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Beseda 
odgovorne 
urednice

Vsaka stvar se 
začne doma. Če ni 
dobrih temeljev, se 
tudi zidaki podrejo.    

Razmišljam o    
zavednosti, da smo občani naše občine, da 
smo Posavci, da smo Slovenci, da smo na 
tem koščku velike mame zemlje doma mi.
Pot me je med poletnimi dni zanesla v 
sosednjo državo, v znamenite avstrijske 
Alpe. Pričakovala sem turizem na visoki 
ravni, presenetili pa so me s turizmom na 
vrhunski ravni v pomenu medsebojnega 
odnosa ljudi in narodne zavednosti. 
To začutiš. Ženske ponosno hodijo 

PODATKI O GLASILU

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. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica.

Naklada 6.250 izvodov. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. 

Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej 
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Boštjan 
Gabrič, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in 
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.

Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.

Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi 
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.

Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil. 
Prispevkov in fotografij ne vračamo.

Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com
Naslovnica: Ajdovski gradec, foto: Bojan Kostevc.

Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, tip@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si; 
Telefon: 07 81 61 070 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si

Prihodnja številka bo izšla oktobra 2007, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. septembra 
2007. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa 
morajo v elektronski obliki.

iz grajske skrinje
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v narodnih nošah, turistični delavci 
nasmejani prodajajo naravne in kulturne 
znamenitosti in izdelke, umetne stvari, 
ki gredo v promet »sto na uro«. Dodana 
vrednost je izpiljena do zadnjega. Glasba 
v ozadju: domača avstrijska narodna. 
Gledala sem in srkala vse informacije. 
Primerjala našo deželo z njihovo. Menim, 
da hodimo po pravi poti in se kar dobro 
držimo glavne ceste.
Vem, da nisem odkrila nič novega. 
Želim le, da veliko razmišljamo o tem, 
da razmišljamo, kako je že naš France 
Prešeren govoril o tem … naša Zdravljica 
… je ni boljše himne. Zgodovina nam je 
dala možnost samostojnosti in zdaj smo 
tam, kjer je bila naša soseda že pred veliko 
stoletji.
Turizem smo ljudje.

Petra Pozderec
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Julijska seja občinskega sveta

Občinski svet sevniške občine se je 
na julijski seji seznanil s poročilom o 
uresničevanju proračuna v prvem polletju 
in sprejeli rebalans proračuna. Svetniki so 
sprejeli novelacijo naložbenega programa 
za projekt gradnje osrednje čistilne 
naprave in ceno odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini, ki bo začela veljati 
po gradnji čistilne naprave. Sprejet je bil 
tudi program komunalnega opremljanja 
zemljišč za gradnjo individualnih hiš 
na Drožanjski cesti in potrjen program 
prodaje teh zemljišč. Svetniki so se 
seznanili še s programom opremljanja 
zemljišč za gradnjo na območju celotne 
občine Sevnica in s predlogom odloka 
o komunalnem prispevku za celotno 
območje občine. Druga obravnava bo 
opravljena na jesenski seji. Glede na poziv 
Vlade Republike Slovenije o območju 
Posavske pokrajine in določitvi njenega 
sedeža se občinski svet strinja z območjem 
in imenom ter z vključitvijo občine Bistrice 
ob Sotli in Radeče ter občin, ki bi morda 
za to pokazale zanimanje v prihodnje. 
Glede sedeža so svetniki sprejeli sklep, 
da kot pokrajinsko središče šteje somestje 
Brežice–Krško–Sevnica s sedežem v 
Krškem ob upoštevanju dosedanje 
razporeditve regijskih upravnih centrov. 
V primeru vzpostavitve novih sedežev 
upravnih centrov naj se tudi v prihodnje 
upošteva policentrična razdelitev. 

Centralna čistilna naprava Sevnica 

Občina Sevnica je za izvajalca gradnje 
čistilne naprave in kanalizacijskega sistema 
izbrala podjetje Nivo, d. d., iz Celja. Ta 
naložba je vredna 13 milijonov evrov, 5,12 
milijona bo zagotovila Evropska unija iz 
sredstev kohezijskega sklada, 4,3 milijone 
ministrstvo za okolje, 2,15 milijona Občina 
Sevnica, za 1,37 milijona pa bo okoljskih 
dajatev za odpadne vode. Predstavniki 

sevniške občine so se s predstavniki 
ministrstva za okolje in prostor pogovarjali 
o spremembi finančnega memoranduma, 
saj bo kljub višji vrednosti projekta 
razliko sredstev zagotovilo ministrstvo, 
in ne Občina Sevnica. Uskladili so tudi 
vsebino pogodbe, ki obsega projektiranje, 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
gradnjo, poskusno obratovanje, pridobitev 
uporabnega dovoljenja in šolanje kadrov, 
in bo kmalu podpisana.

HE Blanca

Sevniški župan Kristijan Janc je povabil    
predstavnike  krajevnih skupnosti vplivnega 
območja  gradnje hidroelektrarne Blanca, 
in sicer Boštanj, Studenec, Sevnica 
in Blanca, na predstavitev gradnje 
hidroelektrarne Blanca. Od investitorja 
infrastrukturnih ureditev ob gradnji 
hidroelektrarne Blanca javnega podjetja 
Infra, d.o.o., so bili navzoči seznanjeni, da 
je izbran izvajalec za ureditev spodnjega 
dela akumulacijskega bazena, ki sega od 
Vranjskega potoka do jezovne zgradbe 
hidroelektrarne Blanca. V postopku 
izbiranja je izvajalec za ureditev zgornjega 
dela akumulacijskega bazena, ki sega 
od podslapja HE Boštanj do Vranjskega  
potoka. Z izbranima  izvajalcema  bo  v 
avgustu letos potekal podpis pogodbe 
za izpeljavo infrastrukturnih ureditev 
ob gradnji hidroelektrarne Blanca. Po 
večletnih zapletih je bil izbran tudi 
izvajalec za gradnjo osrednje čistilne 
naprave Sevnica. S tem sta usklajena 
projekta gradnje akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne Blanca in osrednje čistilne 
naprave Sevnica, kar pomeni, da se bodo v 
Sevnici dela opravljala le enkrat. Avgusta 
bo podpis pogodbe med investitorjem 
energetskega dela hidroelektrarne Blanca 
in izbranim izvajalcem za gradnjo mostu 
čez jezovno zgradbo hidroelektrarne 
Blanca, ki bo predan v uporabo maja 
2009. Po podpisu pogodbe bo izvajalec del 
krajanom na območju gradnje predstavil 
obseg del in organizacijo gradbišča na 
posameznem delu akumulacijskega 
bazena hidroelektrarne Blanca. 

Javna obravnava dopolnjenega 
OPPN za poslovno-trgovski center 
Spar ob Kvedrovi cesti v Sevnici

V kulturni dvorani Gasilskega doma 
Sevnica je bila javna obravnava 
dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za poslovno–trgovski center Spar ob 
Kvedrovi cesti v Sevnici, na kateri je 
bilo podrobneje predstavljeno gradivo, 
ki ga je bilo mogoče v sklopu 30-dnevne 

javne razgrnitve pregledati tudi na 
Občini Sevnica in na sedežu KS Sevnica. 
Občinska strokovna služba je predstavila 
kronološki pregled vseh aktivnosti od 
začetka postopkov priprave do javne 
razgrnitve in javne obravnave, predstavnica 
izdelovalca podrobnega prostorskega 
načrta je podrobneje predstavila koncept 
zasnove in umestitve objektov v prostor 
z zunanjo ureditvijo. Na javni obravnavi 
sta bila med drugimi vprašanji omenjena 
problem umestitve krožnega križišča in 
rekonstrukcija regionalne ceste skozi 
mesto Sevnica, za katerega projektno 
dokumentacijo ureja Direkcija RS za 
ceste. Po mnenju navzočih bo gradnja 
trgovskega centra z zadostnim številom 
novih parkirnih prostorov pomembna 
pridobitev za Sevnico.

Ureditve na državnem cestnem 
omrežju v občini in ureditve 
vodotokov v območju HE Blanca

Podžupan Srečko Ocvirk in njegovi 
sodelavci so se sestali s predstavniki 
ministrstva za promet in direktorata za 
prostor glede priprave prostorskih aktov 
za ureditve na državnem cestnem omrežju 
v občini Sevnica. Po sklepu Vlade RS 
bodo ob gradnji HE Blanca izpeljane tudi 
dodatne naložbe na državnem cestnem 
omrežju. Prva prednost je gradnja mostu 
na Logu, za kar bo treba sprejeti državni 
prostorski načrt. Navzoči so se pogovarjali 
o možnostih čim hitrejših poti za sprejetje 
veljavnega predpisa, ki bo dovoljeval 
gradnjo predvidoma v letu 2009. Možnosti 
je več in pogovor se bo nadaljeval na 
podlagi strokovnih podlag in nove 
zakonodaje. Prav tako je treba pospešiti 
pripravo dokumentov za rekonstrukcijo 
ceste in nadvoza čez železniško progo v 
Šmarju in zunaj ravenjskega križanja ceste 
in železnice v Dolenjem Boštanju.
Podžupan Srečko Ocvirk se je z 
odgovornimi predstavniki ministrstva za 
okolje in prostor pogovarjal o načrtovanih 
ureditvah vodotokov ob gradnji HE 
Blanca. Izdelan je idejni projekt ureditve 
vodotokov tudi zunaj vplivnega območja 
elektrarne. Načrtovane vodne ureditve se 
bodo uresničevale več let. Občina Sevnica 
bo posredovala pripombe na projektne 
rešitve in uskladila prednostni vrstni red 
urejanja vodotokov.

občinske strani

javne razgrnitve pregledati tudi na 

Perspektivni pogled na bodoči trgovski 
center ob Kvedrovi cesti v Sevnici 
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Čudovito in mojstrsko obnovljena kapela 
je dodatna pridobitev in znamenitost, ki 
bo pripomogla k še večji prepoznavnosti 
Okroglic in turistične kmetije Vidka 
Močivnika.

Prizadevanja za čisto in urejeno 
okolje 

Na različnih mestih v občini Sevnica 
so urejeni ekološki otoki s posodami za 
ločeno zbiranje odpadkov. Žal občani v 
nekaterih naseljih še vedno na teh mestih 

odlagajo vsakovrstne odpadke, ki tja ne 
sodijo. S tem onesnažujejo okolico in 
kazijo čedalje bolj urejeno podobo krajev. 
Pričakujemo, da se bo odnos neodgovornih 
posameznikov do okolja spremenil, v 
nasprotnem primeru bodo podani ukrepi 
v skladu z okoljsko zakonodajo. Občina 

Sevnica je skupaj s komunalo poskrbela 
tudi za postavitev košev za pasje iztrebke. 
Iztrebki hišnih ljubljenčkov tudi ne sodijo 
v urejeno podobo kraja in upamo, da bodo 
koše lastniki živali dosledno uporabljali. 
Skrb za urejeno okolje je naloga vsakega 
posameznika in družbe kot celote.

občinske strani

Zbrane je nagovoril pater dr. Karl Gržan z 
Razborja. (Foto: V. Zupančič)

Blagoslov obnovljene kapele na 
Okroglicah

Pri Močivnikovih na Okroglicah je v 
sončnem nedeljskem popoldnevu potekal 
blagoslov obnovljene kapele. Ta je bila 
postavljena v počastitev karmelske Matere 
božje, blagoslovil pa jo je generalni vikar 
celjske škofje Jože Kužnik, s katerim 
se je sestal tudi župan Kristijan Janc. 

Gasilske igre brez meja

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Cirnik 
je pripravilo že 11. tradicionalne gasilske 
igre brez meja. Dogodka se je udeležil 
tudi župan Kristijan Janc. Po zabavnih in 
predvsem mokrih igrah so skupaj z gosti 
priredili tudi gasilsko veselico.

Vir:  Občina Sevnica Gasilske igre brez meja (Foto: V. Zupančič)

Občina Sevnica objavlja 

     J A V N I  R A Z P I S

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2007

za naslednje ukrepe po pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo  79.413  EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij        8.300  EUR
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč        2.000  EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijstvu      29.200  EUR 
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah      4.200  EUR
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev     8.400  EUR
7. Podpora za delovanje strokovnih društev        6.259  EUR 
8. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij       4.028  EUR
v skupni vrednosti 151.800 EUR. 

Razpis je odprt do srede, 5. septembra 2007. Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sredstev za 
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme začeti aktivnosti, ki so jim sredstva namenjena, in sicer za ukrepe 
naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore, k vlogi na razpis pa priloži predračune. Računi in dokazila o 
plačilu računov za izpeljane aktivnosti za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore morajo biti z 
datumom po prejemu sklepa in jih bodo upravičenci dostavili na Občino Sevnica skupaj z zahtevkom. Račune z datumom pred izdajo 
sklepa odobritve in račune z datumom po 30. oktobru 2007 komisija ne bo upoštevala. 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
ali pa jo v tem času zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 
pri Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel. (07) 81 61 262 oz. (07) 81 61 233, e-mail: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si, 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
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Odprtje vodovodnega sistema Orle
(foto: J. Žvar)

Plesoči maturanti
(foto: V. Zupančič)

Občina Sevnica 
Odbor za priznanja pri Občinskem svetu občine Sevnica objavlja 

             R A Z P I S
       za zbiranje predlogov za
      dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2007

1. Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
 
2. Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega, 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. Naziv častni občan občine Sevnica je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih 
življenja in dela pripomore k izjemnemu razvoju in ugledu občine.

Grb občine Sevnica se navadno podeljuje podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in 
skupinam.

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

5. 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. 86/04) in na podlagi 21a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1 in 60/07) 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, kot to 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. Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval odbor za priznanja po koncu 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 navbadno ob prazniku občine.

7. Predlogi za dobitnike priznanj občine Sevnica v letu 2007 se zbirajo do petka, 31. avgusta 2007 (za pravočasno oddan predlog šteje 
tudi predlog, poslan priporočeno 31. avgusta 2007) na naslovu:
OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obravnavani.

Številka: 094-0005/2007
Datum: 25. 7. 2007
 OBČINA SEVNICA
 ODBOR ZA PRIZNANJA 
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      JAVNI POZIV
   za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku sevniške občine 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim in drugim društvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, da s 
svojimi prireditvami obogatite kulturno in družabno dogajanje med praznovanjem občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost ob praznovanju občinskega praznika občine Sevnica bo v petek, 9. novembra 2007, v Kulturni dvorani v Sevnici, 
prireditve pa bodo potekale ves mesec november.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javnega pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo strnili v celovit 
program prireditev. Program bomo posredovali našim občanom in jih povabili, da si prireditve ogledajo ali kako drugače sodelujejo.

Podatke o nazivu prireditve ob občinskem prazniku, kraju in času dogajanja in organizatorju nam posredujete v pisni obliki ali 
na elektronski naslov (lidija.udovc@obcina-sevnica.si) do petka, 28. septembra 2007. Za dodatne informacije pokličite telefonsko 
številko 07/81-61-213.

Občina Sevnica obvešča, da je objavila 
 
      JAVNO DRAŽBO
   za prodajo gradbenih parcel na območju Drožanjske ceste v Sevnici

Občina Sevnica prodaja spodaj navedene gradbene parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju Drožanjske ceste 
v Sevnici.

Predmet prodaje so nepremičnine:  oznaka po OLN  izklicna cena v EUR 
         brez DDV
- 570/8, sadovnjak v izmeri 901 m2   GP 1   14.821,45
- 570/14, sadovnjak v izmeri 898 m2  GP 2   14.772,10
- 570/9, sadovnjak v izmeri 970 m2   GP 3   15.956,50
- 570/13, sadovnjak v izmeri 974 m2  GP 4   16.022,30
- 570/10, sadovnjak v izmeri 1034 m2  GP 5   17.009,30
- 568/50, sadovnjak v izmeri 813 m2  GP 7   13.373,85
- 568/49, sadovnjak v izmeri 810 m2  GP 8   13.324,50
- 568/34, sadovnjak v izmeri 876 m2  GP 9   14.410,20
- 568/48, sadovnjak v izmeri 787 m2  GP 10   12.946,15
- 568/35, sadovnjak v izmeri 884 m2  GP 11   14.541,80
- 568/47, sadovnjak v izmeri 798 m2  GP 12   13.127,10
- 568/36, sadovnjak v izmeri 887 m2  GP 13   14.591,15
- 568/46, sadovnjak v izmeri 782 m2  GP 14   12.863,90
- 568/37, sadovnjak v izmeri 874 m2  GP 15   14.377,30
- 568/45, sadovnjak v izmeri 782 m2  GP 16   12.863,90
- 568/38, sadovnjak v izmeri 919 m2  GP 17   15.117,55
- 568/44, sadovnjak v izmeri 853 m2  GP 18   14.031,85
- 568/39, sadovnjak v izmeri 903 m2  GP 19   14.854,35
- 568/43, sadovnjak v izmeri 906 m2  GP 20   14.903,70
- 568/40, sadovnjak v izmeri 821 m2  GP 21   13.505,45
Vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1703, k. o., Sevnica, last Občine Sevnica.

Izklicna cena je 16,45 EUR/m2 (brez DDV) za posamezno parcelo. Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 

Javna dražba bo 12. septembra 2007, 
v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 14.00 uri.

Javna dražba s podrobnejšimi informacijami o pogojih in predmetu javne dražbe je objavljena na spletni strani občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si), na oglasni deski občine, na Kanalu 2000 in v Uradnem listu RS, št. 72 z dne, 10. 8. 2007. Dodatne infor-
macije lahko zainteresirani kupci pridobijo tudi na sedežu občine vsak delovni dan med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel. 
07/81-61-232, in Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269.
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Zanimivemu, sproščenemu pogovoru 
je dodal še poseben čar lepo urejen atrij 
sevniškega gradu, kjer je bila prireditev. 
Vsebino so bogato nadgradili nastopi 
Glasbene šole Sevnica, nagovor župana in 
predstavnice Krajevne skupnosti Sevnica. 

KŠTM Sevnica

Že deseti pogovor na deželi z znanimi 
Slovenci v sevniški občini in drugi na 
sevniškem gradu

Za deseti pogovor smo se še posebej 
potrudili, saj smo poleg pisateljice Dese 
Muck in evropskega poslanca Lojzeta 
Peterleta gostili tudi arhitekta, profesorja 
in pisatelja Braca Mušiča. Kot sevniški 
rojak je Vladimir Braco Mušič napisal 
knjigo Otroštvo v znamenju vojne, ki jo je 
posvetil temu območju in svojemu otroštvu. 
Tu jo je prvič predstavil Sevničanom, po 
predstavitvi jo je bilo mogoče kupiti. 

Še posebno lepo se je v grajsko okolje 
zlila predstavitev grajske poroke v izvedbi 
društva Trg Sevnica. Za presenečenje je 
poskrbel Rudi Ameršek, ki je obdaril goste 
z izdelki iz lesa trte. 
Za konec so se gosti in obiskovalci prepustili 
izvrstnim okusom dobrot iz krušne peči 
izpod rok aktiva kmečkih žena Sevnica. 
Grajsko razkošje so dopolnili izredno  
bogati aromatični okusi vin kletarjev 
sevniško–boštanjskega vinogradniškega 
društva. Naslednji pogovor na deželi 
pripravljamo v mesecu septembru v 
Krajevni skupnosti Primož.

Fotoreportaža "Odprtje grajske kavarne"

Glasbena spremljava Glavni akterji Grajske kavarne Grajska kavarna z gradom, zvečer 

Halo, halo, pridi na sevniški grad! 
Notranji prostori z obiskovalkami v 

Grajski kavarni Prijetno druženje v atriju 

Sprejem gostov Vhod v Grajsko kavarno 

Za dobro delovanje kavarne lastnik Martin 
Dolinšek ml., njegova mama, župan Občine 

Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica 

Tomaž Domicelj na sevniškem gradu

Tomaž Domicelj, publicist, nekdanji predsednik SAZAS, ustanovitelj založniško-distribucijskega podjetja 
DOTS Records in bolj znan kot slovenski kantavtor in kitarist je v avgustu nastopil v Albert-Felicijanovi 
dvorani na sevniškem gradu.
Večer je popestril z zimzelenimi skladbami, bluesom, rock’n’rollom in kitarskimi vložki. Med skladbami 
je komentiral življenje in razkril tudi kuharski recept.
Njegove, že skoraj ponarodele skladbe, kot sta Slovenskega naroda sin in v nadaljevanju Danes bo srečen 
dan, so odmevale, ko je zapelo tudi občinstvo. Navdušenje nad družabnim večerom je z bučnim aplavzom 
še podaljšalo njegov triurni koncert. Ob koncu je pri občinstvu obudil spomin na otok morja, sonca in 
ožganih lic – Jamajko.

(Foto: Ljubo Motore)

(Foto: Ljubo Motore, Petra Biderman)
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KŠTM Sevnica

Trubar pred slovensko procesijo

Ob bližajoči se 500. obletnici rojstva pisca 
prve slovenske Biblije Primoža Trubarja 
smo na sevniškem gradu, natančneje 
v Lutrovski kleti, priredili monodramo 
v podobi in utelešenju igralca Anatola 
Šterna.
Trubar je med svojim delovanjem želel 
popeljati ljudstvo v enakopravnost pred 
Bogom in svetom. Verjel je tudi, da sta 
jezik in njegov narod božja stvaritev, zato 

je narodu podaril prvo slovensko knjigo in 
s tem slovenski jezik prikazal v pisni obliki. 
Ljudje so se trudili, da bi ga uničili, vendar 
je bila njegova volja vedno močnejša. Umrl 
je v tujini, kjer je bil sicer tudi bolj priznan 
kot doma. 

Njegovo upodobitev in pridige je Anatol 
Štern zelo dobro prikazal. Samogovor je 
občasno prešel tudi v pouk in spoznanje, 
da je tudi njegova zasluga, da imamo 
danes svoj, slovenski narod.

Anatol Štern 
(Foto: Petra Biderman)

Večer tamburic in folklornih plesov 
na sevniškem gradu

V zaledju lejlantske paciprese, v grajskem 
parku, so zaigrale tamburice in glas 
ljudskega pevca. V sklopu Sevniškega 
grajskega poletja so nastopili člani 
Folklorne skupine KUD Otona Župančiča, 
Viniški tamburaši in Jazo iz Vinice.

Plesalci folklornih plesov se že leta trudijo 
ohranjati kola, navade in običaje naših 
dedkov in babic. Viniški tamburaši, ki 
delujejo kot skupina pri KUD Otona 
Župančiča Vinica in imajo 12 članov, 
igrajo priredbe slovenskih in tujih ljudskih 
pesmi, zabavne in narodno-zabavne glasbe 
ter originalno glasbo za tamburice. 
Program Izpij jo, popij jo, povezan z recitali 
Župančičeve proze in poezije, je dodatno 

popestril Jazo, ljudski godec, ki hkrati igra 
na orglice in lončeni bas.

Vir: KŠTM Sevnica

- Viniški tamburaši 

Folklorna skupina KUD Otona Župančiča

Ljudski godec Jazo

Švic 2007

V petek in soboto, 20. in 21. julija, je potekal 
že tradicionalni, peti študentski vikend, ki 
je vsako leto v Čatežu pri Trebnjem. Ta 
konec tedna se imenuje Študentski vikend 
inteligence in cvička (ŠVIC). Na festivalu 
so s koncerti nastopili D’Neeb, Zablujena 
Generacija, Vlado Kreslin, Nina Pušlar 

in druge manjše skupine. Organizatorji 
so pripravili športne turnirje v malem 
nogometu, košarkarski turnir in turnir 
odbojke na mivki. V soboto popoldne so 
bile igre med študentskimi klubi, kjer smo 
Sašo Racman, Bojan Zakšek, Rok Kneževič 
in Simon Kolman zastopali Študentski klub 
Sevnica in zasedli odlično drugo mesto, z 
eno točko zaostanka za prvouvrščenimi. 

Organizirano je bilo tudi kampiranje, 
kjer je bilo okrog 350 šotorov. Imeli smo 
odlično zabavo oba dneva in spoznali smo 
tudi nekaj prijateljev in kolegov iz drugih 
študentskih klubov. Za nas Sevničane je 
bil to prvi obisk na vikendu, ki se ga bomo 
prihodnje leto gotovo spet udeležili.

Sašo Racman

Underground hiphop festival PART2

Na sobotni večer, 1. septembra, bomo 
organizirali koncert neuveljavljenih 
skupin hiphopa in hiphoperjev iz vse 
Slovenije. Po prvem dobro izpeljanem 
festivalu smo se odločili za drugi del tega 
festivala z manjšo spremembo. Dogodek 
bo potekal v Mladinskem centru Sevnica, 

kjer ne bo vstopnine. Na festivalu bo 
10 nastopajočih, ki se bodo predstavili 

občinstvu. Za nekatere bo to prvi nastop 
na odru. Nastopili bodo talentirani mladi 
raparji, ki se jih splača priti pogledat. Med 
festivalom bo presenečenje z gostom.

Sašo Racman
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Po sledeh naravnega in kulturnega 
bogastva

HUGO UHLIŘ IZ RUDE POD LISCO

Dobri ljudje delajo dobre čase. O tem 
bi imele še pred nekaj desetletji veliko 
povedati tudi ruševine graščine v Rudi pod 
Lisco. A danes žal za enim izmed ovinkov, 
ki nas peljejo na Lisco in za katerim je 
včasih stalo mogočno zidovje, niti ruševin 
ni več. Velika betonska plošča je le medel 
spomin na drugačne čase in nekdanje 
plemenite lastnike.

Med najznamenitejše prebivalce ruske 
graščine prav gotovo sodi njegov zadnji 
lastnik pred 2. svetovno vojno, inž. Hugo 
Uhliř, pomemben gospodarstvenik, 
gradbenik projektant in kulturni delavec 
med obema vojnama na Slovenskem. 
Leta 1910 se je iz Prage preselil v 
Ljubljano ter ustanovil tehnični biro in 
gradbeno podjetje. Projektiral in gradil 
je železobetonske mostove, elektrarne, 
pivovarne, sladkorne tovarne, vodne 
pregrade po različnih krajih Slovenije, 

Češke ter Bosne in Hercegovine. Spodbujal 
je ustanovitev Gostilničarske pivovarne v 
Laškem, za katero je tudi izdelal načrte in 
jo podprl s svojim kapitalom. Kljub težavam 
in veliki svetovni gospodarski krizi so novo 
proizvodnjo piva slovesno pozdravili in 
odprli tovarno 7. decembra 1938. Uhliř in 

njegovi sodelavci pa se niso dolgo veselili 
svojega uspeha. V noči s 17. na 18. april 
1941 so ga Nemci skupaj še z nekaterimi 
narodnjaki iz Laškega zaprli kot talca in 
ga nato izgnali na Hrvaško. Od tam se je 
vrnil v Ljubljano, kjer je sodeloval z OF. 
Po vojni se je do smrti leta 1965 ukvarjal s 
projektiranjem.

S svojo podjetnostjo in široko razgledanostjo 
se je vključeval tudi v slovenski kulturni 
prostor. Tako je leta 1915 ustanovil 

založbo z zvenečim imenom Umetniška 
propaganda s sedežem v Rudi. Ponujala 
je veliko najrazličnejših del – od izvirnega 
leposlovja do strokovnih del in priročnikov 
za pravne zadeve. Z velikodušnostjo, 
odprtostjo, velikim srcem in trezno 
mislijo je navezoval pristne osebne stike 
z ljudmi najrazličnejših poklicev. Tako se 
je srečeval z najuglednejšimi kulturnimi 
delavci svojega časa in si dopisoval z 
Ivanom Cankarjem, Alojzom Gradnikom, 
Rihardom Jakopičem. Zbral je več kot 
tisoč umetniških del predvsem slovenskih 
slikarjev in kiparjev, večinski del teh slik so 
z različnimi drugimi umetninami med 2. 
svetovno vojno odpeljali Nemci. Prav tako 
je bila bogata njegova knjižnica, v kateri 
je hranil okrog tri tisoč knjig, med njimi 
izvirni Trubarjev Katekizem, Dalmatinovo 
Biblijo in Valvazorjevo Slavo vojvodine 
Kranjske. 
Le še osamljeno kamenje, odrinjeni 
nagrobniki in napol resnične zgodbice 
z močnim pridihom ljudske domišljije 
obujajo poglavje o zgodovini Rude. Starejši 
Razborčani se še vedno spominjajo brnenja 
znamenite Uhliřjeve škode, edinega 
avtomobila daleč naokoli, prijaznosti 
obeh zakoncev in njunega občutljivega 
socialnega čuta. Prav tako še živi spomin 
na 14-dnevni požar v Rudi ob koncu 2. 
svetovne vojne, s katerim se je zabrisala 
sled za še enim zakladom slovenske 
kulturne dediščine.

Breda Vidmar

 »PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA«

Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika v Grajskih novicah, ki želi 
informirati in vsaj približno predstaviti osnovne podatke in osrednja bogastva znamenitosti na območju občine Sevnica. 
Gradovi, azaleja, cerkve, arheološka najdišča, kozolci, gradiči, kmečka poslopja, kapele, stara orodja, mostovi, kranjska lilija, 
hoteli, drevesa, stolpi, ljudsko bogastvo… Avtorji in soavtorji projekta so posamezniki, ki opazujejo, preučujejo in poznajo 
lokalne znamenitosti in bogastva, o čemer priča njihovo delo in nenazadnje tudi njihove izdane knjige. Svojo strokovnost so 
prepletli z ljubeznijo in spoštovanjem do svojega domačega okolja. Želja in velik uspeh za snovalce rubrike bo sodelovanje vas, 
bralcev te rubrike, ki vas pozivamo, da tudi sami sodelujete s svojim poznavanjem in informacijami. Še vedno velja rek, da »vsi 
ljudje vse vemo«, vendar moramo to umetje prenašati drugim, predvsem mladim, da se bogastvo za večno ne pozabi in izgubi. 
Našo stalno rubriko in njen pomen je potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki ta projekt tudi sofinancira.  

(Arhiv: Ljubo Motore)

(Arhiv: Ljubo Motore)

projektiranjem.

(Foto:Ljubo Motore)



11september 2007

KŠTM Sevnica, prispevki in reportaže

Legende iz naši krajev
Iztrgano iz pozabe

Povsod po naši domovini srečujemo veliko 
nabožnih znamenj. Vsa so bila postavljena 
zaradi določenega razloga, vendar le o 
nekaterih so se ohranile legende o razlogih 
njihovega nastanka, ki pa gredo hitro v 
pozabo. S tem zapisom želim ohraniti 
dogodek, ki je bil vzrok za postavitev enega 
izmed teh znamenj v davnem 17. stoletju. 
Pod prelazom, kjer se stikata gorska hrbta 
Lisce in Ješivca, sega proti jugu globoka 
dolina. Na vzhodu in zahodu jo zapirata 
dolga rta z vznožji v dolini Sevnične. Južno 
stran zapira hrib, ki poteka od Bohorja do 
Sevnice; njegovo severno stran poznamo 
pod imenom Log. 
Po sredini doline teče potok, izvirajoč 
streljaj zahodno od gorske vasice 
Orehovec. Na levi strani doline, malo pred 

staro domačijo, stoji ob poti križ. Je edino 
nabožno znamenje v celotnem območju, 
ki ga tvori obzorje te doline. Ta prostor je 
sodil v davnih časih pod graščino Ruda. 
Tamkajšnji graščak in njegov prijatelj sta 
bila na lovu v tej dolini. Na levem bregu 
je skozi gozd vodila steza. Na enem od 
grebenov je v ostrem ovinku prehajala na 
drugo stran. Ves prostor je bil na gosto 
poraščen, le na temenu ovinka je bila 
manjša jasa, proti kateri so gonjači zapodili 
jelena navzdol proti lovcema. Misleč, da si 
bo zagotovil boljši strel, je eden od lovcev 
prešel na drugo stran grebena. Oba sta 
namerila puški proti jasi, kamor je bežal 
jelen. Že sta ga imela na muhi, vendar 
jima nekaj reče: »Ne streljaj!« Jelen je ušel 
proti potoku, lovca pa sta videla orožje 
namerjeno drug v drugega. Takoj sta se 
zavedla, da bi, če bi takrat streljala, jelena 
gladko prestrelila, krogli pa bi ju pokončali, 

saj sta bila le nekaj korakov oddaljena med 
seboj, na kar sta v lovski strasti pozabila. 
Ko sta prišla k sebi, sta spregovorila o 
opozorilu. Menila sta, da je to prišlo iz 
nebes, in v zahvalo dala postaviti križ. 
Ni znano, kolikokrat je bil križ obnovljen. 
Vsekakor se je z legendo ohranil do danes. 
Iz nekdanje steze je nastala pot k stari 
domačiji, ki jo zagledamo takoj za ovinkom, 
kjer še danes stoji. Od nekdanjega gozda 
je ohranjen le ozek pas v strmini nad 
potokom, drugo je travnik. 
Pred desetimi leti je križ obnovil pisec 
teh vrstic in eden redkih, ki še pomnijo to 
legendo. 
Na seniku hleva, ki ga zagledamo od križa, 
je proti koncu druge svetovne vojne imel 
eno od skrivališč sestreljeni pilot Rafa, 
Avstralec James Paterson, vendar je to že 
druga zgodba. 
      
   Vinko Zalezina

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Na območju sevniške občine je znanih veliko legend in kratkih zgodb. Prenašajo se iz roda v rod. Zato vas vse občane, krajane 
in prebivalce bližnjih in daljnih krajev uredniški odbor Grajskih novic poziva, da nam posredujete legende, ki so povezane s 

kraji iz naše občine. Naš namen je, da bi se zapisale in tako ohranile.

Legende in kratke zgodbe bodo objavljene v glasilu Grajske novice pod rubriko Zgodbe iz stare skrinje in na spletni strani 
KŠTM Sevnica. V začetku leta 2009 bomo izdali knjižico, kjer bodo objavljene vse legende in kratke zgodbe, ki bodo ustrezale 

razpisanim pogojem, ki so:

- legende naj bodo napisane v slovenskem jeziku,
- opredeljene naj bodo časovno in krajevno,

- krajevno so omejene na območje občine Sevnica,
- temeljijo naj na zgodovinskih virih oziroma prenosu informacij iz roda v rod.

Podpisane naj bodo s šifro, ki si jo izmislite sami ali s polnim imenom. Priloženi naj bodo podatki avtorja (ime, priimek, 
naslov in telefonska številka). Vse avtorje objavljenih legend bomo nagradili s knjižico, kjer bodo vse objavljene legende.

Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).

Semanji dan na Bučki - 25. junij

Na Bučki, ki je svoje dni slovela po 
velikih kramarsko-živinskih sejmih, smo 
pred leti znova začeli oživljati spomin na 
nekdanjo tradicijo. Danes je to turistična 
etnološko-zabavna prireditev, ki privabi 
veliko obiskovalcev. Na sejmišču je bil 25. 
junija kramarski sejem, pred kulturnim 
domom so svojo ustvarjalnost predstavljali 
predvsem domačini in društva. Letos 
sta se tako predstavili kmetija Hrovat 
s Preske in Društvo Preska, turistično 
ponudbo Bučke je predstavljalo TD Bučka, 
predstavili so se tudi domači slikar Ferenc 
Černik, izdelovalec lesenih kozolcev Franc 
Žnidaršič, Justi Železnik z bogato zbirko 
ročnih del, rejec edinega avtohtonega 
slovenskega goloba – beloglavčka Darko 
Pungeršič in učenci podružnične šole 

z Bučke, ki so za ogled pripravili vrtiljak 
z igračami svojih dedkov in babic. Na 
odru so se zvrstili Bučenski ramplači, 
ansambla Korak in Dolenjski nasmeh, 
Fantje z vasi, ŽPZ Čebelice, bučenski 
šolarji in mladi harmonikarji. Osrednji 
dogodek  semanjega dne je bil prikaz 
sejmarjenja s humoristko teto Štefko 
ter Janezom Ruparjem in Francem 
Žnidaršičem. Tokrat so prikazali, kako je 
nekoč na sejmih potekalo mešetarjenje ob 
kupovanju konja. 

Jelka Tršinar

Tudi letos je bila v sklopu 
sejemskega dne šarklijada, to sta 
ocenjevanje in razstava šarkljev.
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Ozara Sevnica 

V začetku junija nam je sevniška občina 
dodelila nove, večje prostore na Trgu 
svobode 11. S tem so nam pomagali pri 
izpeljavi individualnih pogovorov in nam 
omogočili različne dopolnilne dejavnosti, 
za kar se iskreno zahvaljujemo.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi 
vsem donatorjem, ki so nepogrešljivi pri 
našem delovanju .
V juliju smo imeli piknik na ribniku v 
Brestanici. Najprej smo naredili sprehod 

ob ribniku, si ogledali hranjenje rib, nato 
pa se posedli za mize in se okrepčali s hrano 
in pijačo. Prijetno smo se pogovarjali, se 
nasmejali in razšli v upanju, da bomo 
piknik kmalu ponovili. 
Vse, ki ste osamljeni ali v stiski, vabimo, 
da se oglasite na naši enoti. Brezplačno 
druženje in pogovori vas bodo razbremenili 
in vam polepšali dan.

 Vodja enote Darinka Kozole

Koronarni klub

Koronarni klub deluje v občini Sevnica že 
šesto leto. Klub deluje v javnem interesu 
na področju humanitarne dejavnosti, 
združen v Zvezo KDKS. S svojim 
programom vseživljenjske rehabilitacije je 
postal pomemben dejavnik pri varovanju 
koronarnih bolnikov v stabilni fazi. 
Dejavnost kluba je strokovno vodena in 
prilagojena koronarnim bolnikom. Letni 
delovni program obsega med obilo drugih 
dejavnosti tudi druženja, pohode, izlete 
in enega izmed takih smo imeli na prvi 
poletni dan. 
Na postajališču smo zjutraj napolnili 
avtobus in naš spretni voznik nas je 
popeljal proti Gorenjski in naprej proti 

Italiji. Za prvi večji postanek smo si 
privoščili nakupovanje v Trbižu, nato pa 
smo se peljali proti Višarjem. Ko smo se z 
gondolo povzpeli na vrh Višarij, se nam je 
odprl prečudovit pogled na bližnje in daljne 
gore s cerkvijo, ki je kot biser prislonjena 
ob vrh Višarij. 
Polni lepih vtisov in notranje harmonije 
smo prispeli nazaj v dolino in nadaljevali 
k Belopeškim jezerom (Mandgarskim). 
Očarani nad smaragdno zeleno barvo 
in dobro razpoloženi smo brez naporov 
obhodili tudi jezero. Ker pa je še vseeno 
doma najlepše, smo se polni vtisov vrnili 
v domači log, in sicer Zelence, kjer izvira 
Sava Dolinka.
Bližal se je tudi čas daljšega počitka in 
okrepčila, vse to pa smo dobili pri našem 

Esperanto, težave in izzivi 
svetovnega komunikacijskega 
sistema 

Kako doseči, da bi vsakdo komuniciral 
s komerkoli na Zemlji brez človeških in 
tehničnih posrednikov, ne da bi se moral 
pri tem odreči svojemu jeziku in kulturi? 
Zelo preprosto! Poleg materinščine naj se 
vsakdo nauči še drugega jezika, ki bi bil 
skupen vsemu človeštvu. Torej: z rojaki 
v materinščini, z drugimi v drugem, 
nevtralnem jeziku za vsakogar! Ta 
nevtralni jezik ni v lasti nikogar in je hkrati 
v lasti vseh. Če bi vsi obvladali oba jezika, 
materinega in mednarodnega, bi vsaj na 
jezikovni ravni začeli dojemati enotnost in 
skupno urejenost sveta.
Današnja usojenost na znanje večjega 
števila jezikov, da se lahko vsaj za silo 

sporazumevamo, znižuje raven vseh jezikov 
in zelo kvari materinščino. Potrebujemo 
torej funkcionalni, fonetično selektivni 
jezik, z jasno izgovorjavo, logičnim 
pravopisom brez izjem in neologizmov 
zmožni jezik, ki pa je glede merila 
demokratičnosti v prednostnem položaju, 
ker ne sme biti jezik kakšne velike nacije. 
Esperanto je edini resni kandidat za 
vlogo drugega jezika za vsakogar. Njegova 
izrazna moč je večja kot pri večini 
nacionalnih jezikov. Ni obremenjena z 
nepotrebnim balastom, ki zelo otežuje 
učenje, nasprotno, močno pripomore  
k natančnemu prenašanju sporočil. 
Esperantska fonetika je zelo preprosta 
in jo lahko vsakdo osvoji. Pravopis je 
fonetičen. Po svoji sestavi je najbolj 
nevtralen in mednarodni od vseh jezikov. 
Poskusi v šolah in tečajih so pokazali, da 

rojaku Rudiju. Čeprav sta nas glasba in 
pesem spremljali, smo v Kranjski Gori 
tudi zaplesali. Izlet smo končali veseli 
in zadovoljni, vendar v upanju, da bo 
jesen kmalu, ko se bomo spet podali 
dogodivščinam nasproti.

Rezi Zakšek

Koronarni klub Sevnica 

Čistilna akcija na Lisci

V soboto, 23. junija, je potekala čistilna 
akcija na Lisci. Člani ŠPO Aranea smo 
pobrali smeti v okolici Tončkovega doma, 
predvsem na hribu pod klopcami pred 
Tončkovim domom. Čiščenje in pobiranje 
smeti je bilo zahtevno. Potrebna sta bila 
varen in trden korak, strmina hriba pa 
je zahtevala navezavo na vrv. S skupnimi 

močmi smo nabrali 10 vreč smeti. Po 
delovni akciji sta bila piknik in podelitev 
diplom pripravnikom športnega plezanja.

Gorazd Šantej

Akcija smeti (Foto: Vesna Novak) www.spo-aranea.net

se ga je mogoče naučiti desetkrat hitreje 
od angleščine,  francoščine ali nemščine. 
Njegova kultura dokazuje, da je to edini 
jezik na svetu, ki se ga lahko odrasli in 
celo stari ljudje sami v nekaj letih naučijo 
toliko, da lahko v njem predavajo o 
znanstvenih temah, pišejo strokovne knjige, 
publicistiko in beletristiko. Odločitev za 
rešitev svetovnega jezikovnega problema ni 
več v jeziku, ampak v moralni in politični 
odločitvi, da ta jezik sprejmemo.
Temeljna dejstva o esperantu so navedena 
na spletni strani (www.esperanto.si). 
Prosimo, oglejte si jih.

Vinko Zalezina

V Sevnici bomo organizirali brezplačni 
tečaj esperanta, več o tem pa v prihodnji 
številki Grajskih novic.
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Kres v Krmelju

Dnevi splavarjenja v Radečah 

Od 22. do 24. junija so bili v Radečah 
dnevi splavarjenja. Letošnja rdeča nit 
je bil domači in Gašperjev kostanj. Pri 
Gašperjevem kostanju sta potekala 
druženje in okrogla miza o razširjenosti, 
rastni značilnosti, gojitveni lastnosti in 
bolezni domačega kostanja. Na etnološki 
prireditvi je bilo mogoče poskusiti 
kostanjeve dobrote, zapeli so tudi hvalnico 
Gašperjevemu kostanju dr. Emila Rojca.
Kostanj je tesno povezan s človekovim 
življenjem. Radečani so z njim še posebno 
povezani in nanj ponosni, saj je kostanj, 
ki raste na Močilnem, najdebelejši v 
Sloveniji, sodi pa tudi med najdebelejše v 
Evropi. Gašperjev kostanj je razglašen za 
posebno naravno vrednoto.
V juniju so gozdarji z Zavoda za gozdove 
Slovenije, območne enote Brežice, izmerili 

več kot 300 let stari Gašperjev kostanj, last 
družine Kišek. Obseg drevesa v prsni višini 
je 10,93 metra, visok je 18 metrov, njegova 
prostornina je 36 kubičnih metrov. V ta 
namen sta Jože Prah in Marija Imperl v 
sodelovanju z občino Radeče, Kulturno 
turistično rekreacijskim centrom Radeče 
in Zavodom za gozdove Slovenije izdala 
Zbornik o domačem in Gašperjevem 
kostanju.

Na vrsti so bili še skoki pogumnih mož 
s starega radeškega kovičenega mostu v 
reko Savo, tekmovanje radijsko vodenih 
čolnov, na stojnicah so se predstavili 
Društvo kmečkih žena Arnika, TD Loka 
– Loški zeliščarji, Hortikulturno društvo 
Radeče, Prevzgojni dom Radeče, OŠ in 
vrtec Radeče, Društvo likovnih umetnikov 
Radeče in drugi. Obiskovalci so se lahko 
peljali s splavom po reki Savi, prireditev so 
prireditelji vsak večer zaokrožili z zabavnim 
programom.
Letošnja prireditev je torej končana, 
vidimo se prihodnje leto. V tem času pa 
tako ali drugače vsaj mislimo na domači 
kostanj. Za konec še misel iz zbornika 
Mateje Kišek: »Ne, to ni kostanj kot vsi 
tisti v gozdu. To je Gašperjev kostanj.«
      
  Franc Šeško

Stojnica kostanjevih dobrot družine Kišek 

Fotoreportaža GrandRock Sevnica

1

1. Carina     2. Interceptor     3. Melodrom     4. Prireditveni oder dveh noči      5. Rocker Boby 
6. Utrip ljudi na koncertu     7. Vodja Firestartersov Andrej, Vodja projekta Gra(n)d Rock Sevnica Matej 
Leskovšek in Mitja Gaspari     8. Srečna mladina 

2 3 4

5 6 7

8

Peti Gra(n)d rock Sevnica

Peti Grand Rock festival v Sevnici se lahko pohvali z izredno dobro udeležbo in nastopi 
izjemnih izvajalcev. Kljub muhastemu vremenu prvi dan organizatorji niso obupali in 
so izpeljali rockersko rajanje do konca.
V dveh dneh se je na odru, v čudoviti grajski idili, predstavilo 13 izvajalcev. Prvi dan so 
od slovenskih zasedb nastopili Melodrom, Srečna Mladina, Backstage, Leaf-Fat, domači 
Septic Scum, od hrvaških izvajalcev pa v Zagrebu živeči bosanski raper Edo Maajka in 
reška atrakcija Let 3. Drugi dan so zvesto občinstvo razveseljevali Interceptor, Tavžnt 
roža, srbski izvajalec Rambo Amadeus in legendarne Majke. Festival so popestrili 
ulični artisti, ki so vse željne zabave ogreli z bruhanjem ognja in žongliranjem. 
Grand Rock Sevnica tako nedvomno postaja s svojo izvrstno lokacijo in okolišem vsako 
leto večji in bolje organiziran festival. 

MSOS, ŠKS in K. N. O. F.
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RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO

Stanko Kranjec s soglasjem in podporo preostalih petih članov družine razpisujem štipendijo za študij v Ljubljani za sedem študentov 
v prihodnjih 10 letih (7 x 12 mesecev x 5 let = 420 mesecev) v obliki nastanitve, vključno z vsemi stroški v opremljeni enoposteljni sobi 
velikosti šestih kvadratnih metrov s priključki na vso sodobno komunikacijsko opremo, skupnim predprostorom s kuhinjo in jedilnico, 
sanitarijami (stranišče, tuš, pralni stroj) – največ šest oseb/skupne prostore. Mesečna vrednost bivanja z vsemi stroški je 160 evrov na 
osebo.
Za to dejanje smo se v družini odločili, ker želimo, da v današnjem svetu ne bi vladal le denar, ampak tudi solidarnost in odgovornost do 
soljudi, kjer živimo, kar pomeni, da bi se izobraženci kljub nenaklonjenim razmeram za delo in zaslužek vračali po končanem študiju v 
domače okolje, kjer bi si ustvarjali pogoje za aktivno in ustvarjalno življenje in znali izkoristiti možnosti našega okolja. S tem bi se zviševala 
vrednost dela in posledično tudi standard vseh, ki živimo v tem okolju. Spodbuditi želimo tudi preostale »lokalpatriote« k podobnemu 
razmišljanju in dejanju.
Štipendijo razpisujemo za dva študenta medicine (splošna ali pediater) in pet študentov naravoslovne (strojne, elektro, gradbene …) smeri. 
Spol študentov ni pomemben.
Razpis je enkraten, zato naj se prijavijo vsi interesenti od končanega 8. razreda OŠ do končanega 1. letnika študija. Mogoče so tudi 
poznejše prijave do 31. julija v tekočem letu za prihodnje leto.
Dinamika nastanitve – štipendiranja:  Leto  število študentov
       2007  2
           2008–2012 po en študent na leto
Pogoji: - vsaj 23 točk na splošni maturi
  - redno opravljanje študija s povprečno oceno letnika 8,35
  - po končanem študiju se zaposliti v podjetju s sedežem v občini Sevnica vsaj za dolžino dobe štipendiranja 
  - o drugih pogojih se bomo dogovorili in jih definirali v pogodbi

Na razpis se prijavite pisno s priporočeno pošto do 10. septembra 2007 na naslov: 
Stanko Kranjec, Vranje 5, 8290 SEVNICA. 

Vlogi predložite: dokazilo o opravljeni splošni maturi, vpisu na fakulteto, kopijo spričevala 3. in 4. letnika in kratek življenjepis z vizijo 
dela po končanem študiju. Izbrana za leto 2007 bosta obveščena pet dni po roku prijav. Druge prijavljene bomo povabili k dostavi 
dokazil, ko bodo končali srednjo šolo. Pri izbiranju bo lahko sodeloval tudi predstavnik Študentskega kluba Sevnica.
Dodatna spodbuda: Enkrat na leto povratna vozovnica za Ljubljano. Diplomantu bomo pomagali pridobiti pripravništvo in ga 
pripraviti na strokovni izpit. Če bo po opravljenem strokovnem izpitu odprl obrt ali zasebno podjetje, ki bo delovalo vsaj štiri leta in 
bo imelo po treh letih delovanja vsaj štiri zaposlene, mu bomo ob ustanovitvi dali še 4000 evrov zagonskih nepovratnih sredstev. 
 
Tudi močni tokovi niso večni, spreminjajo jih drobne kapljice!
             Stanko Kranjec

Zdravstvo
Klopni meningitis

Ena od pomembnih bolezni, katere 
povzročitelji so klopi, je klopni meningitis 
oziroma klopni meningoencefalitis. 
V Sloveniji je ta bolezen znana že od 
sredine prejšnjega stoletja. Klopni 
meningoencefalitis je virusno vnetje 
možganov in možganskih ovojnic. 
Bolezen poteka v dveh fazah: 
•Prva faza traja od enega do osem dni. 
Bolniki se slabo počutijo, imajo glavobol, 
bolečine v mišicah, povišano telesno 
temperaturo, lahko tudi bruhajo in imajo 
bolečine v trebuhu in drisko. Za prvim 
obdobjem je prost interval, ki traja od 
enega do 20 dni. 
•Potem nastopi druga faza bolezni, v kateri 
se pojavijo znaki prizadetosti možganskih 

ovojnic ali celo možganov (visoka telesna 
temperatura, hud glavobol, celo nezavest).
Smrtnost pri odraslih je približno od 
odstotka do dveh. Bolezen lahko pusti 
trajne posledice, kot so glavoboli, motnje 
koncentracije, ohromelosti.
Potek cepljenja: priporočljivo je cepljenje 
v hladnih mesecih po klasični shemi 
cepljenja, vendar cepimo tudi zdaj po hitri 
shemi cepljenja (navodilo IVZ Ljubljana 
in ZZV Celje). Najučinkovitejši način 
zavarovanja pred boleznijo je cepljenje. 
Bazično cepljenje je sestavljeno iz treh 
odmerkov oziroma doz cepiva:
1. doza; 2. doza: 14 dni do treh mesecev 
po prvi dozi, tako da oseba po možnosti 
prejme vsaj dve dozi cepiva do tedaj, ko 
nastopi aktivnost klopov; 3. doza: od šest 
do 12 mesecev po drugi dozi. Vsakih pet let 
je potrebno tako imenovano poživitveno 

cepljenje z eno dozo cepiva. Vse informacije 
o cepljenju lahko dobite pri svojem 
izbranem zdravniku v Zdravstvenem domu 
Sevnica in ZP Krmelj. Cena za eno dozo je 
25 evrov. 
Ne smemo cepiti oseb, ki: 
•prebolevajo akutno vročinsko obolenje, 
•imajo alergijo na jajca in/ali piščančje
   meso,
•so imele alergično reakcijo na
   predhodno dozo cepiva.

Gobarji, pazite, cepite se proti klopnemu 
meningitisu, preventivno pa se tudi 
pravilno oblecite in po prihodu iz gozda 
dobro preglejte. Ob nastopu okužbe je 
navadno za te ukrepe že prepozno!

Vladimira Tomšič, dipl. med. sestra, 
vodja Zdravstvenovzgojnega centra Sevnica 
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Projekt Moja dežela, lepa in 
gostoljubna

Komisija za regijsko ocenjevanje je opravila 
ogled 19. julija v sestavi: Jože Lovenjak, 
Morana Polovič, Marija Krušič in Cvetka 
Jazbec. Imeli smo težko delo, saj si je bilo 
treba ogledati veliko izbranih krajev, šol in 
vrtcev za regijsko ocenjevanje. Kraj Razbor 
se je spet uvrstil v vrh in je predlagan za 

republiško ocenjevanje. Pri TZO Sevnica 
smo z letošnjim izborom lahko zelo 
zadovoljni, saj sta se poleg kraja Razbor 
uvrstila tudi vas Malkovec in krajevno 
jedro Šentjanž. Najlepša hribovska vasica v 
letu 2005, Leskovec nad Šentjanžem, se po 
pravilih TZ Slovenje ocenjuje še prihodnjih 

pet let. V republiško ocenjevanje gredo še 
OŠ Globoko, OŠ Pišece, vrtec Mavrica 
Brežice, krajevno jedro Kapele, vas Mali 
Obrež, turistični kraj Kostanjevica in 
Terme Čatež. Ocenjevanje je spet pokazalo, 
da so naši občani resnično prijazni in 
gostoljubni do turistov in da čedalje bolje 

skrbijo za urejeno in čisto okolje. Lahko pa 
trdimo, da ima komisija čedalje težje delo, 
kar je seveda prav, saj so kraji vsako leto 
lepši in čedalje bolj urejeni. 
Vsem občanom se iz TZO Sevnica 
zahvaljujemo za njihov odnos do lepo in 
prijetno urejenega okolja.

Cvetka Jazbec

Drugi cvičkov pohod

V ponedeljek, 25. junija, je potekal v 
organizaciji Turističnega društva Tržišče in 
Društva vinogradnikov Malkovec že drugi 
cvičkov pohod. Prvi je bil lani, ko so imeli 
na Malkovcu kralja cvička. Pohodnikov, ki 
so svojo pot začeli v Tržišču, je bilo približno 

140, med potjo so se jim pridružili še novi 
ljubitelji hoje. S pohodniki sta na dolgo pot 
do Gadove Peči, do novega kralja cvička, 
šla tudi tekača Jože Jere in Jože Plahuta. V 
Tržišču je župnik Marko Japelj blagoslovil 
križ in pohodnikom zaželel srečno pot.

Marjan Pirc, lanski kralj cvička, je tudi 
letos pohodnikom skupaj s sovaščani 
pripravil domače dobrote in rujno kapljico 
v svoji domači Kaplji vasi. Pot jih je nato 
vodila na Skrovnik, kjer so jim domačini 

prikazali pravi zgodovinski pregled življenja 
v tej vasi, pranje na »perilnikih«, popravilo 
čevljev, izdelavo košev in košar in še veliko 
zanimivosti. Pika na i je bila razstava 
starih listin, slik in predmetov. Domačini 
so z domačimi jedmi, pijačo in bogatim 
kulturnim programom pri Janežičevih 
poskrbeli, da so imeli obiskovalci še dovolj 
energije za nadaljevanje poti. Večina 
pohodnikov je imela na majicah napis 
Cviček je zakon, toda po prijaznosti, 
gostoljubju in dobri volji, ki so jih bili 
deležni v tej mali vasi, so se vsi strinjali, 
da je Skrovnik zakon. Domačini Skrovnika 
so na pobudo Janežičeve mame obnovili 
vaški studenec, ki ga je blagoslovil župnik. 
Čeprav je dobil pohod ime po priljubljeni 
dolenjski kapljici, so vsi pohodniki radi 
poskusili vodo iz studenca, ki je resnično 
dobra, kar pa je, na žalost, v današnjih 
časih že prava redkost.
V vročem dnevu in po prehojeni poti je 
spet dobrodošla osvežitev, za katero je na 
Petelinjeku poskrbela družina Hočevar. V 
Pavli vasi je udeležence pohoda pričakala 
družina Suhadolčan, ki je pripravila 
okrepčilo. Poleg tega so si pohodniki lahko 
ogledali še na novo postavljeno znamenje 
križa, ki ga je skupaj s sovaščani, v zahvalo 
po težko dobljenem boju z boleznijo, 
postavil Milan Suhadolčan. Za trenutek so 
se vsi zavedali, da je resnično bogastvo, ki 
ga imamo naše zdravje.

Drugi cvičkov pohod je bil sklenjen 
pri Škoporčevem hramu v Pavli vasi. 
Primernejšega kraja si resnično ne bi 
mogli želeti, saj je gospodar Alojz na ta 
dan praznoval abrahama, poleg tega pa so 
mu ocenjevalci na Tednu cvička prisodili 
najboljšo oceno izmed vseh članov DV 
Malkovec. V ta namen so mu zaigrali 
štirje harmonikarji, v vinograd pa so mu 
postavili klopotec. Drugi vinogradniki 
so dobili medalje in priznanja. Na koncu 
so pohodniki dobili še topel obrok, ki so 
ga pripravili v gostilni Jelen Malus, in 
poskusili Škoporčev cviček.
Pot je bila prijetna in zanimiva, polna 
presenečenj, zato hvala vsem, ki ste 
pripomogli s trudom in dobro voljo. Le 
z uresničevanjem starega slovenskega 
pregovora V slogi je moč nam bo uspelo 
predstaviti naše kraje v čim lepši podobi in 
tako pridobiti nove obiskovalce.

Saša Kralj

Razbor -  Razbornik 
(Foto: Jože Lovenjak)

Vrtec Krmelj - lepo urejeno igrišče 
(Foto: Jože Lovenjak)

skrbijo za urejeno in čisto okolje. Lahko pa 

Razbor - naravno in lepo 
(Foto: Jože Lovenjak)

Pranje na perilnikih

Marjan Pirc, lanski kralj cvička, je tudi 

Naša četica koraka

Obujanje starih običajev na Skrovniku
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Od Telč do Bučke

Ob 62. obletnici vrnitve iz izgnanstva je 
Krajevna organizacija Društva izgnancev 
Slovenije Bučka (KO DIS) znova pripravila 
pohod po poti ob nekdanji nemško-
italijanski meji od Telč do Bučke. Pohoda 
se je udeležilo okrog 150 pohodnikov iz vse 
Slovenije, nekateri so bili le na sklepnem 
srečanju na Bučki. V kulturnem programu 
so nastopili učenci podružnične šole 
Bučka, recitatorke Mojca Tramte, Lidija 
Hočevar in Uršula Marjetič, Mojca in 
Denis Janežič ter skupina Mesečina. Prišli 
so tudi predsednica Društva izgnancev 
Slovenije (DIS) prof. Ivica Žnidaršič 
in poslanca DZ mag. Franc Žnidaršič 
in Ivan Gril. Srečanje je bilo tudi letos 
mednarodno, saj so se ga udeležili tudi 
izgnanci iz Zagreba. 
DIS je ob tej priložnosti podelil priznanje 
podružnični šoli Bučka za redno 
sodelovanje na dogodkih in prireditvah, ki 
jih organizira KO DIS Bučka, dolgoletna 
predsednica KO DIS Bučka Silva Marjetič 
pa je iz rok predsednice DIS prof. Ivice 
Žnidaršič prejela najvišje priznanje DIS - 
zaslužna članica.
    Jelka Tršinar

Predavanje Primerna urejenost 
našega okolja

TZO Sevnica pripravlja vsak mesec 
strokovno predavanje, vsa pa so namenjena 
razvoju in pospeševanju turizma in 
ozaveščanju ljudi, teme so različne. V 
juliju je bilo predavanje na temo Primerna 
urejenost našega okolja v Loki pri Zidanem 
Mostu. Predaval je Jože Lovenjak. Tema 
predavanja je bila strokovno in slikovno 
zanimivo prikazana, tako da se je sproti 
lahko razvijala sproščena razprava z 
vprašanji in nasveti. Predavatelj je pripravil 
posnetke dobrih praks in tudi stvari, ki 
niso ustrezne tudi v našem okolju. Najbolj 
so bili omenjeni okrasne grmovnice, 
sadno drevje, vodnjaki, avtohtone rastline, 
kot so lipa, kostanj, oreh, javor, pušpanj, 
jasminova troba in drugi, ki jih vse preveč 
izpodrivajo razni bananovci, ciprese in 
drugo.
Lepo je bilo prikazano, da je lahko, če 
je preveč cvetja, to tudi moteče in se ne 
poda najbolj v okolje. Vse preveč so se 
razmnožili palčki, keramični labodi in razni 
drugi predmeti, ki jih ponujajo sejmarji. 
Pozabljamo pa na kakšno lepo ptičjo 
hišico, lep vodnjak, lepe stare brajdnike, 
klopi, kamnite mize pod javorjevo senco 
in drugo. 
Zelo želimo spodbuditi naše ljudi k 
ohranjanju tiste prave slovenske pokrajine. 
Zadnje čase namreč opažamo, da se k nam 

seli tuja kultura, ki jo takoj prevzamemo. 
Zavedati se moremo naših lepot in jih tudi 
spoštovati. Vemo, da sta najlepši okras ob 
dolenjskem kozolcu prav lipa ali oreh.
Naslednje strokovno predavanje bo v 
Tržišču, 13. septembra, ob 19. uri, v 
gostišču Majcen. Predaval bo Jože Mori.
Vsi člani Turistične zveze občine Sevnica 
in tudi drugi, ki vas tema zanima, prijazno 
vabljeni.

 Cvetka Jazbec

Tudi TD Bučka v Turistični zvezi 
občine Sevnica 

TD Bučka deluje na območju KS Bučka. 
Drugače sicer sodi v občino Škocjan, vendar 
je še vedno vezana na UE Sevnica. TD 
Bučka vodi in koordinira delo na področju 
turizma in predvsem promocije KS Bučka, 
izdaja promocijsko gradivo, oblikuje 
spominke, aktivno sodeluje z drugimi 
društvi v kraju, si prizadeva za odkrivanje ter 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
ter ekološko ozaveščanje. Društvo skrbi 
tudi za informiranje krajanov in promocijo 
KS po spletnem portalu (www.bucka.info). 

Postavili in opremili smo nekaj pohodnih 
poti, za turistično vodenje imamo na voljo 
dve usposobljeni turistični vodnici z licenco, 
ki sta tudi včlanjeni v Društvo turističnih 
vodnikov Dolenjske in Posavja, ob vstopu 
v kraj pa smo postavili informativno 
tablo s temeljnimi informacijami o kraju. 
Na šoli imamo turistični krožek. Zaradi 
omejenosti občinskih proračunskih 
sredstev, namenjenih društvom, smo 
začeli iskati tudi druge vire financiranja, 
predvsem na razpisih. Tako nam je do 
zdaj uspelo pri obnovi vaškega studenca, 
opremi vodne učne poti in postavitvi javne 
internetne e-točke.

Jelka Tršinar

Bučarijada v Šentjanžu, puš’lcu 
Dolenjske

Na območju KS Šentjanž bo TD Šentjanž 
od 8. septembra do 4. novembra 
organiziralo Šentjanško bučarijado. To bo 
prav gotovo ena najdaljših prireditev, kar 
jih poznamo. Prikazali bomo vsestransko 
uporabnost buč, ki bodo razstavljene 
na različnih lokacijah. Predstavljala se 

bodo različna društva, kmetije, gostinski 
ponudnik in šola na posameznem 
prostoru, kjer bodo igrali glavno vlogo 
buče in stanovska orodja ter izdelki iz buč. 
Te točke bodo aktivne po predhodni najavi 
skupin z več kot 10 osebami. Ogledali si 
boste lahko točko aktiva kmečkih žena in 
vinogradniškega društva, kjer vam bodo 
ponudili prigrizke iz buč, lahko boste 
poskusili cviček iz vinske buče. Točka bo 
okrašena z vinskimi bučami in bučami, 
ki sodijo na kmetijo, poleg tega bodo na 
ogled tudi gospodinjski in vinogradniški 
pripomočki in tisti iz preteklosti. DPM 
in konjeniki bodo na svoji točki razstavili 
buče in furmanske pripomočke ter izpeljali 
ustvarjalne delavnice in igre z bučami za 
otroke. V sklopu prireditve Bučarijada 
2007 bosta v gostilni Repovž 11 slowfood 
in slikarska kolonija, oboje na temo buč. 
OŠ Milana Majcna Šentjanž bo ponudila 
veliko informacij, zanimivosti in opisov 
različnih buč. Na kmetiji Majcen se bodo 
obiskovalci seznanili s pridelavo mlečnih 
izdelkov. Na tem prostoru bodo na ogled 
tudi čebelarski izdelki. Pri Brečkotovih 
bo v ospredju sadjarstvo. Vsaka točka bo 
predstavila nekaj posebnega, med drugimi 
tudi gasilci iz Velikega Cirnika. 
Odprtje bo 8. septembra z uprizoritvijo 
gledališke igre na prostem Miklova Zala 
društva Trg Sevnica. To bo velik kulturni 
dogodek za domačine in širšo okolico. 
V nadaljevanju bodo v kraju različne 
dejavnost na temo buč. V tem času bomo 
organizirali strokovno predavanje, zbrali 
in nagradili bomo recepte in največjo 
šentjanško bučo. Poleg ogledov najavljenih 
skupin bodo naša društva organizirala 
razne prireditve in dogodke, ki so že 
tradicionalni in jih najdete na koledarju 
prireditev. Eden večjih dogodkov bo 7. 
oktobra, ki bo posvečen Janezu E. Kreku, 
udeležili pa se ga bodo predstavniki 
državnega in cerkvenega vrha iz Slovenije. 
Sklep bučarijade bo v sklopu družabne 
prireditve (krst mošta v vino) ob razvitju 
vinogradniškega prapora 4. novembra.
Šentjanška bučarijada bo posebno zanimiva 
za vinogradniška in upokojenska društva, 
aktive kmečkih žena, kmečka združenja, 
cvetličarje, aranžerje, šole raznih smeri, 
gostince in druge. Tu bo mogoče spoznati 
ekološko pridelavo, etnološko dediščino 
in preostale zanimivosti podeželja, od 
sadjarstva, vinogradništva, živinoreje in 
ne nazadnje najlepšo hribovsko vas 2005 v 
Sloveniji. Zaradi omejenega števila skupin 
v istem obdobju prosimo, da se prijavite na 
telefonske številke 031/825 053,  
07/81 85 661, 051/680 287 ali na spletni 
strani (www.sentjanz.si).
Dobrodošli v Šentjanžu, puš’lcu Dolenjske. 
(Janez E. Krek)

 Zdravko Remar

Bučka



18 september 2007

šport in rekreacija

Plavalni tečaj v Sevnici

Zavod KŠTM je v času od 2. do 9. julija 
organiziral prvega od predvidenih 
plavalnih tečajev. Svoje prve plavalne 
korake je pod vodstvo Janje Pungerčar 
poizkušalo 8 malčkov. Predvideni so še 
tečaji za začetnike, nadaljevalni tečaji in 
tečaji za odrasle.
   Borut Bizjak

V Sevnici ustanovljena sekcija 
rekreativnih tekačev

Atletski klub (AK) Sevnica je na svoji 9. 
redni seji UO AK Sevnica, ki je bila dne, 
3.7.2007, sprejel sklep, da se v okviru 
AK Sevnica ustanovi rekreativna sekcija 
tekačev. 
Na podlagi sklepa je bil 19.7.2007, 
v Športnem domu Sevnica, sklican 
ustanovitveni sestanek potencialnih 
rekreativnih tekačev. Na sestanku je bilo 
izvoljeno vodstvo rekreativne sekcije; za 
prvega predsednika je bil izbran  Bojan 
Resnik, za člana  pa Brigita Karlovšek in 
Stanko Špec.
Osnovni cilj novoustanovljene rekreativne 
sekcije je omogočiti vsem ljubiteljem teka 
organizirano ukvarjanje s tekom, pa naj 
bo to zaradi zdravega načina življenja, 
udeleževanja na tekmovanjih ali pa zgolj 
zaradi druženja in zabave. 
Rekreativna sekcija tekačev je namenjena 
vsem starostnim populacijam iz Posavja, 

Mirenske doline in tudi od drugod. 
Sekcija bo organizirala razna predavanja, 
možna bo skupna vadba pod strokovnim 
nadzorom, organizirana bodo potovanja 
na razna tekmovanja, predvsem pa na 
tekme že sedaj množično obiskovanega 
Dolenjskega pokala in tekme, ki potekajo 
v okviru akcije "Slovenija teče za zdravje", 
ter ostala tekmovanja doma in v tujini.
Vsi zainteresirani lahko dodatne 
informacije dobite na telefon: 
(031) 557 438 in (041) 427 582 ter na spletni 
strani kluba: www.atletskiklubsevnica.si  

Bojan Resnik

Ustanovitveni sestanek  rekreativne sekcije  
Srečko Vodenik, Rafko Povhe, Bojan Resnik

Šah stari : mladi 

Šahovski klub “MILAN MAJCEN“ Sevnica 
je v soboto, 4.8.2007, v šahovskih prostorih 
Športne dvorane Sevnica, organiziral že 
16. poletno srečanje šahistov. To poletno 
srečanje vseh generacij sevniških šahistov 
je tradicionalno in je namenjeno sprostitvi 
po številnih uradnih in drugih rednih 
tekmovanjih. 
Zmagala je B ekipa (mladi) proti A ekipi 
(stari) z rezultatom 18,5 : 17,5 .
Skupni zmagovalec je bil Mesojedec 
Zvonko, ki je osvojil  10 točk in s tem tudi 
prehodni pokal. Drugo mesto je osvojil 
Mitrovič Boris, 9 točk, in tretje mesto 

Grilc Andrej. Najboljši MLADI je bil 
Mesojedec Zvonko, 10 točk, in najboljši 
STARI Mirt Martin, 4 točke. NAJMLAJŠA 
udeleženka je bila Topič Ivana, 15 let, ter 
NAJSTAREJŠI udeleženec Blas Janez, 73 
let. Najstarejši je premagal najmlajšo.

Zanimivo srečanje je bilo med mladim 
17-letnim mojstrskim kandidatom 
Borisom Mitrovičem in starim 73-letnim 
drugokategornikom (na sliki na 1. plošči) 
Janezom Blasom, ki ga je v končnici z lepo 
varianto dobil mladi. Stari mu je čestital 
za lepo zmago, kakor tudi za 1. mesto na 
turnirju v Pardubicah na Češkem, ko je 
med 476-imi šahisti in šahistkami v devetih 
krogih, po Švicarskem sistemu, osvojil 1. 
mesto s 7,5 točkami. To je še en lep uspeh 
ob 50-letnici Šahovskega kluba “MILAN 
MAJCEN” SEVNICA .

Janez – Janko Blas
 Šestnajsto srečanje (Foto: Ljubo Motore)

Klub malega nogometa Sevnica v 
polnem zagonu

Zadnje dni meseca julija smo se na prvem 
treningu zbrali tudi člani KMN Sevnica. 
Začetni dnevi treningov so potekali v 
naravi, kjer smo nabirali telesno moč in 
kondicijo.
V avgustu smo opravili tudi višinske 
priprave na Lisci, ki smo jih nadgrajevali 
z zaključnim uigravanjem ekipe za nastop 
v 1. slovenski ligi malega nogometa. V tem 

elanu pa ne smemo pozabiti vseh sponzorjev 
KMN Sevnica, ki nam omogočajo nastop 
v eliti slovenskega malega nogometa. Vsi 

skupaj pa ste lepo vabljeni na prvo tekmo 
KMN Sevnica, ki bo v petek, 7.9.2007, 
ob 19. uri, v prenovljeni Športni dvorani 
Sevnica. Gledalci, pridite in nas bodrite 
pri nastopih v 1. slovenski ligi malega 
nogometa! Vabljeni vsi ljubitelji malega 
nogometa!

Aleš Filej – Aljo

Trening KMN Sevnica
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Atletika 

V soboto, 14.julija, je na Trebelnem 
potekal 2. tek po lovskih stečinah, ki šteje 
za Dolenjski pokal (Pokal Dolenjskega 
lista). Tega teka so se udeležili tudi sevniški 
tekači. Najbolj se je izkazala Maja Teraž, ki 
je zmagala pri ženskah  absolutno na 4,5 
km dolgi progi. Robert Lendaro je osvojil 
drugo mesto absolutno pri moških na 7 
km dolgi progi, v svoji starostni kategoriji 
pa je zmagal. Slast zmage je okusil tudi  
Klemen Lendaro med pionirji.
V soboto, 28., in v nedeljo, 29.julija, je v 
Novi Gorici potekalo državno prvenstvo 
v atletiki za člane in članice. Na tem 

prvenstvo so se izkazali in bili uspešni tudi 
člani AK Sevnica. Borut Veber je na 800m 
postal članski državni prvak Slovenije. Pri 
članicah se je na razdalji 1500m Alenka 
Radej izkazala z osvojitvijo 2. mesta in si 
tako pritekla srebrno medaljo. Prav tako 

srebrna je bila tudi Maja Teraž na 3000 m 
zapreke.
V nedeljo, 29.julija, pa je v Kamniški 
Bistrici potekalo državno prvenstvo v 
gorskem teku – navkreber. Tudi tukaj 
Sevničani niso ostali praznih rok, kajti pri 
pionirjih je Jan Samide osvojil bronasto 
medaljo.
V nedeljo, 12.avgusta, je v Loškem Potoku 
potekal  2. tek po sledeh medveda. Tega 
teka se je udeležil tudi član AK Sevnica 
Robert Lendaro in osvojil drugo mesto pri 
moških absolutno na 10km dolgi progi. V 
svoji kategoriji pa je bil zmagovalec.

Rafko Povhe
Borut Veber zmaguje na 800 m 

RECEPT

BUČNE JEDI ZA VROČE DNI
Bučne flacke
Bučke, ki so lahko katere koli, naribamo, 
posolimo in pustimo stati 15 minut. 
Pripravimo bolj tekoče pivsko testo. 
Naribamo sir. Vse skupaj rahlo zmešamo 
in začinimo s poprom, soljo in česnom. 
Pripravimo ponev z malo več olja, 
segrejemo in flacke zajemamo z zajemalko 
in ocvremo. Ta jed je dobra tudi hladna.

Bučna juha z mlekom
Na maslu popražimo nasekljano čebulo 
in strt česen, dodamo na kocke narezano 
bučko (hokaido). To podušimo. Prilijemo 
jušno osnovo in mleko ter kuhamo, da se 
zmehča. Juho pretlačimo in začinimo s 
soljo, muškatom, curryjem, peteršiljem in 
poprom. V ponvi brez maščobe popražimo 
semena buč. Juho postrežemo s stepeno 
smetano, prepraženimi semeni in kančkom 
bučnega olja.

Vse dobro in dober tek vam želi 

Cvetka Jazbec

Podjetje ROHR-BLITZ, d. o. o., s sedežem 
na Metnem vrhu 3 v Sevnici, zaposli delavce 
za delo komunalnih storitev z dobrim 
plačilom.
Ponujamo:
- redno delovno razmerje,
- stimulativni osebni dohodek.
Pisne vloge s kratkim življenjepisom 
pošljite v 15 dneh od objave na naš 
naslov ali na e-mail  (rohr-blitz@siol.
net).  Dodatne informacije dobite na 
tel. št. 041 630 454, Jazbec.

Paradižnik velikan

Kljub vročemu poletju in pomanjkanju 
dežja so nekateri kmetijski pridelki zrasli 
v zavidljive velikosti. Kot je tale paradižnik 
na fotografiji, ki tehta natanko kilogram in 
11 gramov. Velikan, ki je plod dela pridnih 
rok, je zrasel in dozorel na vrtu Mihaele 
Lisec iz Lukovca.

 Alenka Kozorog 
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kolumna, prispevki, horoskop

Evino življenje

Luka je odpotoval. Ne morem vam razložiti, 
kako sem se počutila. Nenadna praznina. 
Zanimivo, kako se človek počuti močnega in 
samostojnega, ko ima ustaljen ritem. Ko ti je 
nekdo, ki ga imaš rad, vedno na voljo. Saj se še 
zavedaš ne, dokler tega ne moreš več doseči. Ni 
njegovega toplega pogleda, ni njegove topline 
in ni njegovega dotika. Minilo je že štiri dni 
od njegovega odhoda, piševa si po elektronski 
pošti, slišim ga po telefonu, pa mi ne pomaga 
veliko. Naokrog hodim kot kakšna prikazen. 
Moj neznanec se ne oglasi, pa tudi če, ne vem, 
kaj čutim do njega. Zdaj mi je pomemben 
Luka.
Z dekleti posedamo v mladinskem centru 
in pijemo kavo. Jana, moja modrost, moja 
starejša prijateljica, se trudi okoli mene. Nina 
žaluje z menoj, ne zna mi pomagati, strmi 
predse in se ne meni za okolico. Ko sem ju tako 
opazovala, sem spoznala, kakšno bogastvo 
sedi ob meni. Kaj pomeni prijateljstvo in kaj 
pomeni povezanost. Ne glede na to, da smo si 

med seboj popolnoma različne, lahko rečem, 
da si s pogledom povemo vse, da se čutimo, da 
si vse delimo, veselje in žalost. Poznamo se od 
otroških let, saj vseskozi živimo v istem kraju. 
Naše druženje se je začelo pred petimi leti, 
čisto po naključju, čisto spontano, preprosto 
smo začutile, da se dopolnjujemo, in vedno nas 
je vleklo skupaj.
Opazujem Jano, kako mi nekaj zagnano 
razlaga, vendar je ne slišim. Svoje dolge 
lase ima spete v visok čop. Danes se mi zdi 
še posebno čedna. Zelo je visoka in vitka. 
Njena postava dobro označuje njen značaj. Je 
načelna, vidi daleč naprej in vedno najde pravo 
besedo. Ima dolgoletno zvezo s Perom, trdno in 
neomajno. »Eva, kaj sanjaš!« odkima z glavo 
in razlaga naprej.
Pogledam nasproti naše mize. Mlada dama, 
z imenom Nina, zleknjena sedi, nepremično 
strmi v mizo, njene noge pa bingljajo iz naslona 
za roko. Pesem zase. Popolnoma samosvoja, 
ne zaupa nikomur zunaj naše trojke. Popraska 
se po nosu, na katerem je prikupen uhanček. 
Njeni beli kodrasti laski so nagajivi in 

definitivno njeno zaščitno znamenje. O stalni 
zvezi niti pomisliti noče. Fantje so zanjo hobi.
Ja, takšne smo, tri cvetke. Nenadoma iz 
Janinih ust prileti dobra ideja: »Ojla punce, 
dosti imam tega. Saj ni konec sveta. Gremo 
v trgovine, po cotke.« Veste pri puncah je 
edina zdravilna terapija nakupovanje. To je 
še vedno vžgalo. Zbistril se mi je pogled, oči 
so se zasvetile. Jana je bila vidno zadovoljna s 
svojim predlogom, ki me je postavil na realna 
tla. Nina se ni pretirano odzvala. Se je pa takoj 
vstala in odšla k avtu kot vzorni potnik.
Med nakupi je pogovor med nami tremi stekel 
vzajemno. Jani je spet uspelo postavili zadeve 
tja, kamor sodijo. »Naj se življenje nadaljuje,« 
je bil sklep našega dneva.
Dnevi zdaj minevajo prijetno, pripravljam se 
na začetek šolskega leta, med drugim tudi 
na nekaj mikavnega. Prejela sem športno 
povabilo na nogometno tekmo. Pač, odločila 
sem se, da grem.
… s svojim neznancem …

Lupčka

HOROSKOP
DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Začelo se je vaše obdobje. Izkoristite 
ta mesec na vseh področjih. Zvezde so 
vam naklonjene v pomenu lastnega 
zdravja, saj boste prekipevali od ener-
gije, v poslovnem življenju vam bo šlo 
nad pričakovanji. 

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Čaka vas naporno obdobje. Ta mesec 
boste uredili nekaj stvari, ki vam bodo 
pomembno začrtale življenje. Vendar 
bo potrebna močna volja. Potrudite se 
in občutili boste nekaj neponovljivega. 
Partner vam stoji ob strani.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Konec poletja vam ne diši. Vendar ne 
skrbite, zaradi tega se vam bo zgodilo 
nekaj lepega ali kar čudovitega. Kljub 
vsem lepem ne zavrnite prošnje ne-
znanca, ki vas prosi za pomoč. Dobra 
dela delajo dobre ljudi.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Uredite fotografije v album in zložite 
dosedanje življenje. Zavedeli se boste, 
da ga živite polno in srečno. V vaše 
življenje počasi in previdno vstopa 
nekdo, ki bo postal del tega.

KOZOROG ( 22. 12.-20. 1.)
Zakaj takoj izstrelite besede in ne 
počakate vsaj sekunde. Hitrost ni 
modrost. Sreča je ta, da vam bo iskreni 
prijatelj hitro odpustil in naprej bosta 
snovala načrte kot do zdaj. 

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Darilo, ki ga boste prejeli v tem mes-
ecu, bo v vas zbudilo prijetne spomine. 
Pobrskajte malo nazaj in zavedeli se 
boste, kaj imate. Vaše nerganje izhaja 
samo iz vsega dobrega.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Pravilno ste zavrteli dogodke v svojo 
prid. To se vam bo obrestovalo na 
duhovnem področju in lagodje bo tra-
jalo daljši čas. Na podlagi tega se boste 
spremenili v odnosu do svoje družbe, 
seveda na pozitivno. 

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Tako dejavno, kot je bilo v avgustu, v 
tem mesecu ne bo. Zdaj se posvetite 
sebi, razvajanju in uživanju. V tem mes-
ecu boste spoznali, da še ne poznate 
dovolj dobro svojega partnerja. 

BIK (21. 4–21. 5.)
Predlog, ki ste ga dali prijatelju, je bil 
pravi. Čeprav drzen, ampak skupaj 
vama bo uspelo. Pridobili boste njegovo 
naklonjenost in ostal vam bo zvest. Ne 
bo pa zvest vaš odnos do partnerja.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Tako razpoloženi, kot boste zdaj ob 
družinskem srečanju, že dolgo niste 
bili. Razlog je tudi rešitev težav, ki jih 
boste končno končali in pospravili v 
predal. 

LEV (23. 7.–23. 8.)
Končno se vam zdi, da je vse na 
pravem mestu. Ne pozabite, da te har-
monije ne ustvarjate le vi, temveč tudi 
vaši najbližji. Dobro boste razpoloženi 
in zdravje bo popolno. .

RAK (22. 6.–22. 7.)
Nenehno imate neke težave, ki jih 
strpno rešujete. Zvezde kažejo, da boste 
v septembru malo izpregli in zaužili 
nekaj lepih prostih dni, daleč od službe 
in obveznosti. 

Začelo se je novo šolsko leto, s tem pa je 
vsak dan na poti v šolo in domov veliko 
otrok, ki hitijo nabirat znanje, hkrati pa 
so razigrani in radoživi, s čimer lahko 
ogrožajo svojo varnost v prometu. Zato 
moramo vozniki ob srečanju otrok na cesti 
biti še dodatno pozorni nanje.
Starše prvošolcev naj opozorim, da morajo 
spremljati otroka na poti v šolo in domov. 
Otrok mora biti opremljen z rumeno 
rutico, ki jo nosi privezano okoli vratu. Ob 

nakupu šolske torbe, pa tudi obleke, vam 
svetujem, naj bosta svetlejše barve oziroma 
naj imata našite odsevne trakove, s čimer 
boste povečali vidnost otroka v prometu. 
Ob zmanjšani vidljivosti, predvsem v 
jutranjem času, morajo vsi pešci imeti 
odsevnike (kresničke, trakovi).
Priporočljivo je tudi, da starši otrok 
prvošolcev na poti v šolo in nazaj pokažejo 
otroku nevarna mesta v prometu in kako 
jih lahko čim bolj varno premagajo. Pri 
tem naj mislijo na to, da otroci še ne 
razumejo vseh nevarnosti, ki so v prometu. 
Otrok se največ nauči z zgledom, ki ga 
dajejo starši. Zaradi tega naj bo vsak starš 
na poti odgovoren do svojega otroka in naj 
dosledno upošteva prometne predpise. 

Voznike vozil naj opozorim še na vožnjo 
mimo šol in avtobusnih postajališč, kjer 
naj vozijo s povečano previdnostjo, saj se 
lahko zgodi, da steče pred vozilo razigran 
otrok, ki je z mislimi pri igri, in ne v 
cestnem prometu.
Za vse, ki otroke vozijo v šolo s svojim 
vozilom, pa opozorilo, da morajo biti otroci 
v avtu med vožnjo pripeti z varnostnim 
pasom, če pa so manjši, morajo imeti 
primeren otroški sedež, ki jim omogoča 
pravilno pripetost z varnostnim pasom. Ko 
otroka pripeljejo do šole, naj ta izstopa na 
varni strani iz avta. To je tista, ki je bliže 
pločnika (desna stran vozila). 

Jože Sladič,
vodja policijskega okoliša 



22 september 2007

Nagrade za septembersko številko:

1.  Ženske hlače, ki jih podarja industrijska  
     trgovina NICK DANIEL, Ana Tušek  
     s.p., Prešernova 3, 8290 Sevnica
2. 2 izdelka po izbiri, ki ju podarja   
    trgovina JURJA SHOP, Andrej Klarič  
    s.p., Prešernova 1, 8290 Sevnica
3. 1 Majica,  ki jo podarja 
    Artes studio Sevnica
4. Dve napenjali, ki ju podarja Kopitarna  
    Sevnica
5. 2 karti za kino Sevnica, ki ju podarja  
    KŠTM Sevnica

razvedrilo

Vsa pravilno rešena gesla 
pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do 

15. septembra 2007 na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo o nagradi
obveščeni po pošti.






