: »Ker imam najraje na 
svetu otroke, sem hotela pomagati tistim v stiski. 

Sveta ne morem spremeniti, lahko pa skrbim za 
šolanje enega. Izbrala sem deklico iz najrevnejše 
države Burkina Fasa v Podsaharski Afriki. Pozneje 
sem ponudila moje znanje in ustvarjala z otroki iz 
obrobja mesta Bobo Dioulassi. Ker otrok nočem 
spreminjati po evropsko, sem se naučila njihove 
tehnike slikanja bogolan na bombažne trakove z 
naravnimi barvami listja, skorje in zemlje. Vzorci 
so čisto abstraktni. Tam so se učili Picasso in 
sodobniki.« Njeno predstavitev je popestril nastop 
bobnarja Sama Buscha iz Sudana. »V delih Miše 
Krofl se zrcali človeško življenje, neobremenjeno s 
tradicionalno evropsko empirično izkušnjo. 

Radogost večer z Mišo Krofl 
z izdelki iz Burkina Fasa 

V prikazovanju ustaljenih oblik življenja išče 
uravnoteženost med človekom, naravo in bogovi. 
V njenih delih se zrcali spoštovanje do sočloveka in 
afriške tradicije,« je o njenem delu zapisala Marta 
Martelj. Umetnica se predstavlja z nekaj replikami 
svojih del v bogolanski tehniki, kjer z naravnimi 
barvili in soncem ustvarja slike na bombažni tkanini, 
in z malo plastiko, živalsko in človeško figuraliko, 
izdelano po postopku izgubljenega voska, ki ima 
na afriški celini bogato tradicijo. Miša Krofl tako 
prinaša svežo in doživeto obogatitev v naš likovni 
prostor in v ustvarjanje, ki ga je spoznala v Burkina 
Fasu. Razstavo njenih del si je mogoče ogledati 
do vključno 3. avgusta v oknu Radogost na gradu 
Sevnica. Vljudno vabljeni!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

V četrtek, 7. julija, smo odprli likovno razstavo 
Likovnokulturnega društva Mavrica iz Novega 
mesta. Spregovoril je podpredsednik društva 
Vladimir Škrinjar. LKD Mavrico vodi likovni pedagog 
in njegov prvi predsednik Marijan Maznik. Dela, 
nastala v ljubiteljski skupini Mavrica, ponujajo 
gledalcem bogat in pester pregled likovnega 
snovanja, ki bolj ali manj sledi tokovom poklicnih 
likovnih umetnikov. Med člani so tudi takšni, ki 
so po svoji intelektualni zmogljivosti in ustvarjalni 
moči že presegli raven ljubiteljskega slikanja in 
z iskanjem in oblikovanjem izvirnega likovnega 
slogovnega izraza ne spadajo več v krog običajnih 
ljubiteljskih prizadevanj. Člani društva so prejeli 
več kot 30 nagrad, priznanj in odličij doma in v 
tujini. Mavrica že od začetka povezuje matično 
domovino in Slovence v zamejstvu. Ob odprtju 
razstave je član LKD Mavrica Maks Starc prebral 
nekaj pesmi iz svoje zbirke Odmev duše. 

Odprtje likovne razstave, ki je bilo v sklopu 
tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško 
grajsko poletje, so obiskovalci sklenili v grajski 
vinoteki. Razstavo si je mogoče ogledati do 
vključno 2. avgusta. www.grad-sevnica.com 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Likovna razstava 
LKD Mavrica 
na gradu Sevnica

Foto: Niko Golob

Fotogalerija:
Srednjeveški dan
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URBANISTAN 

Foto: Rok Petančič, Katja Gračner
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 1.8., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti 

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 1.8., 
od 16.00 do 18.00 Prodaja zelenjave in sadja (ekološka pridelava) Sedež Društva Ajda 

Posavje, Žigrski vrh 8a
Org.: Društvo Ajda Posavje; 
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532

ponedeljek, 1.8., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 8/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 2.8., 
ob 15.00

Snemanja s kamero 
Začetni tečaj snemanja s kamero: osnovna teoretična in praktična 
znanja iz področja snemanja z digitalno kamero, tečaj traja 18 ur.

SUNK KNOF 
(pri bazenu Sevnica)

Org.: Društvo K.N.O.F.; 
Info.: Mojca, 051/309-063, www.knof.si

torek, 2.8., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti 

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 2.8., 
od 19.30 do 20.30

Joga v parku 
Vadba je brezplačna (v primeru slabega vremena v prostorih gradu) park gradu Sevnica Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju; 

Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sreda, 3.8., 
ob 20.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer 
Gost: Kipar Janez Zorko – Pariz, Francija. Sevniški rojak, ki umetniško 
deluje v Franciji.

zbirka »Ogled« na gradu 
Sevnica

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica; 
Info.: www.grad-sevnica.com

četrtek, 4.8., 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Razstava – Mladi avtor 2010: umetniška dela Matica Svažiča 

Grad Sevnica, Mosconova 
galerija

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja 
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166, 
zkd.sevnica@siol, oi.sevnica@jskd.si

sobota, 6.8. in 
nedelja, 7.8. Para Lisca 2011 Lisca Org.: DJP Kondor Radeče; 

Info.: Robi Hiršel, 041/733-865

sobota, 6.8, 
ob 5.00 Avtobusni planinski izlet Kubed- Strunjan iz avtobusne postaje 

Sevnica
Org.: PD Lisca Sevnica 
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sobota, 6.8, 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC-jem v 

Sevnici
Org.: KŠTM Sevnica, 
Info.: 07/81-61-070

torek, 9.8., 
od 19.30 do 20.30

Joga v parku 
Vadba je brezplačna in bo v primeru slabega vremena potekala v 
notranjih prostorih gradu.

park gradu Sevnica Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sreda, 10.8., 
ob 17.00 Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 8/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

petek, 12.8., 
od 15.00 dalje Dvodnevni festival: Knap'n'fest 2011 Športni park Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj; 
Info.: Franci Bastardi, 031/862-948, 
frenk.bastardi@knapnfest.si

sobota, 13.8., 
ob 9.00 Tek ob Hinji Športni park Krmelj Org.: DKŠD Svoboda Krmelj - turistična 

sekcija

sobota, 13.8., 
ob 14.00 Vseslovensko srečanje lunohodcev na Polzeli odhod iz avtobusne 

postaje Sevnica
Org.: PD Lisca Sevnica
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sobota, 13.8., 
od 15.00 dalje

Knap'n'fest 2011 
Dvodnevni festival Športni park Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj; 
Info.: Franci Bastardi, 031/862-948, 
frenk.bastardi@knapnfest.si

nedelja, 14.8., 
ob 10.00 Tradicionalno žegnanje Leskovec nad Šentjanžem Org.: TD Šentjanž; 

Info.: Jožica, 031/894-193

od torka, 16.8., 
do petka, 19.8., 
od 9.00 do 14.00

Poletne »igre brez meja« za osnovnošolce Lukovec
Org.: Družinski center Sevnica, 
Info: Melita, 031/899-674, 
druzinski.center.sevnica@gmail.com

torek, 16.8.,
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica, NHM 29
Org.: Avtošola Prah Sevnica,
Info.: Toni, 031/643-338

torek, 16.8., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 8/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 16.8., 
od 19.30 do 20.30

Joga v parku 
Vadba je brezplačna in bo v primeru slabega vremena potekala v 
notranjih prostorih gradu.

park gradu Sevnica Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

četrtek, 18.8., 
od  7.00 do 12.00

Krvodajalska akcija 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! 

OŠ Krmelj
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 19.8., 
od  7.00 do 13.00

Krvodajalska akcija 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! 

OŠ Sava Kladnika Sevnica
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 19.8., 
ob 19.00

Kitarijada starih bandov in glasbe: 
Legalo kriminalo, Snowblind, Verusus in drugi mladi rock bandi.

pri Športnem domu pri 
bazenu Sevnica (v slučaju 
dežja v Športnem domu)

Org.: Društvo K.N.O.F., 
Info.: Miran Štojs, 041/720-248, 
drustvo@knof.si, www.knof.si

petek, 19.8., 
ob 20.00

Koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta (Kanada) 
Prepevajo slovenske in kanadske ljudske pesmi, duhovno glasbo, 
sodobne popularne pesmi.

atrij Gradu Sevnica
Org.: Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev 
Sevnica, KŠTM Sevnica. Info: Rok, 
051/680-289,gsevnica@gmail.com

petek, 19.8., 
ob 20.30

ŠentROCKjanž '11 
Nastopili bodo: Štajnbrik, Out of line, DJ Šudr pri OŠ Šentjanž Org.: Mladinsko društvo Šentjanž; 

Info.: marko.repse@gmail.com

sobota, 20.8., 
ob 5.00 Pohod na Triglav - obvezne predhodne prijave. Izpred AP Sevnica Org.: PD Lisca Sevnica 

Info.: Janko Avguštin, 041/272-544

sobota, 20.8., 
ob 19.00

Kitarijada starih bandov in glasbe: 
Lado Leskovar, Čudežna polja, Slavko Ivančič in druge zvezde 
"stare" glasbe

pri Športnem domu pri 
bazenu Sevnica (v slučaju 
dežja v Športnem domu)

Org.: Društvo K.N.O.F., 
Info.: Miran Štojs, 041/720-248, 
drustvo@knof.si, www.knof.si

sobota, 20.8., 
ob 19.00

ŠentROCKjanž '11 
Vaška veselica '11 Nastopili bodo: Veseli Dolenjci pri OŠ Šentjanž Org.: Mladinsko društvo Šentjanž; 

Info.: marko.repse@gmail.com

nedelja, 21.8.,
ob 9.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 8/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672
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Avgusta pripravljamo poleg že utečenih turnirjev, družabnih iger, filmskih 
večerov in kvizov še predvajanje risanih filmov na projekcijskem platnu. Na 
sporedu bodo vsak petek, ob 12. uri. Pridružite se nam ob Bazenu Sevnica, 
kjer vsak četrtek ob 16. uri potekajo otroške ustvarjalnice. Vse navedene 
aktivnosti so za obiskovalce brezplačne.
Več informacij lahko dobite na tel. št. 051–680–290 (Mojca), 
031–643–246 (Marjana), info@kstm.si ali mc.najem365@gmail.com.

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 22.8., 
od  7.00 do 13.00

Krvodajalska akcija 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! 

OŠ Sava Kladnika Sevnica
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

od ponedeljka, 22.8., 
do petka, 26.8.,
 od 9.00 do 14.00

Poletne »igre brez meja« za osnovnošolce igrišče pri Športnem 
domu Sevnica

Org.: Družinski center Sevnica, 
Info: Melita, 031/899-674, 
druzinski.center.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 22.8., 
od 16.00 do 18.00 Prodaja zelenjave in sadja (ekološka pridelava) 

sedež Društva za 
biološkodinamično 
gospodarjenje Ajda 
Posavje, Žigrski vrh 8a

Org.: Društvo Ajda Posavje; 
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532

torek, 23.8., 
ob 6.00 Strokovna ekskurzija v Gornjo Radgono

Odhod avtobusa iz 
Blance ob 6.00, 6.15 iz 
Sevnice, 6.20 iz Boštanja

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica – Bo-
štanj; Info.: Franc Košak, 041/654-919. 
Prijave: KOC Sevnica

torek, 23.8., 
od 19.30 do 20.30

Joga v parku 
Vadba je brezplačna in bo v primeru slabega vremena potekala v 
notranjih prostorih gradu.

park gradu Sevnica
Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju; 
Info.: 040/615-000, 
novo.mesto@jvvz.org

petek, 26.8., 
14.00 - 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
AspektaX2 
Tema za ustvarjanje bo Vizija prihodnosti. Srečanje bo popestril 
slikar Sebastjan Popelar, ki bo predstavil eno od slikarskih tehnik. 
Vabljeni vsi ustvarjalci! 

na gradu Sevnica in v 
njegovi okolici

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; 
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166, zkd.sevnica@siol.net 
oi.sevnica@jskd.si

sobota, 27.8., 
9.00 – 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
AspektaX2 
Vabljeni vsi ustvarjalci! 

na gradu Sevnica in v 
njegovi okolici

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja 
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166, 
zkd.sevnica@siol.net , oi.sevnica@jskd.si

sobota, 27.8., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Razstava fotografij »Urbanistan« avtorja Matjaža Krivica 

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-289

nedelja, 28.8., 
ob 10.00

20. Skok na Lisco 
Rekreativna gorska kolesarska dirka Skok na Lisco 2011 
kategorije do 25 let, 26 - 33 let, 34 - 40 let, 41 - 47 let, 48 - 55 
let, nad 56 let, ženske do 30 let in nad 30 let.

Zbor: Glavni trg v Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica; 
Info.: Zvone Košmerl, 041/738-357, 
kdsevnica@kolesarstvo.org, 
www.kolesarstvo.org

nedelja, 28.8., 
ob 11.00 Šah - Pokal Slovenije, 5. kolo Sevnica - Velenje Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 28.8., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Komedija »Niti tat ne more pošteno krasti« 
avtorja Daria Foa v izvedbi gledališke skupine KD Studenec.

Grad Sevnica, dvorana 
Alberta Felicijana

Org.: KD Studenec; 
Info.: Andreja Janc

ponedeljek, 29.8., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti 

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 30.8., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti 

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 30.8., 
od 19.30 do 20.30

Joga v parku 
Vadba je brezplačna in bo v primeru slabega vremena potekala v 
notranjih prostorih gradu.

park gradu Sevnica
Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju; 
Info.: 040/615-000, 
novo.mesto@jvvz.org

2. 8. Družabne igre za najmlajše ob 11. uri 10.–15. ure
3. 8. Proste aktivnosti 10.–15. ure

4. 8. Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16. uri, 
Filmski večer v MC ob 21. uri

10.–15. ure 
21.–01. ure

5. 8. Predvajanje risanih filmov ob 12. uri 10.–15. ure
6. 8. Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 16. uri 16.–20. ure
8. 8. Turnir v igranju Enke ob 11. uri 10.–15. ure
9. 8. Proste aktivnosti 10.–15. ure

10. 8. Družabne igre za najmlajše ob 11. uri 10.–15. ure

11. 8. Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16. uri, 
Filmski večer v MC ob 21. uri

10.–15. ure 
21.–01. ure

12. 8. Predvajanje risanih filmov ob 12. uri 10.–15. ure
13. 8. Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 16. uri 16.–20. ure
16. 8. Turnir v igranju Enke ob 11. uri 10.–15. ure
17. 8. Družabne igre za najmlajše ob 11. uri 10.–15. ure

18. 8. Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16. uri, 
Filmski večer v MC ob 21. uri

10.–15. ure 
21.–01. ure

19. 8. Predvajanje risanih filmov ob 12. uri 10.–15. ure
20. 8. Mladinski turnir v ročnem nogometu ob 16. uri 16.–20. ure
22. 8. Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 11. uri 10.–15. ure
23. 8. Proste aktivnosti 10.–15. ure
24. 8. Turnir v igranju Enke ob 11. uri 10.–15. ure

25. 8. Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16. uri, 
Filmski večer v MC ob 21. uri

10.–15. ure 
21–01 ure

26. 8. Mladinski turnir v ročnem nogometu ob 11. uri, 
predvajanje risanih filmov ob 12. uri 10.–15. ure

29. 8. Turnir v igranju Enke ob 11. uri 10.–15. ure
30. 8. Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 11. uri 10.–15. ure
31. 8. Družabne igre za najmlajše ob 11. uri 10.–15. ure

Program aktivnosti v MC Sevnica- avgust 2011
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Mladina, šolski zvonec

GZ Sevnica organizira za svoje mlade člane vsako 
leto letovanje. Tudi letos smo se odpravili proti 
Nerezinam. Z nami je bila nadebudna druščina 
36 otrok, ki je bila že pred odhodom avtobusa iz 
Sevnice zelo dobre volje.  
V tednu, ki je kar prehitro minil, smo preživeli 
zelo raznovrstne dni. Čez dan smo bili na plaži 
oz. na športnih površinah, zvečer smo imeli več 
aktivnosti. Prireditev Nerezine imajo talent smo 
izpeljali kar drugi dan, zmagala je skupina Sestre, 
saj je s svojim plesom in petjem pokazala največji 
talent. Stroga žirija, ki so jo sestavljali Hari, Valerija 
in Mateja, je vsem trem dala glasen DA. 

Obiskali smo tudi mesto Nerezine, vas Sv. Jakov 
in mesto Mali Lošinj. Vreme je bilo lepo, le četrtek 
smo preživeli ob družabnih in športnih igrah pri 
hiškah. Da se nismo preveč dolgočasili zaradi 
slabega vremena, je za dobro voljo poskrbel David 
Špegel s svojo harmoniko. Organizirali smo tudi 
turnir v namiznem tenisu. Zmagal je Nik Rantah iz 
PGD Sevnica. Zadnji večer je vodja tabora Gašper 
Janežič pripravil kviz, z največ znanja pa se je 
izkazal Mitja Prebejšek iz PGD Breg. 
Gasilski podmladek so spremljali mentorji Valerija, 
Hari, Anja in Mateja pod vodstvom Gašperja 
Janežiča, poveljnika GZ Sevnica. Ta je poskrbel, 
da je bilo otrokom lepo in si bodo skupno letovanje 
tudi dobro zapomnili.

Gasilski pozdrav: NA POMOČ!

Mateja Strnad

Letovanje 
gasilske mladine 
GZ Sevnica 

Tradicionalni poletni festival glasbe, športa in 
zabave Knap'n'fest obljublja nepozaben konec 
tedna v osrčju Krmelja na Dolenjskem. Vrhunec 
letošnjega festivala je glasbena skupina Zabranjeno 
pušenje iz Sarajeva, ki se je v vrh balkanske 
rokovske glasbe uvrstila že v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, svoj status pa uspešno ohranja 
še zdaj v vseh nekdanjih državah Jugoslavije. Na 
odru nas bodo kot prava koncertna atrakcija 
razgreli tudi najboljši slovenski panksi iz Zablujene 
generacije, revolucionarni rokerji iz Nove Gorice 
Zaklonišče prepeva, stari dobri Mambo Kingsi 
in gosti iz sosednje Italije White Queen, ki veljajo 
za najboljšo skupino Queen tribute in nas bodo 
v prepoznavnem slogu Freddyja Mercuryja in 
preostalih članov zabavali v duhu večnih uspešnic, 
kot sta We are the champions in Show must go 
on. Za ljubitelje elektronske glasbe bo poskrbljeno 
na odru housa. Festival Knap'n'fest bo v dnevnih 
aktivnostih gostil številne športnike, ki se bodo med 
sabo pomerili v košarki, malem nogometu, tenisu, 
športnem ribolovu, tekaškem krosu, paintballu in 
še nekaterih drugih športnih panogah.

Vstopnice za prireditev je po zelo ugodnih cenah 
mogoče kupiti na vseh Eventimovih prodajnih 
mestih po Sloveniji, preostale informacije pa so 
na uradnih spletnih straneh ali facebooku. Glede 
na to, kateri glasbeni gosti bodo nastopili, in 
kakšno zabavo obljubljajo organizatorji, bo dovolj 
le informacija, da se 12. in 13. avgusta vidimo v 
Krmelju na Dolenjskem.
(ponovna objava zaradi aktualnosti dogodka)

Gašper Kostrevc,
Študentski klub Sevnica

Knap'n'fest obljublja največjo 
zabavo v Posavju 

Julija smo v MC Sevnica začeli predvajati filme, ki so 
zaznamovali 20. stoletje. Ogledali smo si jih nekaj 
zelo znanih režiserjev, kot so Stanley Kubrick, Milos 
Forman, David Lynch in drugi. Namen projekta 
je seznaniti mlade s filmsko poetiko prejšnjega 
stoletja. Projekt je izobraževalne narave, saj je 
moral vsak udeleženec po ogledu filma napisati 
kratek povzetek. Najboljšega smo nagradili. 
Avgusta bodo filmski maratoni nekoliko drugačni. 
V goste bomo povabili režiserja ali filmskega 
izvedenca, ki nam bo predaval o filmski poetiki, 
Hesovem Kodeku, nizkoproračunskem filmu in še 
marsičem, zato vabljeni ob četrtkih, ob 21. uri v 
MC Sevnica. Za koruzno pokovko in osvežitev bo 
poskrbljeno. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Filmski večeri v MC Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica med 
poletnimi počitnicami na različnih lokacijah po občini 
izvajata tedenske počitniške igre za osnovnošolce. 
Igre zaznamuje sproščeno in ustvarjalno druženje, 
polno razvedrila in športnih aktivnosti. Otroci se 
kratkočasijo s skupinskimi igrami, igrajo nogomet, 
odbojko in med dvema ognjema, nekateri se 

preizkusijo tudi v igranju tenisa. Poleg športnih 
aktivnosti in miselnih ter družabnih iger so 
vsak dan tudi ustvarjalne delavnice, na katerih 
nastajajo ogrlice in zapestnice, unikatno poslikane 
vazice, vetrnice, čudoviti izdelki iz hamaperlic, 
nekatera dekleta so se naučila tudi prvih temeljev 
klekljanja. Seveda ne manjkajo tudi vodne igre, 
napihovanje »mega« mehurčkov in kakšen pohod 
v bližnjo okolico. Julija so se tako že družili otroci 
iz Krmelja, Zabukovja in Loke, avgusta pa bodo še 
igre na Lukovcu (16.–19. avgusta) in Sevnici (22.–
26. avgust). Iger se je doslej vsak dan udeležilo od 
10 do 40 otrok. 
Osnovnošolci, lepo vabljeni tudi na Lukovec in v 
Sevnico!
      
  Besedilo in foto: Damijan Ganc

Počitniške igre



PIRATI s KARIBOV
z neznanimi tokovi

èetrtek, 25. 8., 

ob 19.00
akcijska pustolovska komedija, 137 min

 
DEKLIŠČINA

torek, 23. 8., 

ob 19.00
komedija, 125 min

PIRATI s KARIBOV
z neznanimi tokovi

sobota, 27. 8., 

ob 20.00
akcijska pustolovska komedija, 137 min

 
DEKLIŠČINA

petek, 26. 8., 

ob 20.00
komedija, 125 min
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Mladina, šolski zvonec

V četrtek, 23. junija, smo obiskovalci prireditve 
Pozdrav domovini v KD Blanca prisluhnili glasbi 
in besedi v pozdrav Republiki Sloveniji, ki je te 
dni praznovala svojo dvajsetletnico. V dobro uro 
trajajočem programu so se predstavili domači 
kulturniki in šolska pevska zbora pod vodstvom 
Jelke Gregorčič Pintar. Prireditev je začela učenka 
Patricija Županc, ki je s svojim blagozvočnim 
petjem dokazala, da je »deklica mlada vesela, 
pravo slovensko dekle«. Učenci glasbeniki Anja 
Drstvenšek, Alen Ašič in Domen Mirt so nam 
slovensko himno zaigrali na trobenti in citrah. 
Veseli smo bili, da se je našemu vabilu na prireditev 
odzval župan sevniške občine gospod Srečko 
Ocvirk in nam namenil nekaj spodbudnih besed, 
prav tako je vse prisotne nagovoril predsednik KS 
Blanca gospod Jože Županc. V čast slovenstvu in 
neodvisni domovini so zadonele domoljubne pesmi 
v izvedbi godbe Blanški vinogradniki, prireditev pa 
so z vedno lepo zapetimi pesmimi popestrili Ljudski 
pevci. Glasove harmonike so prispevali glasbeniki 
Boštjana Povšeta, nekaj udarnih slovenskih pesmi 
iz naše zgodovine, kot sta Puntarska in Rdeča 
zastava, pa so odpele članice šolskih pevskih zborov 
ob harmonikarski spremljavi Martina Marka. 
Marsikdo jim je polglasno pritegnil tudi ob pesmi 
svoje mladosti Lepo je v naši domovini biti mlad. 

Domovino pozdravili tudi na 
Blanci

Že ko je učiteljica omenila, da gremo v Pulo, sem 
se veselil. Všeč mi je bilo, ko smo že v šoli naredili 
plakate za na vrata naših sob. Z Markom in 
Maticem smo sobo poimenovali Orke. Ime mi je bilo 
zelo všeč. Končno je napočil dan pred odhodom. 
Doma sem pridno pakiral in se veselil odhoda. 
Ponoči nisem nič spal. V Puli je bilo lepše, kot je 
rekla učiteljica, da bo. Všeč mi je bilo, ker smo iz 
sobe videli morje in ker je bila dovolj velika za vse 
tri. Restavracija je bila prekrasna. Vzeli smo vse, 
kar smo želeli in hrana je bila dobra.

Mislil sem, da se bomo kopali in osvajali delfinčka, 
ampak smo bili v zaprtem bazenu. Popoldne smo 
hodili na plažo in se vozili s pedolinom. Zvečer, 
ko smo bili v posteljah, smo se pogovarjali in se 

smejali. V četrtek je Jakob imel rojstni dan. Za 
darilo je dobil potovanje z ladjico. 
Šola v naravi mi je bila zelo všeč. In rad bi šel še 
kdaj na tak izlet.

Nejc Kukec, 
5. razred OŠ Tržišče 

Šola v naravi

Razigrani v bazenu s comeniusovo maskoto 
polžkom Banyettesem, ki prihaja iz Katalonije

V sredo, 15. junija, smo imeli učenci devetega 
razreda ob zaključku leta valeto. Začeli smo s 
plesom mazurka, angleški valček, ča ča ča… Po 
plesu smo se predstavili s sliko in besedo, nato 
pa še s kratkim skečem, v katerem smo prikazali 
naše neumnosti, ki smo jih počeli v šoli. Luka je 

zaigral na harmoniko, Nina pa se je predstavila 
s pesmijo. Sledilo je glavno dejanje podelitev 
spričeval, pohval in nagrad, ki smo jih prislužili. 
Sledili so govori razredničarke, predsednika KS 
Tržišče in ravnateljice. Njihov govor nas je zelo 
ganil. Po zaključni pesmi smo vsi jokali. No, ne 
čisto vsi. Veseli smo bili, da smo uspešno zaključili 
šolo. Sledila je pogostitev z dobrotami, ki so jih 
pripravile naše mamice.

Ob pozni uri smo se poslovili in odšli vsak svojo pot. 
Upamo, da se bomo večkrat videli in da ne bomo 
pozabili drug drugega. Zagotovo pa ne bomo 
pozabili časa, ki smo ga preživeli na OŠ Tržišče. 

Nika Muzga, 9. razred OŠ Tržišče

Valeta

Peti razred v Banjolah

Tudi mi smo 2. julija za hladilnico Blanca dobili 
končno destinacijo kot mnogi vi. Kljub nekoliko 
slabšim vremenskim razmeram in drugim 
dogodkom vas je prišlo na našo zabavo precej. 

Obisk je presegel lanskega in nas navdihuje za 
nadaljevanje te zgodbe. Letos smo gostili didžeje 
iz Hrvaške (Miss Lala in Kosta Radman) in z Malte 
Bjorna. Prihodnje leto se bomo za vas še bolj 
potrudili in organizirali največji Final destinaton. 
Se vidimo in ne pozabite, kje se vse konča. 

Grega Vavtar

Final destination 

Vse prisotne so s svojim petjem pesmi Hej, brigade, 
hitite in Počiva jezero v tihoti ob spremljavi orglic 
navdušili Jurjevci z Brezovega. Prav tako je svoj 
pečat prireditvi dodal recitator Franci Slemenšek 
s čudovito interpretacijo Kajuhove pesmi Samo 
milijon nas je. Skozi zgodovino slovenskega naroda 

od poselitve Slovanov do današnjih dni nas je med 
programom popeljala izvrstna napovedovalka 
Bernarda Kunej, ki je prireditev zaključila na 
svojevrsten način, saj je skupaj s pevskima 
zboroma čudovito zapela pesem Za Slovenijo 
živim. Hvaležni smo, da lahko danes v miru živimo 
v samostojni državi, ki je bila tisočletni sen naših 
prednikov, zato so v duhu ponosa na našo Slovenijo 
in slovenski jezik svoje misli, ki so jih prebirali med 
prireditvijo, prispevali tudi učenci blanške šole.
      
    Nina Grabenšek-Kadilnik

Že nekaj let zapored in tudi letos so potekali 
turnirji v odbojki, košarki in nogometu v sklopu 
projekta Poletni športni vikendi v soorganizaciji 
Študentskega kluba Sevnica. Priznati moramo, 
da je bila tekmovalnost velika, saj je sodelovalo 
kar 40 ekip v različnih športih. Vsi boji so potekali 
v športnem in korektnem duhu, prav tako so 
odločali tudi sodniki. Med najboljše nogometaše 
se je uvrstila ekipa Avtoservisa Strašek, drugo 
mesto so zasedli fantje Študentskega kluba 
Sevnica, tretje pa ekipa iz Koprivnice. Hkrati je 
potekalo tekmovanje v odbojki na mivki, v idiličnem 
okolju, kjer sta bili prvi ekipi Borovničke pri ženskih 
tekmicah in ekipa 2G pri moških. 

Športno dogajanje so začinile tudi sevniške 
mažorete, preverili ste lahko, kako udoben 
je avtomobil Mustang, zaužili hladen Red bull 
ter navijali za svojega najljubšega politika ali 
gospodarstvenika v nogometni tekmi.

Veliko obiskovalcev, sonce in zdrav duh v zdravem 
telesu so pripomogli k odličnemu sklepu letošnjega 
»športnega dne« v Sevnici.

Vesna Gračner,
Študentski klub Sevnica

Ali tudi tebe bolijo mišice?
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Mladina, šolski zvonec

Delavnice, v organizaciji KŠTM Sevnica, bodo tudi 
avgusta vsak četrtek, ob 16. uri. Za obiskovalce 
so brezplačne, zato vljudno vabljeni!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ustvarjalne delavnice 
ob bazenu 

Ali ste vedeli, da je lastovica ptica selivka, da je 
istrski gonič pasma psa, da krave nimajo le treh 
seskov, da…. 

Udeleženci kviza so s strinjanjem oz. nestrinjanjem 
z navedeno trditvijo pridobivali točke, na koncu smo 
dobili zmagovalca, ki je prejel praktično nagrado, 
napihljivo žogo. Vprašanja so prilagojena starostni 
skupini, v katere grupiramo tekmovalce. Poleg 
tekmovalnosti smo bili deležni tudi obilice smeha, 
nenazadnje tudi novih znanj. Vljudno vabljeni na 
kvize tudi v mesecu avgustu. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Kviz DA/NE 
za otroke in mladostnike, 
vsak torek, 
ob 11. uri v MC Sevnica

V našem vrtcu smo v zadnjih dnevih v juniju 
zaključili leto praznovanj. Šolsko leto smo pričeli  v 
novih svetlih prostorih, saj je bila lanskega avgusta 
zaključena 1. faza novogradnje. V enoti Kekec 
smo praznovali rojstni dan in skupaj s Kekcem in 
njegovimi prijatelji upihnili 40 svečk. Šolsko leto 
smo zaključili z dokončanjem 2. faze in slovesnim 
odprtjem, katerega je počastil tudi naš minister 
Igor Lukšič.

Prav poseben dan je bil četrtek, 16. junij, ko smo 
se poslovili od otrok, ki bodo prvega septembra 
postali prvošolci. Oseminsedemdeset otrok je 
skupaj z vzgojiteljicami pripravilo pester program 
za starše, sorodnike, prijatelje in zaposlene. 
Potovanje v svet glasbe in plesa je otroke in 
vzgojiteljice vpeljala Mira Kovač, ki je tudi letos 
pripravila čudovito koreografijo. Skupaj z Zdenko 
Poljšak sta povezovali program in številnim 
obiskovalcem z besedami prikazali pestre, 
zanimive ter zabavne dneve v vrtcu.
Ravnateljica je otrokom zaželela naj strumno 
stopajo po poti znanja in naj jih nič ne ustavi. Ni je 
ovire, ki se ne bi mogla premagati, če bodo starši 
otrokom stali vedno ob strani. 

Vsi zaposleni v vrtcu želimo otrokom in staršem 
SREČNO IZ VRTCA V ŠOLO.

Zdenka Poljšak, Vrtec Ciciban Sevnica

Srečno iz vrtca v šolo

Šolsko leto je končano in s tem tudi tekmovanje 
za čiste zobe, ki je skozi vse šolsko leto potekalo 
na razredni stopnji vseh osnovnih šol v občini 
Sevnica. Pod budnim očesom ZD Sevnica 
in preventivne zobozdravstvene medicinske 
sestre smo bili na področju zdravja zob in ustne 
votline osnovnošolskih otrok vse šolsko leto zelo 
aktivni. Izpeljali smo kar nekaj naravoslovnih dni, 
predavanj o zdravi prehrani in ustni higieni, vsak 
mesec smo najmanj enkrat vsak razred želirali 
s fluorovim preparatom, poleg tega pa smo še 
skrbno preverjali in urili higieno zob, kar je tudi 
prineslo rezultate in tako smo dobili na vsaki šoli 
zmagovalni razred, razred, ki je imel skozi vse 
šolsko leto najlepše umite zobe. 

Da pa vzdržujemo neko stopnjo motivacije, smo 
naše zmagovalne razrede tudi nagradili z lepimi 
nagradami.
      
  Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Tekmovanje za čiste zobe

V športnem domu Sevnica je bil od ponedeljka, 
11. , do četrtka, 14. julija, angleški kamp Champs 
Camp. Enaindvajset animatorjev iz mesta 
Round Rock, Teksas, je s pomočjo nekaj lokalnih 
prebivalcev iz okolice Sevnice organiziralo dneve 
športa, iger in druženja ter s tem pomagalo 
otrokom, da so se sproščeno in zabavno seznanili 
z angleškim jezikom. Glavni namen kampa je bil 
poleg neklasičnega učenja angleškega jezika tudi 
spoznavanje svetopisemskih vsebin z branjem 
zgodb iz Svetega pisma in petjem krščanskih 
pesmi. 

Štirinajst otrok iz Sevnice in okolice je od 9.30 do 
13.30 uživalo v športnih in drugih igrah, delavnicah 
ročnih spretnosti, poslušanju zanimivih biblijskih 
zgodb in predvsem prepevanju smešnih pesmi, ki 
so jih spremljali tudi norčavi plesi. Uživali so tudi 
ob malici in kosilu ter se večkrat osvežili s hladno 
pijačo. Zadnji dan kampa so otroci staršem 
predstavili del programa, za tem je bilo na vrsti 
druženje ob sladoledu in ledeni kavi. Zaradi 
vsesplošnega navdušenja otrok in staršev se 
pripravlja druženje v angleškem klubu enkrat na 
mesec, kamp pa spet prihodnje leto. 

Sergej Kleindienst

Angleški kamp Champs Camp 
Sevnica 2011

Društvo K. N. O. F. je v četrtek, 21. julija, odprlo 
vrata svojih novih prostorov za aktivnosti članov 
društva, ki smo jih poimenovali SUNK – Središče 
ustvarjalnosti, napredka in kulture, so pa v bližini 
bazena Sevnica, na naslovu Ob gozdu 11. V
prostoru SUNK bodo redno predvsem 
multimedijske aktivnosti, od tečajev do krožkov 
računalništva, fotografije, filma, snemanja, glasbe, 
novinarstva. Prostorček imamo tudi za nove 
aktivnosti iz programa Alternativni načini življenja, 
kjer bomo »zakuhali« marsikatero ekološko idejo 
ali pa kakšno kremo iz zelišč z domačega vrta. 

K včlanitvi v društvo in udeležbo v programih 
SUNK vabimo vse mlade in manj mlade, ki bi radi 
usvojili novo znanje, si razširili obzorje in pridobili 
nove poklicne kvalifikacije z ustvarjalnim načinom 
dela. Prijavite se lahko že na vrsto brezplačnih 
aktivnosti, od tečajev računalništva, fotografije, 
snemanja s kamero, pridružite se lahko tudi 
kateremu od krožkov. Vsi programi so zanimivo 
opisani na naši prenovljeni spletni strani :
www.knof.si, nekaj informacij je tudi na našem 
facebooku: Društvo K. N. O. F.
Projekt SUNK omogočajo Ministrstvo za kulturo 
RS, Javni sklad za kulturne dejavnosti in sevniška 
občina.
      
  Mojca Metelko

Središče ustvarjalnosti, 
napredka in kulture 
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Grajska skrinja

Jezikovni kotiček ~ » Zgledi vlečejo «

V poletnem večeru na skali sedim
in gledam te- o morje.

Brez besed v modrino strmim
čudovito je obzorje.

Oranžno rdeče je sonce nad teboj,
v mavrici barv tiho ugaša,

kakor da z mrakom bije trd boj
vso toploto s seboj odnaša.

Senca ladje v daljavi plove...
Spokojno si, kot da spiš,

hladen vetrič ti mrši valove
in v mraku prijetno šumiš.

Lepo si morje, mračno, iskrivo,
čudežno v podobi svoji.

Sproščaš oko in srcu vabljivo
daješ pokoj moji duši.

Glas galeba veter raznaša,
obala po miru hrepeni,

opaja tvoj vonj, navdih prinaša,
v srcu pesem se rodi.

                           Tanja košar

V poletnem večeru

»Na počitniškem tečaju se je mladež marsičesa 
naučil … Kljub veselem razpoloženju se je bilo 
treba posloviti … Učiteljica je rada delala z otroci … 
Škof je posvetíl dva duhovnika … Tamburaši 
so nastópili …« - To je nekaj zapisov iz besedila 
nedavne televizijske oddaje, namenjene številnim 
gledalcem in poslušalcem. V vsakem stavku je 
jezikovna napaka, ki jo je treba popraviti, preden bi 
jo kdo posnemal. Saj pravimo, da zgledi vlečejo.
Pred desetletji je prišla beseda mladež k nam iz 

hrvaščine in začela izpodrivati slovensko mladino. 
Mladež je samostalnik ženskega spola, zato 
moramo reči: mladež se je marsičesa naučila 
(ne: naučil!). Da »mladež« pri nas ni udomačena, 
kaže nepravilna raba. – Zveza »kljub veselem 
razpoloženju« se mora glasiti kljub veselemu 
razpoloženju, v tretjem sklonu morata stati 
pridevnik in samostalnik. – Črko c imamo samo v 
oblikah otroci (prvi sklon množine, imenovalnik), 
in pri otrocih (peti sklon, mestnik), šesti sklon 

(orodnik) besede otrok pa se glasi z otroki (ne: z 
otroci!) – Primera nepravilnega naglašanja sta »je 
posvetíl« (prav: je posvétil) in »so nastópili« (prav: 
nastopíli). – Tudi v poletni vročini naj ne omaga 
naše prizadevanje za pravilno in lepo slovenščino. 

Avtor teksta: France Vrbinc. 
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi 
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Premogovništvo ob potoku Hinja Krmelj–Šentjanž
Rudnik je v tej dolini deloval 153 let, od leta 1809 
do 1962. To območje je geološko zelo bogato, 
saj so tu poleg premoga tudi kremenčev pesek, 
kakovostna glina in kvarcit. Premog je nekaj metrov 
pod površino. Sloji premoga so bili debeli od tri do 
štiri metre. V spodnjem delu sta bila navadno dva 
sloja, vrhnji, debel od dva do tri metre, je bil slabše 
kakovosti in se je izkoriščal predvsem pozimi, ko 
ni bilo nikoli dovolj kurjave. Ko se je potreba po 
premogu zmanjšala, so izkoriščali le spodnji sloj.
Okrog leta 1858 je bila v današnjem Krmelju 
zgrajena cinkarna. Po nekaterih podatkih je bilo 
takrat v cinkarni zaposlenih okrog 700 ljudi. 
Obratovalo je 16 peči za praženje, cinkarna pa 
je bila aktivna približno 15 let. Med gospodarsko 
krizo se to ni več splačalo, zato so proizvodnjo 
zaprli.

 Včasih so premožnejši posamezniki lahko kupovali 
t. i. »rudarske mere«, s katerimi so potem na 
posameznem območju raziskovali in odkrivali 
premog ne glede na to, kdo je bil lastnik zemljišča. 
Leta 1918 je iz Karlovca prišel Andrej Jakil in 
kupil »rudarsko mero«. Takrat se je izkopavanje 
tukaj šele dobro začelo. Začel je vlagati denar 
in kopati premog na tem območju do konca 2. 
svetovne vojne. Do leta 1926 je bilo nakopanega 
že več kot 80.000 ton rjavega premoga na leto, 
zaposlenih pa od 500 do 600 rudarjev. Leta 1930 

je bila spet gospodarska kriza, ki je povzročila 
nihanje v proizvodnji energenta. Leta 1943 je bilo 
izkopavanje ustavljeno, jama zalita, po vojni pa je 
bila lastnina denacionalizirana in Jakil ni bil več 
lastnik. Odselil se je v Zagreb in tam tudi umrl. 

Po letu 1945 so se zbrali okoliški rudarji, šli v 
Ljubljano na sekretariat za industrijo in postopoma 
se je spet začelo izkopavanje. Do takrat se je 
rudnik v Krmelju imenoval Rudnik rjavega premoga 
Šentjanž, saj do približno leta 1900 naselja 

Krmelj skoraj ni bilo. Tega leta je imel Krmelj 48 
prebivalcev. V njem je deloval gostilničar, ki je 
imel tudi mlin in se je pisal Kermelj. Tako se je šele 
po 2. svetovni vojni rudnik preimenoval v Rudnik 
rjavega premoga Krmelj. Rudnik je obsegal več 
rovov, ki so se pred vojno, ko je bil lastnik Jakil, 
imenovali po njem, npr. Andrej I in II, po vojni pa so 
se rovi preimenovali po narodnemu heroju Milanu 
Majcnu. 

V Krmelju so bile v večjih globinah metanske, 
nevarnejše jame, kjer je bilo treba izkopavati z 
električnimi in varnostnimi svetilkami, v Hinjcah 
pa so bile plitvejše jame, ki niso bile tako nevarne 
in so se lahko izkopavale z navadnimi svetilkami. 
Na območju današnjega Krmelja je bila tudi velika 
zaloga kakovostne gline. Tam je obratovala tudi 
opekarna in zaposlovala do 20 ljudi. Imela je tri 
komorne peči. Letna proizvodnja je obsegala od 
milijona in pol do milijona sedemsto kosov opeke. 
Pripravljeni so bili tudi že načrti za veliko krožno 
peč, saj so bile zaloge gline dovolj velike. Zaradi 
odvisnosti od rudnika so potem opekarno, takrat 
kot rudnik, leta 1962 zaprli.

Rudnik ni bil zaprt zaradi pomanjkanja zalog, 
temveč zaradi razmer na trgu. Krmelj je namreč 
s premogom preskrboval elektrarni Brestanica in 
Trbovlje, pozimi je bil izkopani premog namenjen 
za široko porabo. Tako je bil rudnik močno odvisen 
od takratnih ekonomskih razmer. Največja 
proizvodnja premoga je bila leta 1960, ko je bilo 
v enem letu izkopanega 116.000 ton premoga. 
Z začetkom krize je marsikdo ostal brez službe. 
Prej so ostali doma tisti, ki so imeli kmetijo in so 
posedovali kaj zemlje. Če sta bila v družini dva 
člana zaposlena v rudniku, so se organizirali tudi 
tako, da je 14 dni hodil na delo eden in drugih 14 
dni drugi.

Nadaljevanje v prihodnji številki Grajskih novic.

Vir TD Šentjanž : 
po pripovedovanjih zapisala Petra Majcen

Povzetek in foto: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

vhodni rov v jamo

temelji stavbe na dnevnem kopu Koluderje

Julij in avgust pravšnja meseca sta
za zasluženi dopust,

zaprla so se tudi šolska vrata
juhuhu – počitnice so tu!

Zdaj vse tja dol bo na obalo drlo, 
namakalo se v morju,

kot ražnjiči pod žgočim soncem cvrlo. 

Lep naš košček je obale, 
a v teh dneh bo najbrž za vse premala,

mnogi bodo švignili kar na Hrvaško,
v natrpanih hladilkah

manjkalo naj ne bi pivo »LAŠKO«,
o …, kako pod senčnikom ga zvrnit 

teknilo bo »vsaj flaško«.

Čofotanje v toplem morju, 
valjanje po vročem pesku, slani plaži, 

iz ozadja slišijo se vzdihi:«Joj, kako me peče, 
daj prosim dragi, hrbet mi namaži!«

Zdolgočaseni obrazi preštevajo
galebe pod obzorjem,

močno sonce krade jim poglede, 
si s slamniki prekrivajo oči,

kako lepo ležati je, brez dela in vseh skrbi!

A užitki trajajo le nekaj dni
in vsega lepega je kmalu konec,

še šolarjem na en, dva, tri
zazvonil bo šolski zvonec. 

Polni novih delovnih moči,
znova vsi vpeti v delo, službo in garanje
se spet pričelo stiskanje bo in šparanje,

da družinica si s trganjem od ust, 
bo ob letu spet lahko privoščila dopust!

   Zdravka Brečko

Dopust
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Šport in rekreacija

V soboto so krmeljski šahisti odigrali sedmi letošnji 
hitropotezni turnir za pokal Krmelja. 
V devetih kolih je bil razred zase Zvonko Mesojedec, 
ki je premagal prav vse svoje nasprotnike. 
Na drugo mesto se je s 7 točkami uvrstil Arif 
Begulić, na tretje s 6 točkami pa Cvetko Jakša. 
Za njimi so se zvrstili: Bojan Smerdel, Janez Blas, 
Jože Šlajkovec, Iztok Umek, Bojan Blažič, Jože 
Vajdič in Marjan Zaman.
Tudi v skupnem seštevku vseh letošnjih turnirjev 
zanesljivo vodi lanski zmagovalec Zvonko 
Mesojedec.

Dušan Močnik

Šahisti Krmelja 
odšli na dopust

V Domžalah je 25. in 26. junija potekalo odprto 
prvenstvo Slovenije za veterane na stezi, ki so se ga 
udeležili tudi veterani iz Italije, Avstrije in Hrvaške. 
Oba dneva je nastopil Sevničan Robert Lendaro, 
ki je tako kot dve leti poprej osvojil štiri naslove 

državnega prvaka (M40). Prvi dan je nastopil 
na 400 m in 1.500 m, naslednji pa na 800 m in 
5.000 m. V vseh štirih disciplinah je nastopila tudi 
Vanja Lendaro (Ž35), ki je osvojila eno prvo mesto, 
dve drugi in eno četrto. Domžalčanom je bilo to 
državno prvenstvo generalka pred balkanskimi 
atletskimi veteranskimi igrami, ki jih bodo 
gostili septembra, tam pa bo kot član slovenske 
reprezentance nastopil tudi Robert Lendaro. 
1. julija je v sklopu prireditev »Brežice moje 
mesto« je potekal tudi 1. brežiški tek s Primožem 
Kozmusom, ki se ga je udeležilo več kot 300 
udeležencev. Otroci so tekli Lučkin tek 400 m, 
ostali so se pomerili na 3,3 km in 10 km dolgi progi, 
ki je vodila po ulicah Brežic. Zmagovalec Lučkinega 
teka je postal Klemen Sladič. V teku na 3,3 km je 
absolutno zmago slavil Klemen Lendaro, tretje 
mesto je osvojil Boštjan Sladič. V teku na 10 km  
je Robert Lendaro osvojil absolutno 3. mesto in 
zmagal v kategoriji 40-49 let. Odličja je podeljeval 
zlati olimpijec Primož Kozmus, za dobro voljo pa so 
poskrbeli April in Rock Partyzani. 
      
  Vanja Lendaro

Lendaro 
štirikratni veteranski prvak

V soboto, 25. junija, se je odvijalo v Radovljici 
odprto prvenstvo Gorenjske v atletiki. Prvenstvo 
je bilo prvič organizirano na čisto novem atletskem 
stadionu. Udeležilo se ga je preko 180 tekmovalcev 
iz cele Slovenije. Na novem atletskem stadionu in v 
lepem, ne prevročem vremenu, smo spet bili zelo 
uspešni. Osvojili smo kar pet prvih mest in eno 
drugo.

Nika Glojnarič: 
1. mesto U12, tek na 60 m (8,66 s)  
1. mesto U12, met vortexa (35,75 m), 
   osebni rekord
Leja Glojnarič: 
1. mesto U 10, skok v daljino (3,82 m), 

nov osebni rekord
2. mesto U 10, met vortexa (29,34 m), 

nov osebni rekord
Anže Glojnarič: 
1. mesto U8, skok v daljino (2,77 cm)  
1. mesto U8, tek na 60 m (10,91 s) 

Občutki iz tekmovanja so bili res dobri, saj smo 
dosegli lepe rezultate in tudi nekaj osebnih 
rekordov. Predvsem pa nas je tudi navdušil res lep 
atletski stadion, ki ga žal v Sevnici še nimamo.

Iztok Glojnarič

Odprto prvenstvo 
Gorenjske v atletiki

V soboto, 25. junija, se je na igrišču pred KMD 
Lukovec odvijal turnir v malem nogometu. 
Na turnir se je prijavilo 10 ekip, a najboljša mesta 
so zasedli: 
1. mesto: Kiwi shop
2. mesto: ŠD Arto
3. mesto: Klimatej Log
4. mesto: 5 do pol 7

Vreme je poskrbelo za poletno, nogometaši pa za 
športno vzdušje, domačini pa smo poskrbeli za 
vse ostalo. 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so nam 
omogočili izpeljavo dogodka, tako s finančno 
pomočjo kot z dobitki, ki smo jih vključili v srečelov. 
Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste prišli navijat 
ali  le spremljat dogodek.

Hvala vsem in se vidimo prihodnje leto!

Meri Lindič

Nogometni turnir na Lukovcu 

V nedeljo, 26. junija, smo z zaključnim turnirjem 
Squash kluba igRaj Sevnica gostovali v Podčetrtku 
in v mednarodni zasedbi uspešno zaključili sezono. 
Med 13 igralci in igralkami je svojo drugo zmago 
slavil Tomaž Jenko iz Kranja pred Sevničanom 
Tomažem Čampo in Sašem Radičem iz Maribora. 
Člani sevniškega kluba so zasedli še naslednja 
odlična mesta: 4. Primož Gajšek, 5. Damir Škerl, 
9. mesto pa so si razdelili Ksenija Kmetič, Edin 
Mutić in Srečko Kregar.

S turnirjem smo uspešno zaključili drugo sezono 
delovanja, v kateri se lahko pohvalimo z organizacijo 
treh turnirjev za slovensko jakostno lestvico, s 
številčno udeležbo na državnem prvenstvu, 11. 
mestom na ekipnem državnem prvenstvu, z 
doslej najvišjimi uvrstitvami na slovenski squash 
lestvici in aktivnim delovanjem v racketlon zvezi z 
odmevnimi rezultati tudi v svetovnem merilu - več 
najdete na www.igraj.org. Vse to smo dosegli celo 
brez igrišč v Sevnici in Posavju ter brez normalnih 
pogojev treninga. Tako si za prihodnjo sezono 
zastavljamo ambiciozen cilj - v Sevnici pričeti z 
aktivnostmi za izgradnjo dveh igrišč, ki bosta 
omogočili predstavitev tega izjemno zdravega 
športa v Sevnici in hitrejši razvoj.

Tomaž Čampa,
Squash klub igRaj Sevnica

Zaključni turnir Squash kluba 
igRaj v sezoni 2010/2011

V sezoni 2011/2012 bo javni poziv za uporabo 
športnih objektov (Športna dvorana Sevnica in 
Športni dom Sevnica) izpeljan v treh fazah, in 
sicer:
- prvi poziv: namenjen je izvajalcem športnih 
dejavnosti (društva, sekcije društev, njihova 
združenja). Odprt je od 1. 7. do 25. 7. 2011,
(op. izvajalci obveščeni po pošti)

- drugi poziv: namenjen bo zavodom, gospodarskim 
družbam, zasebnikom in drugim organizacijam, 
zavodom s področja izobraževanja ter preostalim 
zainteresiranim posameznikom. Odprt bo od 25. 
7. do 28. 8. 2011,

- tretji poziv: bo namenjen vsem zainteresiranim, 
če zmogljivost ne bo zapolnjena.

Dokumentacija s prijavami je na spletnih straneh 
www.kstm.si. 
Ob tem je bil razpisan tudi javni poziv za zasedbo 
pisarne v športnem domu. Prijavno dokumentacijo 
najdete na isti spletni povezavi.

Za več informacij pokličite: 
Matjaža Koritnika (041/516-344) ali 
Petro Biderman (051/680-284).

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Javni pozivi za uporabo in 
najem prostora v športnih 
objektih v Sevnici
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Šport in rekreacija 

V turistični agenciji 
Vam nudimo ugoden nakup;

•SEVNIŠKIH SPOMINKOV in DARIL 
od 2,50 EUR dalje

•Do 30% cenejše karte 
v okoliških TERMAH  

že od 5,50 EUR popoldanska

•Možnost najema apartmajev 
2/1 na Slovenski obali 
od 45,00 EUR za dan

•SEVNIŠKIM DRUŠTVOM 
nudimo 15% popusta 

na vse PROGRAME IZLETOV 
iz kataloga 2011 

(pokličite za katalog)

Več informaciji na:
Turistična agencija Doživljaj, Sevnica

Boštanj 80
+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

doz iv l ja j@ks tm.s i
www.ks tm.s i

V vročem popoldnevu je bilo 9. julija pri Kulturno-
mladinskem domu na Lukovcu državno prvenstvo 
v vlečenju vrvi. Pomerili so se posavski Gamsi z 
ekipami: Prekmurski štrki z Goričkega, Veliki grizli 
iz Ribnice, Izviri Dobrina iz Dobrine in Sveti Štefan 
iz Šentjurja pri Celju.
Zanimivo tekmovanje je privabilo veliko 
obiskovalcev (tudi krškega župana Franca 
Bogoviča in sevniškega Srečka Ocvirka). Potekalo 
je po sistemu vsaka ekipa z vsako, igrali pa so na 

dve dobljeni zmagi. Zmagala je ekipa, ki ji je uspelo 
doseči največ zmag. Tokrat so to bili člani skupine 
Svetega Štefana, druga je bila ekipa Veliki Grizli, o 
tretjem mestu je odločal dodatek – Gamsi so se 
pomerili z Izvirom Dobrina in ubranili tretje mesto. 
Po končanem tekmovanju je za dobro voljo in ples 
skrbel ansambel Florjan.
Prireditev so uspešno organizirali člani Športnega 
društva Gamsi s podporo in sodelovanjem 
domačega Kulturno-športnega društva Lukovec.

 Alenka Kozorog

Tekmovanje v vlečenju vrvi 
na Lukovcu

Na mednarodnem turnirju, ki je bil konec junija v 
Plznu na Češkem, je slovenska reprezentanca 
na čelu s Klemenom Juvanom in Anušo Kovačič, 
zasedla šesto mesto v skupni uvrstitvi. Tekmovanja 
so se udeležili tekmovalci iz petnajstih držav. 

Po julijskem predahu bodo sevniški strelci že 
od 15. avgusta začeli s pripravami na sezono 
2011/2012. Največji preskok bo pri kategoriji 
kadetov, saj bodo morali zaradi napredovanja v 
višjo tekmovalno skupino serijske puške zamenjati 
s puškami za mednarodni program.

Mirko Ognjenovič

Priprave strelcev 
za sezono 2011/2012

Dobra praksa iz prejšnjih let je pokazala, da 
uporabniki tudi avgusta kupujete sezonske 
vstopnice za bazen v Sevnici. Da bi bil nakup 
ugodnejši, vam ponujamo sezonsko vstopnico 50 
odstotkov ceneje. 
Da bi uspešno začeli novo športno sezono 
ponujamo športnim klubom in sindikatom nakup 
prenosljivih sezonskih vstopnic, ki jih prav tako 
kupite pri blagajni bazena.

Informacije: Matjaž Koritnik (041/516-344) ali 
Petra Biderman (051/680-284).

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Sezonske vstopnice 
za bazen v Sevnici 

Skupinska fotografija Slovenske reprezentance. Prvi z 
leve Klemen Juvan. Prva z leve, kleči, Anuša Kovačič.

Ekipa kadetov SD Marok v sestavi Kristijan Jakopič, Alen 
Mirtelj, Martin Hočevar in Patrik Ogrizek, je dosegla 
pogoje za nastopanja s standardno zračno puško.
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Utrip življenja

Recepti

Mešana zamrznjena ali sveža zelenjava 
(cvetača, brokoli v večini, malo korenja, bučke), 
2 manjša krompirja, 
maslo za pekač

Preliv:
4 jajca
1 kisla smetana/250 ml
(lahko je polovico kisle in polovico smetane za 
kuhanje)
3 žlice parmezana ali drugega ribanega sira
žlička rdeče paprike
bazilika, 
peteršilj, 
sol

Krompir in zelenjavo skuhamo na pol (krompir 
narežemo na manjše koščke). Pripravimo preliv: z 
vilicami stepemo 4 jajca, dodamo kislo smetano, 
parmezan in začimbe. Solimo po okusu.
Okrogel pekač premažemo z maslom in vanj 
vlijemo toliko preliva, da je pokrito dno. Nato v 
posodo naložimo koščke krompirja in zelenjavo. 
Prelijemo s preostalim prelivom in na to naribamo 
še malo sira. Pečemo od 20 do 25 minut pri 180 
stopinjah.

Vegetarijanski narastek

 Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Krhko testo:
45 dag moke, 
20 dag margarine (zmehčane), 
9 dag sladkorja, 
sok 1/2 limone, 
ščep soli, 
2 rumenjaka, 
3 žlice kisle smetane

Nadev:
1 kg grozdja (ali kakšno drugo sočno sadje)

Preliv:
1/2 l kisle smetane, 
12 dag sladkorja, 
2 žlici drobtin, 
1 jajce, 
sladkor v prahu za posipanje peciva

Testo dobro pregnetemo, ga dvakrat razvaljamo 
in spet zložimo. Počiva naj pol ure. Spet ga 
razvaljamo na centimeter debelo in ga damo v 
pomaščen pekač. Potresemo ga z grozdnimi 
jagodami in prelijemo s prelivom. Pogačo pečemo 
dobre 1/2 ure pri 200 stopinjah oziroma odvisno 
od pečice. Ko je pecivo pečeno, ga potresemo s 
sladkorjem v prahu.

Grozdna ali sadna pogača

Dne 5. in 6. julija se je 39 sevniških upokojencev 
(starih od 56 do 77 let) odpeljalo na ekskurzijo v 
Mostar in Medžugorje. Vodila nas je Dominika 
Koritnik. Po Hrvaški in BiH smo se naužili 
lepot Jadranskega morja in slikovite Neretve. 
V Medžugorju smo se povzpeli na Crnico. 
Najvztrajnejši so se drugo jutro odpravili na 
Križevac, malo manj pohodno pripravljeni smo 
uživali v središču kraja. Proti opoldnevu smo 
se odpeljali v dolino reke Neretve in se ustavili v 

Sevniški upokojenci v 
Mostarju in Medžugorju

V številnih evropskih državah poročajo o povečanju 
pojavljanja ošpic. Večinoma zbolevajo necepljeni 
posamezniki, poročajo pa tudi o pojavljanju te 
bolezni med zdravstvenimi delavci.

Virus ošpic je eden najbolj nalezljivih virusov. Ošpice 
so lahko zelo resno obolenje in se lahko konča tudi 
s smrtjo. Inkubacijska doba je ponavadi okrog 10 
dni (razpon od 7 do 12 dni), izpuščaj se pogosto 
pojavi 14 dni po okužbi (razpon od 7 do 21 dni). Ob 
stiku z virusom ošpic je pri osebah, ki bolezni niso 
prebolele ali niso bile cepljene, povečano tveganje 
za okužbo. Cepivo proti ošpicam je živo oslabljeno 
cepivo. V Sloveniji smo začeli cepiti proti ošpicam 
leta 1968, drugi odmerek je bil uveden 1979 za 
otroke ob vstopu v šolo. Od leta 1990 se v naši 
državi uporablja kombinirano cepivo proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam (OMR).

Inštitut za varovanje zdravja opozarja, naj se 
osebe pred potovanjem cepijo proti tej bolezni, če 
se še niso ali ošpic niso preboleli. Osebam, ki proti 
ošpicam niso zaščiteni, svetujejo cepljenje z dvema 
odmerkoma cepiva oziroma z enim odmerkom 
tistim, ki imajo dokumentirano le cepljenje z enim 
odmerkom. Na ošpice pomislite, če:
• imate zvišano telesno temperaturo (38,3 °C ali 
več),
• imate izpuščaj, ki traja tri dni ali več,
• imate kašelj, nahod in/ali konjunktivitis (vnetje 
oči),
• ste pred kratkim prispeli iz tujine ali ste bili v stiku 
z osebo, ki je imela zvišano telesno temperaturo in 
izpuščaj,
• ste imunsko oslabljeni bolnik in morda ne kažete 
tipičnega izpuščaja in drugih bolezenskih znakov.

*Pred ošpicami zaščitene osebe so:
1) rojene pred letom 1960,
2) tiste, ki imajo dokumentiran dokaz o cepljenju z 
dvema odmerkoma cepiva proti ošpicam (OMR ali 
monocepivo proti ošpicam),
3) tiste, ki imajo laboratorijski (serološki) dokaz o 
imunosti,
4) tiste, ki imajo zdravstveno dokumentacijo, iz 
katere je razvidno, da je oseba prebolela ošpice.
      
  Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Obvestilo in priporočila 
ob pojavu ošpic

2 srednje veliki bučki, 
100 g ovsenih kosmičev, 
1 mala konzerva graha, 
1 mala konzerva koruze, 
1 korenček, 
2 jajci, 
moka po potrebi, 
olje po potrebi

Bučki naribamo in odlijemo odvečno tekočino. 
Dodamo ovsene kosmiče, grah, koruzo in naribano 
korenje. Dodamo še jajci, moko in olje. Vse 
dobro zmešamo, da nastane kompaktna masa. 
Oblikujemo polpetke in jih popečemo do zlato rjave 
barve.

Okusni zelenjavni polpetki

Mostarju. Sprehodili smo se po mestu, prečkali 
znameniti most in si onstran reke ogledali najožje 
uličice in džamijo. Veliko je še porušenega iz ne 
tako oddaljene preteklosti. Podatek, da svetovna 
javnost pomaga mestu iz ruševin, čevapčiči s 
kajmakom in čebulo ter ogled skoka z mostu so 
spomini na sedanjost in prihodnost. 
      
  Besedilo in foto: Marijana Kralj

Predsednica društva upokojencev Sevnica

V Dnevnem centru za starejše občane Sevnica 
smo 28. junija v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Sevnica organizirali zanimivo in poučno 
predavanje dipl. m. s. Marte Kodrič. Spregovorila 
je o nekaterih težavah, s katerimi se lahko 
srečujemo, kadar se v poletnih mesecih več 
gibamo v naravi: o pikih žuželk (kako se ustrezno 
zaščitimo in kako ravnamo v primeru pikov), o 
ugrizih klopov (o zaščiti, kako jih odstranjujemo, o 
opazovanju mesta ugriza, boleznih, ki jih prenašajo 
ipd.), poučili smo se tudi o ugrizih kač.
Skupina za rekreacijo je zelo aktivno leto sklenila s 
pravim podvigom, saj smo se povzpeli na Raduho 
(2062 m). Pot smo začeli pod kočo na Loki in 
se po jutranji kavici odpravili proti vrhu ter ga 
v zmernem ritmu vsi tudi uspešno dosegli. Na 
vrhu smo bili nagrajeni s čudovitim razgledom na 

Kamniško-Savinjske Alpe in Peco. Tri udeleženke 
pohoda so doživele tudi »planinski krst«, saj so se 
prvič povzpele na dvatisočaka. Čestitamo! Čeprav 
nekoliko utrujeni, pa vendar zelo zadovoljni in s 
prijetnimi vtisi, smo se spustili v dolino. Skupina za 
rekreacijo se bo po krajšem premoru spet začela 
srečevati v petek, 5. avgusta, ko se bomo podali 
na Apnenik. Vabljeni!
Poleti se še redno srečuje četrtkova skupina za 
ročna dela, občasno tudi pogovorna skupina in 
skupina za klekljanje. Vsak dan je med 8. in 15. uro 
tudi priložnost za spontano druženje ali družabne 
igre. Tem se v veliko veselje starejših večkrat 
pridružijo tudi otroci.

Mihaela Tuhtar

Dnevni center za starejše 
občane Sevnica

Pohodna skupina na Raduhi, foto: Damijan Ganc
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. avgusta 2011 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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FANAL - obalni svetilnik, VISKOZA - surovina za celofan, TERCIAR - obdobje kenozoika, VARI - polopica

Rešitev julijske križanke je: CHARLIZE THERON

Izžrebane so bile: 
 1. nagrada – Sergeja Gorenjec, Budna vas 14 a, 8297 Šentjanž 
2. nagrada – Vida Gregorčič, Blanca 12, 8283 Blanca 
3. nagrada – Tinkara Jene, Kvedrova cesta 45, 8290 Sevnica
4. nagrada – Pavla Ošlovnik, Ribniki 15, 8290 Sevnica 

VICOTEKA
Stonoga na zabavi

Medved naredi zabavo, povabil je vse živali tudi 
stonogo!
Na zabavi so čakali, da pride stonoga. Ko je 
postala noč so se zabavali, ampak bilo je kmalu 
jutro in odšle so vse živali domov. Na vratih 
pozvoni stonoga.
Medved ji odpre in jo vpraša “Zakaj te ni bilo ?” .
Stonoga pa vpraša “Zakaj si pa na vrata napisal 
“Obriši si čevlje ?” !!!

Žena vadi solo petje

Žena je obiskovala ure petja, doma pa je vadila.
Toda, vedno, kadar je vadila petje doma, je mož 
stal na balkonu.
“Zakaj vedno stojiš na balkonu, kadar pojem?”
“Zato, da sosedje ne mislijo, da te pretepam!”

Poroka 

»Kaj se je zgodilo moškemu, ki se je poročil z lepo, 
svetlolaso in pametno žensko?«
»Zaprli so ga, saj poroka s tremi ženskami pri 
nas ni dovoljena.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Kako se imenuje 
cerkev in 
vrh katerih 
goric stoji?

Rešitve pošljite na 
dopisnicah do 
15. avgusta na 
KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 
8290 Sevnica. 

Izmed pravilnih 
rešitev bomo 
izžrebali dve 
praktični nagradi.

 

IZREKA ZA LEPŠI DAN
 - Ne dovolite, da bi bilo to, kar ste, napoti tistemu,      
   kar hočete biti.

-  Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, 
   kar lahko da.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 

Na fotografiji je »špičasti kamen« pri vasi 
Leskovec.

Izžrebana sta 
bila: 

Vera Konhajzler, 
Loka 75, 
1434 Loka

Anton Zaplatar, 
Mali Cirnik 13, 
8297 Šentjanž Foto: Zdravko Remar

         Nagrade za mesec AVGUST:

1.  nagrada:  ženska vrhnja majica vel. 38, ki jo podarja Lisca d.d. 
         Prešernova ulica, 8290 Sevnica,
2.  nagrada:  vrhunska salama, ki jo podarja Jožko Gnidica, 
         Lončarjev Dol 40, 8290 Sevnica,
3.  nagrada:  vrhunska salama, ki jo podarja Jožko Gnidica, 
         Lončarjev Dol 40, 8290 Sevnica,
4.  nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Foto: Zdravko Remar
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LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★ KP 106.4

NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3

NAJVEČ

GLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

V SLOVENIJI

Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci. 
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto 
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za 
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD 
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Èisto na tleh!

Marko LISEC
~odvetniška pisarna~

Kontakt: 031-389-558, e-mail: lisecmarko@gmail.com

Odvetnik Marko Lisec vljudno obvešèam vse zainteresirane, 
da bom z dnem 01.08.2011, 

odprl odvetniško pisarno na naslovu 
Dolenji Boštanj 66a, Boštanj 

(poslovna stavba Gradnje d. o. o., prvo nadstropje).

Uradne ure za poslovanje s strankami bodo 
vsak delovni dan med 08.00 in 17.00. 



Prodaja suhomesnatih izdelkov in 
domačega kruha iz krušne peči. 

LONČARJEV DOL 40 
8290 Sevnica

Kontakt: 031/618 729, www.kmetijagnidica.si

JOŽKO GNIDICA
Kmetija Gnidica


