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Fotografija ali zbirateljstvo? S čim ste se ukvarjali 
prej?
S fotografijo veliko prej, že v 6. razredu osnovne 
šole, v tehnično poglobljenem fotografskem 
krožku. Pod mentorstvom Tončka Senice smo si 
teoretično znanje pridobivali v šolskih prostorih, 
fotografije pa smo razvijali v temnici njegove hiše. 
Po koncu šole sem fotografiranje nekoliko opustil, 
a mi je, ko sem se zaposlil, nekaj manjkalo, zato 
sem se spet začel ukvarjati z njo.

Kakšni so bili začetki zbirateljstva? Je kateri od 
dogodkov še posebno vplival na vas? 
To je vsekakor prvi pristanek Američanov na Luni 
julija 1969. Z otroki sem bil takrat na planinskem 
izletu z Vršiča na Jalovec. Med vrnitvijo proti 
domu smo se ustavili v Ljubljani, tam pa sem 
opazil posebno izdajo časopisa Delo. Fotografije in 
takratne besede Neila Armstronga so me očarale. 
Rekel je: »To je mali korak za človeka in velik skok 
za človeštvo.« To me je spodbudilo k zapisovanju 
zgodovinskih dogodkov, ta izvod časopisa pa imam 
še zdaj.
Fotografiranje je nato kar nekako samoumevno 
prešlo tudi v zbirateljstvo. Gradivo sem zbiral v 
službi, takrat še na sevniški občini, ko sem delal 
v planski službi. Zbiral sem članke, povezane s 
Sevnico (razne intervjuje, dogodke ob odprtjih, 
vabila, brošure, prospekte). Vse te prispevke sem 
hranil v veliki škatli, ob upokojitvi pa sem jo predal 
domoznanski zbirki v sevniško knjižnico.

Leta 1998 sem zavestno začel zbirati fotografije 
in pisno gradivo, in sicer ob pripravi našega 
planinskega društva na 100. obletnico Jurkove 

koče na Lisci. Precej razglednic 
sem našel pri mami, fotografije 
pri očetu. Skupaj z Zoranom 
Zeličem sva prebrskala arhive, 
ki jih hranijo državne inštitucije. 
Prijetno sva bila presenečena v 
osrednji knjižnici v Celju, saj sva 
tam dobila veliko gradiva. Enako 
je bilo v Posavskem muzeju v 
Brežicah. Tako sva v Sevnico 
vrnila veliko slikovnega gradiva 
iz njene zgodovine. 

Za sestavo mozaika pa so 
potrebni tudi drugi viri.
S fotografijo pridobiš podobo iz 
nekega leta/obdobja, s pisnim 
virom jo potrdiš, z ustnimi pa 
dodajaš k mozaiku.

Zelo veliko podatkov in informacij 
so nama pomagali pridobiti 
tudi domačini. Iz zbirke Rudija 
Cimperška, Štefanije Pavček, 
Marije Pungerčič, Dragice 
Kreutz Zupanc in še mnogih 
sva prejela veliko gradiva in ga 
nadgrajevala z različnimi ustnimi 
viri. Vsako ime si zapiševa, na 
seznamu pa je že več kot 120 
imen dobrotnikov, ki skrbijo, da 
vse o našem domačem kraju le 
ne bo izgubljeno in pozabljeno. 
Brskala sva tudi po spletu in 
odkupovala razglednice.

Iz zbirateljstva ste prešli na 
zgodovinarski del, k raziskovanju 
nastanka Sevnice.
Morda je to zbirateljstvo 
izhajalo tudi iz vprašanj o 
nastanku in razvoju našega 
mesta. Stari del Sevnice je 
večinoma enak, vsaj odkar ga 
poznamo na risanih podobah. 
Novi del (Šmarje) se je v mojem 

življenju razvil iz nekaj hiš po drugi svetovni vojni 
porušene železniške postaje do obsega, kot ga 
poznamo zdaj. Prvi začetki so bili na današnji Cesti 
na Dobravo, nekdanji »Puf gasi«, nato pa se je 
mesto širilo v Naselje heroja Maroka in naprej. To 
zanimanje se je širilo na razvoj industrije, urbano 
in socialno življenje. Pravi izziv je najti fotografijo 
ali razglednico in ob neki podrobnosti ugotavljati, v 
katero leto jo uvrstiti. 

Koliko gradiva že imate v svojem arhivu?
Do zdaj sva z Zoranom zbrala že več kot 550 
razglednic iz celotne občine Sevnica, okrog 
5000 skeniranih fotografij in dokumentov. Zelo 
pomanjkljivo pa je obdobje 1940–1955.

Kateri je najstarejši vir, ki ga hranite?
Najstarejši fotografski vir, ki ga hranim, je 
fotografija stare Sevnice, panoramska fotografija 
trga z gradom in cerkvami, posneto nekje iznad 
Loga, v velikosti 15 x 20 cm. Datirana je med 
letoma 1871 in 1887. Leta 1871 je bila namreč 
zgrajena Zgornja (stara) šola pod gradom in na 
fotografiji je že. Leta 1887 so na Florjanovi cerkvi 
zamenjali streho zvonika, in sicer so čebulasto 
obliko spremenili na sedanjo. Na fotografiji pa je 
še čebulasta.

Je mogoče odgovoriti na vsa vprašanja o nastanku 
in bo vse objavljeno v knjigi, ali ostaja še kaj 
skrivnosti?
Verjetno bo ostalo kaj neodgovorjenega zaradi 
skromnih najdb na Hrastih. Leta 1990 je 
arheolog, domačin dr. Miha Budja, na sveže zorani 
njivi na Hrastih opravil sondažo tistega območja in 
najdbe so pokazale življenje na tem kraju v daljni 
preteklosti, 5.000–6.000 let pr. n. št. 
Zanimivo bi bilo vedeti, kdo in kako je tedaj živel 
tam, koliko časa so živeli, od kod so prišli in kam so 
šli. Smo mi potomci tistih ljudi? Kakšen je bil takrat 
videz Sevnice? Predvsem pa, zakaj? To dokazuje, 
da je bila Sevnica že od pojava prvih ljudi na našem 
širšem območju naseljena, v pisnih virih pa o tem 
najdemo zelo malo.

Kateri je bil vaš prvi resni projekt fotografiranja?
Prvo resno delo, z objektivom v roki, sem opravil 
leta 1969 ob 100. obletnici slovenskega tabora 
v Sevnici. Takrat sem sicer imel v rokah filmsko 
kamero, saj smo v družbi z Vinkom Šeškom in 
Francijem Pavkovičem dogodek posneli na 8 mm 
trakove. Za fotografijo je poskrbel Lojze Anzeljc. 

Kateri javni dogodek vam je ostal v lepem 
spominu?
Ob 100. obletnici slovenskega tabora leta 1969 
sta zagotovo največja dogodka, čeprav jih je bilo 
veliko, zadnja zvezna partijska proslava na Lisci, 
ki je bila 1. maja 1988 in prvi dan slovenskih 
planincev v samostojni Sloveniji septembra 2002, 
prav tako na Lisci.

Zdaj se pripravljate na veliki mejnik za Sevnico.
Z Zoranom in drugimi sodelavci se v sklopu 
Društva TRG Sevnica pripravljamo na »grajsko 
knjigo«, monografijo o sevniškem gradu. Ta naj bi 
izšla prihodnje leto, ob svetovnem dnevu knjige. 
V njej bo veliko informacij, strokovno poglobljenih 
besedil, zemljevidov, fotografij, ki jih Sevničani še 
ne poznajo. Knjiga bo krona raziskovanja sevniške 
preteklosti. In Sevnica si to zasluži. Narod brez 
spomina pač ne more obstati!

Pogovarjala se je Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Foto: arhiv Ljubo Motore

Intervju

Ljubo Motore, fotografski kronist Sevnice
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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, Zdravko 
Remar, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojzij Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj. 

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 družba d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si

Prihodnja številka izide septembra 2010, prispevke in 
reklamne oglase pošljite najpozneje do 13.8.2010. Prispevki 
naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in 
vsaj dve fotografiji.

Krepko smo že zakorakali v poletje in s tem tudi v obdobje, ko sonce prijetno sije, včasih celo 
preveč močno. Nekateri med vami ste dneve že izkoristili za poležavanje ob morju, jezeru ali 
bazenu, za razne pohode in druženje. Drugi bomo to še storili. Počitnice bodo seveda minevale 
in vsak dan bomo hoteli bolje izkoristiti. 
Toda ob tem je nevarno, da smo se poletja tako navadili, da pozabljamo, kako polno nevarnosti 
je. Zadržujte se v senci, pijte veliko vode, opravila ne poskušajte dokončati za vsako ceno, v vodo 
pojdite premišljeno. In previdno s športom, da ne bo kakšnih večjih poškodb.
In če ne opazite, da ravnate nepravilno, bodite vsaj pozorni, ali tega ne počnejo vaš prijatelj, 
otrok, sorodnik, nekdo, ki je poleg vas. Opozorite ga na to in tudi on bo vas. In hvaležna bosta 
drug drugemu.
Vzemite si čas za kramljanje ob kavi, preberite kakšno dobro knjigo, pozabite na računalnik, 
vstajajte in hodite spat takrat, ko boste želeli, ter posrkajte čim več dobre energije iz okolja. Naj 
se vas poletje dotakne s svojo čarobnostjo, občutite preprostost, povezanost z naravo, smisel 
našega obstajanja. 

        Mojca Pernovšek

Uvodnik

2
4 - 5

6
8 - 9

1 0 - 11
1 2 - 13
1 4 - 1 6

17
1 8 - 1 9

2 0
2 2

Ne prezr i te
i n t e r v j u
o b č i n s k e  s t r a n i
p o  o b č i n i
t u r i z e m ,  T Z O S
k u l t u r a
k o l e d a r  p r i r e d i t e v
m l a d i n a ,  š o l s k i  z v o n e c
g r a j s k a  s k r i n j a
š p o r t  i n  r e k r e a c i j a
u t r i p  ž i v l j e n j a
r a z v e d r i l o

Besede urednice  Kolofon
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Občinske strani

Na Logu pri Sevnici so slovesno odprli čistilno 
napravo. Slavnostni govornik je bil minister za 
okolje in prostor, dr. Roko Žarnić. Povedal je, da 
je ta dogodek poseben in mnogim v Sloveniji za 
vzgled. Čistilno napravo so predali namenu župan 

Srečko Ocvirk, dr. Roko Žarnić, minister za okolje in 
prostor, in Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja 
Komunala Sevnica, ki bo po enoletnem poskusnem 
delovanju prevzela upravljanje objekta. V pestrem 
kulturnem programu so nastopili tudi sevniški 
godbeniki, mažoretke društva Trg, dekliška vokalna 
skupina Fortuna in učenci 2. a razreda OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. Podelili so tudi nagrade vsem, 

ki so sodelovali na natečaju Varujmo vodo. Glavno 
nagrado sta prejela prvi in drugi razred OŠ Boštanj 
in si prislužila enodnevno strokovno ekskurzijo. Po 
uradnem odprtju so si številni gosti lahko ogledali 
novo sevniško pridobitev in se okrepčali z dobrotami 
sevniških kmetic in studenških vinogradnikov.
      
  Mateja Cvetkovič

Odprtje čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema 
Sevnica

Na ureditvi druge etape regionalne ceste skozi 
Sevnico je izvajalec del, Kostak d. d., iz Krškega, 
prekril vozišče na novem rondoju in odseku 
Kvedrove ceste pod Sparom z osnovno asfaltno 
prevleko. Ureditvena dela, ki nas bodo po 
posameznih pododsekih spremljala še skoraj vse 
leto, se nadaljujejo z ureditvami hodnika za pešce 
in kolesarje, preureditvami številnih komunalnih 
vodov ter razširitvijo odseka proti Ajdovcu. 

Zadovoljni so lahko tudi uporabniki lokalne 
ceste za Lončarjev Dol in naprej proti Podvrhu 
ter Zabukovju, saj so trije odseki, ki skupaj 
predstavljajo investicijski projekt občine Sevnica 
s sofinanciranjem službe Vlade RS za lokalni 
razvoj in regionalno politiko Ureditev prometne 
infrastrukture v občini Sevnica, končani. 

Ureditve cest v občini Sevnica

Podjetje Slemenšek, d. o. o., je končalo gradnjo 
prve faze Vrtca Ciciban Sevnica, občina Sevnica pa 
je po izvedbi pridobila manjkajočo dokumentacijo 
ter na Upravno enoto Sevnica vložila zahtevo za 
tehnični pregled. Komisija za tehnični pregled je 

ugotovila, da so opravljena dela za objekt skladna 
s projektno dokumentacijo in z izdanimi dovoljenji, 
brez bistvenih odstopanj ter ustrezajo veljavnim 
tehničnim normativom in standardom. Našla je 

manjše pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti v 
30 dneh. V navedenem roku bo Upravna enota 
Sevnica izdala uporabno dovoljenje in takrat 
se bodo otroci preselili v novi vrtec. Takoj po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja bodo zrušili 
preostali del objekta, začela pa se bo gradnja II. 
faze. Pogodbeni rok za dokončanje objekta je šest 
mesecev od uvedbe v delo za 2. fazo gradnje.
      
  Vlasta Kuzmički

Tehnični pregled gradnje  
1. faze Vrtca Ciciban Sevnica

Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih 
sredstev v okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju 
občin v letu 2010 pristopila k rekonstrukciji 
oziroma delni prestavitvi odseka lokalne ceste 
Studenec–Rovišče, novi odcep proti gasilskemu 
domu in na pokopališče Studenec. Sedanji odcep 

je zelo nepregleden in zato zelo nevaren. Z njegovo 
prestavitvijo in razširitvijo vozišča ter gradnjo 
hodnika za pešce, ob katerem bo obnovljena 
tudi javna razsvetljava, se bodo precej izboljšale 
prometno-tehnične in varnostne razmere. 
Zaradi razširitve vozišča in spremembe uvoza je 
predvideno tudi podrtje kapelice, prestavili pa jo 
bodo nekaj metrov proti jugu, vzporedno z lokalno 
cesto. Izvajalec del je podjetje Gradnje, d. o. o., iz 
Boštanja.
      
  Robert Kaše

Razširitev ceste na Studencu Občina Sevnica je objavila razpis za izbiranje 
izvajalca del Rekonstrukcija lokalne ceste 
Grahovica–Vrh nad Boštanjem. Ocenjena 
vrednost projekta je 100.000 EUR in obsega 
rekonstrukcijo odseka Rimc–križišče z javno potjo 
št. 873251, v dolžini 830 m. Dela se bodo začela 
takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem in 
se končala do konca septembra 2010.
      
   Robert Kaše

Lokalna cesta za Lončarjev Dol in naprej proti 
Podvrhu ter Zabukovju

Vozišče na novem rondoju in odseku Kvedrove 
ceste pod Sparom z novo asfaltno prevleko 

Zaradi razširitve vozišča in spremembe uvoza 
bo kapelica prestavljena nekaj metrov proti jugu.

Mitja Udovč, direktor JP Komunala Sevnica, 
sevniški župan Srečko Ocvirk in dr. Roko Žarnić, 

minister za okolje in prostor, so skupaj odkrili 
spominsko ploščo.

Nastop učencev drugega razreda Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica

Podpisana je bila gradbena pogodba za prvo fazo 
ureditvenih del za gradnjo pločnikov v Tržišču. 

Dela zajemajo 300 metrov hodnika za pešce od 
pošte do Petrola, vključno s prometno ureditvijo 
križišča na regionalni cesti in javne razsvetljave. 
Izvajalec del, ki je bil kot najugodnejši izbran na 
podlagi javnega razpisa, je podjetje AGM Nemec, 
d. o. o., iz Laškega. Dela bodo končana do konca 
septembra. Skupna pogodbena vrednost del je 
približno 60.000 EUR.
      

Robert Kaše

Gradnja pločnikov v Tržišču

Novi del Vrtca Ciciban Sevnica je 
sodobno opremljen.

Igralni prostori

Gradnja 300 m hodnika za pešce od pošte v 
Tržišču do Petrola



5  Avgust 10

Občinske strani

Občina Sevnica je s projektom Kanalizacija 
Log uspešno kandidirala na javnem pozivu 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
prednostne usmeritve »regionalni razvojni 
programi«, razvojne prioritete »razvoj regij«, 
operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 
2010–2012. Na podlagi prejetega pozitivnega 
sklepa o sofinanciranju in uspešno izpeljanega 
postopka javnega naročila sta župan Srečko 
Ocvirk in direktor podjetja Nivo, d. d., Celje, Danilo 
Senič, podpisala pogodbo za projekt Kanalizacija 
Log. Projekt, ki je vreden 310.000 EUR, do 85 
% upravičenih stroškov delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije 
v skupni dolžini 3170 metrov za odvajanje hišnih 
odpadnih vod iz naselja Log in bo priključen 
na glavni kolektor centralne čistilne naprave 
Sevnica, ki s tem pridobiva še večjo pomembnost 
pri zagotavljanju varstva okolja v porečju reke 
Save v občini. Dela bodo končana do junija 2011.
      
  Mateja Cvetkovič

Projekt Kanalizacija Log

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 2010 

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 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. člen

Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega 
na naslovu:
- naziv častni občan občine Sevnica
- grb občine Sevnica

Razpis Občine Sevnica

Odbojkarsko društvo Bombe je ob pomoči občine 
Sevnica in drugih pokroviteljev začelo obnavljati 
dve odbojkarski igrišči v Taborniški ulici v Sevnici. 

Dela na obeh igriščih so končana in omogočata 
igranje odbojke na mivki. Odbojkarsko društvo bo 
uredilo tudi okolico obeh igrišč.
      
  Marko Jesih

Obnovljeni odbojkarski igrišči 
v Taborniški ulici

Obnovljeno odbojkarsko igrišče v Taborniški ulici

Upravljanje vseh vodotokov v državi je v pristojnosti 
ministrstva za okolje in prostor. Sem spadata 
upravljanje in tudi vzdrževanje strug. Dejstvo je, 
da sredstev za vzdrževalna dela na potokih vedno 
primanjkuje in glede na skoraj neizčrpno množico 
potreb po posegih je toliko bolj razveseljivo, da 
potekajo prepotrebna dela tudi na območju naše 
občine. Tako smo v pomladnih mesecih videli 
vodarje na zgornjem toku Sevnične v zaselku 
Dol, zdaj pa so delavci Vodnogospodarskega 
podjetja, d. d., iz Novega mesta začeli urejati 300 
metrov dolg odsek struge Vranjskega potoka pod 

Lončarjevim Dolom. Gre za odsek ob lokalni cesti 
za Lončarjev Dol in v nadaljevanju proti Zabukovju, 
kjer je potok zaradi majhnega pretočnega profila 
pogosto poplavljal vozišče in ustavil promet. 
     

Robert Kaše

Urejanje Vranjskega potoka Prijava je bila uspešna, saj so bila na razpisu 
pridobljena sredstva, in sicer 64.000 EUR, 
kar pomeni 50 % financiranje investicije 
Konservatorsko-restavratorski posegi v 
prezbiteriju Lutrovske kleti. Investicija je kljub 
obnovi fresk v 60. letih 20. stoletja nujna, saj je 
vlaga, ki zaradi slabe drenaže prehaja do fresk, 
že močno načela renesančno stensko poslikavo iz 
16. stoletja. Celotna vrednost naložbe je 128.521 
EUR. Dela bodo trajala predvidoma do oktobra 
2011, pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območne enote Celje, opravil 
pa jih bo Restavratorski center Slovenije, s katerim 
je že podpisana pogodba. V tem času ogledi in 
prireditve v Lutrovski kleti ne bodo mogoči.
      
 Maja Požun

Urejanje Vranjskega potoka pod Lončarjevim Dolom

Občina Sevnica je v sodelovanju z Zavodom za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica na javni razpis za izbor kulturnih 
projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih 
in najkakovostnejših objektov kulturne dediščine 
prijavila projekt obnove Lutrovske kleti.  

Obnova Lutrovske kleti

Obnova fresk v Lutrovski kleti

- zlata plaketa občine Sevnica
- srebrna plaketa občine Sevnica

Vsako leto se lahko podelijo 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 pripomore k izjemnemu razvoju in ugledu 
občine.

Grb občine Sevnica se navadno 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 po 8. členu 
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) obvezno priložiti pisno 
izjavo kandidata (posameznika) o osebni privolitvi 
v zbiranje in objavo njegovih osebnih podatkov 
in seznanitvi, da bodo ti objavljeni 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 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 praviloma ob prazniku 
občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj občine Sevnica v 
letu 2010 se zbirajo do ponedeljka, 23. avgusta 
2010 (za pravočasno oddan predlog šteje tudi 
predlog, poslan priporočeno 23. avgusta 2010) 
na naslovu:

OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja
Glavni trg 19 a
8290  SEVNICA

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

Foto: arhiv Občine Sevnica
Vir: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si
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Po občini

V soboto, 3. julija, smo sevniški veterani izpeljali 
ekskurzijo na Notranjsko. Obiskali smo Pivko, ki je 

močno povezana z našo osamosvojitvijo pred 19 
leti. Tam sta Ministrstvo za obrambo RS in Občina 
Pivka v stari vojašnici, ki izvira z začetka prejšnjega 
stoletja, postavili Park vojaške zgodovine, v 
njem pa je veliko prostora namenjenega prav 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Tako smo 
lahko pod vodstvom vodnika po muzeju spoznali 
zgodovino Pivke in tega dela Notranjske, videli 
oklepna vozila iz preteklih vojn, iz dokumentarnih 
filmov izvedeli, kakšen je bil razvoj oklepa do zdaj, 
in drugo. Po ogledu muzeja smo se odpravili na 
dobro malico v gostilno Marta. Za tem smo obiskali 
vojašnico Pivka. Tam nas je lepo sprejel višji štabni 
vodnik Matija Kogovšek in nas ob predstavitvenem 
filmu seznanil s sestavo in delovanjem omenjene 
vojašnice. Po predstavitvi smo se razdelili v 
dve skupini. Ena je nadaljevala ogled opreme,

Obujanje spominov 
OZVVS Sevnica 

Zupan Jože in Jožefa sta 19. junija pred domačo 
kapelo s svojimi najdražjimi potrdila biserno 
poroko, 60 let skupnega zakona. Obred je vodil 
župnik iz Zabukovja nad Sevnico. Vsi zbrani jima 
želimo še veliko srečnih in zdravih let.

 Jožica Kozmus

Biserna poroka

Veliko let je že, odkar sem odšla z rodne Rake v 
Sevnico. Ta kraj mi je kmalu prirasel k srcu. Ob 
poeziji, ki jo pišem, sem si želela napisati pesem, ki 
bi opevala Sevnico, njene znamenitosti, tudi okolico 
in bila uglasbena. Prosila sem Borisa Pokorna, 
sicer že 25 let člana skupine Štajerskih sedem, s 
katerim sem že sodelovala, da bi za želeno pesem 
napisal glasbo.
O tej zamisli sem najprej govorila z Andrejem 
Štricljem, ki je takrat delal in tako rekoč živel z 
Godbo Sevnica. Premierno izvedbo pesmi sem si 
želela prav v njihovi izvedbi. Andrej je ta predlog 
sprejel z velikim veseljem, a sva pozneje zaradi 
objektivnih razlogov uresničevanje tega projekta 
prestavila za nedoločen čas. 
Čez dve leti je Dušan Senica mojo zamisel 
posredoval KŠTM Sevnica, sprejeli pa so jo z velikim 
odobravanjem. Na skupnem sestanku na Zavodu 
KŠTM Sevnica smo se dogovorili tudi z dirigentom 
Godbe Sevnica, Maticem Nejcem Krečo.
Tudi naš župan Srečko Ocvirk je zamisel sprejel in 
podprl. Demoposnetek skladbe je nastal v studiu 
TOM v Radečah pri Tomažu Kmetiču. Boris Pokorn 
je bil producent, napisal je tudi vokalni aranžma. 
Za pihalni orkester je aranžma prispeval Jaka 
Pucihar, sicer docent na ljubljanski akademiji za 
glasbo. Ko je bilo vse to pripravljeno, so godbeniki 
začeli svoje delo. Po nekaj tednih vaj so se jim 
pridružili še pevci: Boris Pokorn – tenor, Romanca 
Pokorn in Nataša Kreže – sopran in Rajko Zidovnik 
– bas.
V skupnem dogovoru z županom, Mojco Pernovšek, 
direktorico KŠTM Sevnica, in Petro Biderman 
smo določili dan premierne izvedbe skladbe. To se 
je zgodilo 27. junija v atriju sevniškega gradu na 
proslavi ob dnevu državnosti. Vsi smo se trudili za 
kakovostno premiero pesmi POZDRAV SEVNICI in 
prepričani smo, da nam je uspelo.

V svojem imenu izrekam prisrčno zahvalo Godbi 
Sevnica in njenemu dirigentu Maticu Nejcu Kreču, 
Borisu Pokornu, dodanim prijetnim vokalom 
Romance, Nataše in Rajka, pa tudi vsem, ki so bili 
soudeleženi pri tem glasbenem projektu.

Vlasta Bon

Kako je nastala pesem 
Pozdrav Sevnici 

Prvo soboto julija je bil v Trubarjevem domu 
upokojencev Loka že tradicionalni piknik za naše 
stanovalce in ti ga vsakič nestrpno pričakujejo. 
Zvoki ansambla Blanški asi so naše stanovalce 
zvabili v domski park, tam pa jih je v prijetni 
senci čakalo okrepčilo. Z žara je prijetno dišalo 
po čevapčičih in preostalih dobrotah. Za to so 
poskrbeli naši kuharji, drugi pa za postrežbo in 
suha grla. Nekatere so ob prijetni glasbi zasrbele 
pete in so tudi zaplesali.

Skratka, preživeli smo prijetno dopoldne, ki bo 
marsikomu ostalo v lepem spominu.

Mojca Krošelj

Piknik v Trubarjevem domu 
upokojencev Loka pri Zidanem 
Mostu

Pridite v nedeljo ob dveh, se je glasilo ustno 
povabilo. In res smo se v nedeljo, 4. julija, zbrali 
v kraju Tajhte blizu Planine pri Sevnici. Veliko nas 
je bilo, Mirkovi in Irenini sorodniki in prijatelji. Res 
pisana množica mladih in malo manj mladih. In 
zakaj so nas povabili?

S hribčka nad hišo je prisrčno vabil barvit Vidov 
čebelnjak, ki dela dolino pravljično. Vendar ni 
le dom čebelic, je pravi mali čebelarski muzej z 
vsemi pripomočki, ki jih pri svojem delu potrebuje 
čebelar; na policah v posebni sobici so knjige o 
čebelah in pridelavi medu, da o dobrotah, ki so jih 
pridne roke gostiteljev pripravile za nas, sploh ne 
govorim.
Irena, Mirko in vsi Jazbečevi »ta mladi«, res ste 
delavni in pridni kot vaše čebelice. Ob ubranem 
petju vseh povabljenih in zvokih Mirkove harmonike 
ter kontrabasa mladega glasbenika se je druženje 
zavleklo pozno v noč.
Mirko in Irena, bilo je neponovljivo, zato še enkrat 
hvala.

 Majda Podlesnik Repovž 

Vidov čebelnjak

Izobraževanje zaposlenih v Lisci po programu 
Znanje uresničuje sanje se je začelo maja. 
Udeleženci seminarja so bili zaposleni z različnih 

področij v podjetju. Nadgradnja tujega jezika 
angleščine je potekala pod strokovnim vodstvom 
predavatelja Denisa Majzlja iz Kanade. Usvojeno 
znanje so na koncu potrdili z ogledom kulturne 
dediščine gradu Sevnica.
Let's continue with English!*
  *Nadaljujmo z angleščino. 

Judita Hahn

Izobraževanje v Lisci 

strojev in orožja v hangarjih, druga pa je odšla na 
vadišče Gorica ter uživala v vožnji s tankom M-84. 
Po opravljenih vožnjah ene skupine sta se skupini 
zamenjali in tako smo si v celoti ogledali vse in se 
vozili s tankom. 
Zahvaljujemo se vojašnici Pivka in podpolkovniku 
Vladu Bevetku, poveljniku vojašnice Pivka, za ves 
trud, ki so ga ta dan zaposleni vložili v predstavitev 
svojega dela.
Zahvaljujemo se tudi našemu veteranu Stanku 
Lazarju iz Tržišča, ki je bil pobudnik in soorganizator 
izleta ter ga je tudi uspešno vodil. 

Besedilo in foto: 
Jože Zemljak, za OZVVS Sevnica

Foto: Stane Repovž
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Oglasi

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

Nagradna igra! Katero stvar bi vzeli s seboj na 
samotni otok?

 

Se odpravljate 
medicinsko asistenco v tujini VzajemnaTujina. 

 
MULTITRIP PAKET 
MINI, MEGA, MAKSI PAKET 

www.vzajemna.si.

Katero stvar bi 

 Krško
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Turizem, TZOS

Planinsko društvo Lisca Sevnica deluje že od leta 
1905, zdaj pa ima približno 500 članic in članov. 
V sklopu društva delujejo različni klubi in skupine. 
Člani si radi pomagajo med seboj, so solidarni, 
prostovoljno naravnani, dobrosrčni, preprosti in z 
velikim sočutjem in spoštovanjem narave. 
Mladinski odsek PD Lisca vsako šolsko leto 
vsak mesec organizira planinske izlete za 
osnovnošolce, poleti pa osnovnošolski planinski 
tabor. Športnoplezalni odsek Aranea skrbi za 
varno usvajanje plezalnih veščin in spretnosti. Klub 
vodnikov skrbi za izobraževanje in usposabljanje 
vodnikov in članov ter za nakup in vzdrževanje 
tehnične opreme. Za vse člane društva imamo več 
kompletov tehnične planinske opreme, letos pa 
smo jo še dopolnili. Člani društva lahko izkoristijo 
tudi popust v številnih prodajalnah planinske 
opreme.
Več usposobljenih planinskih vodnikov in mentorjev 
nas tako zna varno popeljati po planinskih poteh 
in na splošno v naravo, do katere občutimo še 
posebno odgovornost. V sklopu društva deluje 
tudi Klub za varstvo narave, ki vsako leto med 
cvetenjem poskrbi za zaščito encijana na Lovrencu 
ter organizira naravovarstvene izlete. Samostojni 
planinski skupini sta tudi v Krmelju in na Planini. 
Naše planinske skupine se vodeno podajajo v 
hribe vsak ponedeljek, sredo in četrtek. Imamo 
vandrovce, ki gredo z avtobusom po Sloveniji 
in tujini. Tradicionalno se podamo v okoliške 
hribe vsako tretjo nedeljo. Vsaka druga sobota v 
mesecu je tudi planinska. Tudi ob polni luni se radi 
podamo v noč in hribe. Kar tri skupine imamo. 
Poleti organiziramo številne tabore in izlete po 
Sloveniji in tudi v tujini. Na srečanjih in ob posebnih 
priložnostih nas pogosto razveseli naša planinska 
pevska skupina Encijan, ki prireja tudi samostojne 
koncerte in izlete.
Skrbimo tudi za planinske domove in poti, ki jih 
vzdržujemo in obnavljamo. V lasti imamo Planinsko 
zavetišče pod sv. Rokom, Jurkovo kočo in Tončkov 
dom na Lisci, ki ga uspešno vodi Franc Krašovec, 
upravljamo tudi Planinsko zavetišče Slatna nad 
Ratečami (pri Planici), kjer so primerne razmere 
za bivanje tudi večjih skupin in je odlično izhodišče 
za planinske pohode in izlete. 
Letos se še posebno posvečamo razvoju dejavnosti 
na Lisci in delu z mladimi. Radi se družimo in pohodi 
so naša stalnica. Vabimo vas, da se vključite v 
dejavnosti našega planinskega društva. 
Več informacij o društvu je na naši spletni strani 
www.pd-lisca.si, lahko pa nam tudi pišete na 
e-pošto: pdlisca@gmail.com ali 
pokličete na 051 680 289.

Rok Petančič,
predsednik PD Lisca Sevnica 

Planinsko društvo Lisca 
Sevnica – vabilo k vključitvi v 
dejavnosti društva

Naša želja je, da bi se na tem festivalu predstavili 
in tržili tudi naši aktivi žena, rokodelci, društva in 
vinarji, zato smo posredovali kontaktne podatke na 
RRA in CPT Krško. Poleg tega smo v želji čim boljše 
informacije izvedli tudi to predstavitev v Sevnici. 
Tisti, ki niste utegnili priti na predstavitev lahko 
dobite informacije v TA Doživljaj in TIP Sevnica ali 
na telefonu 07/ 81 65 462.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

V turistični agenciji Doživljaj Sevnica imate 
možnost nakupa vstopnic za razne koncerte ter 
druge aktualne prireditve, ki se dogajajo v občini 
Sevnica.
Prav tako imate možnost rezervacij vstopnic 
in darilnih bonov za Kopališče Rimske Toplice, 
Šmarješke Toplice, Terme Čatež  ter za Zdravilišče  
Laško.
V turistični agenciji Doživljaj Sevnica imate 
možnost nakupa aktualnih vstopnic preko 
Eventima. Tukaj lahko rezervirate svojo vstopnico 
za koncerte, športne, kulturne in druge dogodke 
širom Slovenije in v drugih evropskih državah.
      
  Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Nakup vstopnic

Zavetišče lahko najamete v dogovoru z 
gospodarjema Darkom Krajncem 041 791 470 
ali Mojmirom Ruparjem 041 855 188 ali pa nam 
pišete na e-pošto pdlisca@gmail.com. 

Rok Petančič,
PD Lisca Sevnica

To vprašanje se v teh vročih poletnih dneh še 
pogosteje kot v hladnejših mesecih postavlja 
številnim občanom Sevnice, saj voda v teh dneh 
s svojo svežino privablja ljudi v svojo bližino. 
Akumulacijska jezera ob hidroelektrarnah so 
široka in velika in kot takšna mikavna za lastnike 
čolnov, jadrnic, skuterjev in splavov. Že načrtovalci 
gradnje hidroelektrarn so predvideli, da bodo jezera 
in območja ob njih zanimiva za šport in turizem, 
zato so v načrtih predvideli območja, kjer naj bi 
se uredila športna in turistična infrastruktura, 
med drugim tudi pristanišča s pomoli in mesta 
za spust čolnov v vodo. Zato so začeli tudi 
urejati območja na Orehovem in po tem načrtu 
je občina pripravila Odlok o določitvi plovbnega 
režima na reki Savi na območju akumulacijskega 
bazena HE Boštanj, ki ga je občinski svet občine 
Sevnica sprejel 19. septembra 2007. Odlok je 
objavljen tudi na spletni strani občine, določa pa 
plovbo samo za akumulacijsko jezero HE Boštanj 
in v svojem besedilu jezero razdeli na plovne 
cone. Pri tem je treba omeniti, da odlok določa 
plovbo samo za plovila brez motornega pogona. 

Pogoje za plovbo s plovili na motorni pogon bo 
določila uredba Vlade Republike Slovenije, ki jo še 
proučujejo. Več informacij o možnostih oziroma 
ustreznosti plovbe na reki Savi lahko občani dobijo 
na občini pri Romanu Strlekarju, višjem svetovalcu 
za pravne zadeve, in v omenjenem odloku. 
      
 Matej Imperl, 

KŠTM Sevnica

Ali je dovoljeno 
pluti po reki Savi

Foto: Vinko Šeško

Foto: Rok Petančič

Planinsko društvo Lisca Sevnica ima od leta 2002 
od MORS v najemu Planinsko zavetišče Slatna pod 
Poncami. Slatna je 2 km oddaljena od Rateč in leži 
sredi gozda na nadmorski višini 1023 m, v bližini 
Planiških skakalnic. Slatno redno vzdržujemo in 
skrbimo za njeno nemoteno delovanje. V Zavetišču 
Slatna so urejeni kuhinja z jedilnico, večnamenski 
prostor, sanitarije s prho in spalni prostori. Ob 
zavetišču sta urejena tudi prostor za šotore in 
manjše igrišče za košarko. Primerna je predvsem 
za planinske tabore, do 50 oseb. Slatna je odlično 
izhodišče za planinske izlete. Uporabite jo lahko 
tudi za druge namene, za oddih v neokrnjeni 
naravi, srečanja in podobno.

Ponudba za najem 
Planinskega zavetišča Slatna

nedelja, 29. avgusta, ob 11. uri

Povorka harmonikarjev - 
podiranje rekorda

» UDELEŽBA POVORKE + 
HARMONIKA = 
VSTOP PROST
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Turizem, TZOS

Vabimo vas na nezahtevni planinski izlet na 947 
m visoko Lisco, kamor boste hodili dve uri in 
pol. Lisca je najbolj obiskani vrh v občini Sevnica 
ter priljubljena planinska in izletniška točka za 
domače in tuje goste. Lisca s svojo lego, posebno 
pa razgledom, presega marsikateri višji vrh v 
bližnji in daljni okolici. Čez Lisco vodi tudi Zasavska 
planinska pot.
Izhodišče izleta je mogoče z vlakom ali avtomobilom 
do kraja oziroma železniške postaje Breg. Od tam 
gremo 700 m proti vzhodu, na križišču zavijemo 
levo proti Razborju in Lisci. Ko prehodimo še 800 
m, pridemo do usmerjevalne table, ki nas usmeri 
levo v gozd, na označeno Jurkovo pot, ki je dobila 
ime po Blažu Jurku, velikem narodnjaku, prvem 
učitelju na Razborju pod Lisco in vnetem planincu, 
ki je zaslužen za postavitev prve Jurkove koče na 
Lisci pred več kot 100 leti. Pot nas pripelje v vas 
Razbor. Tam sredi vasi stoji neogotska župnijska 
cerkev sv. Janeza Krstnika iz leta 1868, od koder 
je čudovit razgled na Savsko dolino, dolenjsko 
gričevje z Gorjanci in Posavsko hribovje. V nekdanji 
mežnariji pri cerkvi si lahko ogledate spominsko 
sobo Blaža Jurka, po katerem je poimenovana pot, 
ter kulturnozgodovinske značilnosti bližnje okolice. 
Od cerkve se obrnemo levo in pot nadaljujemo 
po cesti mimo pokopališča v zaselek Lisce. Ko 
pridemo na cesto Breg–Lisca, gremo malo desno, 
nato pa takoj navzgor v hrib proti severovzhodu. 
Prečkamo asfaltirano cesto, ki pelje v zaselek 
Polje, in pot nadaljujemo strmo v gozd. Ko pridemo 
na traktorsko pot, gremo nekaj metrov levo in pri 

Namig za 
planinski izlet na Lisco

Obiskovalci znamenitosti občine Sevnica si bodo 
odslej lahko zelo inovativno pridobili poglavitne 
informacije o znamenitostih, ki jih bodo obiskali. 
Ob teh bodo postavljene modre table mTURIST, 
na njih pa informacije za Slovence in tujce, ko z 
njimi ne bo vodnika. Značilne modre table z velikim 
modrim i-jem v rumenem krožcu bodo poleg 
dvojezičnega imenovanja znamenitosti ponujale še 
telefonsko številko znamenitosti. Obiskovalci bodo 
s svojim mobilnim telefonom poklicali navedeno 
telefonsko številko 041 184-818, nato pa še 
številke znamenitosti, na katerih bo razlaga v 
treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. 
Naložbo je izpeljala občina Sevnica, strokovno in 
tehnično pomoč pri pripravi vsebine in postavitvi 
pa je prispeval KŠTM Sevnica. V prvi fazi bodo table 
postavljene na petih mestih, in sicer na Ajdovskem 
gradcu (041 184-818, 441#), Gradu Sevnica (041 
184-818, 451#), v starem mestnem jedru Sevnice 
(041 184-818, 471#) ter v dveh vaseh, ki sta bili v 
prejšnjih letih imenovani za najlepši hribovski vasi v 
Sloveniji, in sicer na Razborju pod Lisco (041 184-
818, 461#) in v Leskovcu nad Šentjanžem (041 
184-818, 481#). Sistem omogoča spremljanje 
pogostosti uporabe tega sistema in rezultati 
bodo pokazali smiselnost nadaljnje postavitve teh 
tabel ob znamenitostih občine Sevnica. Pokličite 
in prisluhnite svojemu osebnemu vodniku.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Turistične informativne 
table mTURIST

kamnolomu nadaljujemo po stezi navzgor. Skozi 
gozd pridemo do cerkvice sv. Jošta s konca 17. 
stoletja. Tam je stičišče treh dostopov na Lisco. 
Od tam je treba iti še 20 minut po stezi navzgor. 
Na vrhu Lisce stoji Tončkov dom v lasti Planinskega 
društva Lisca Sevnica, v najemu pa ga ima Franc 
Krašovec. Pri njih imajo kosila in prenočišča. 
Urejena okolica vabi na krajše sprehode in ponuja 
čudovite razglede na dolino reke Save, dolenjsko 
gričevje, Gorjance, Sleme, Snežnik, Kum, Pohorje, 
Savinjske in Kamniške Alpe, ob popolnoma jasnem 
vremenu pa se vidijo Julijske Alpe z očakom 
Triglavom. Na Lisci so možnosti za razne igre 
z žogo na igrišču, balinanje, kegljanje, piknike, 
sprehode, letite lahko z zmajem ali jadralnim 
padalom (po vnaprejšnjem dogovoru lahko poletite 
z jadralnim padalom). Ob domu stoji Jurkova koča 
Planinskega društva Lisca Sevnica. Leta 2012 bo 
minilo 110 let od postavitve prve Jurkove koče na 
Lisci in 60 let Tončkovega doma. Na vrhu Lisce 
stoji hidrometeorološka postaja z radarjem, ki je 
viden in prepoznaven že od daleč.
Več informacij o Lisci dobite na spletni strani 
www.tonckovdom.si.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

V PD Lisca Sevnica smo v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica v bližnji okolici Tončkovega doma na Lisci 
uredili tri nove prostore za piknik, kjer so se že 
doslej številni pohodnik in drugi obiskovalci Lisce 
pogosto ustavljali in počivali. Vsak ta prostor 
ima svoje posebno ime. Zmajevo vzletišče je 
neposredno ob južnem vzletišču za padalce in 
zmajarje. Drugi prostor se imenuje Pod bukvijo 
in je pod več kot 100 let staro košato bukvijo 
na zahodnem delu Lisce. Pri tretjem pa ni bilo 
naključje, da smo ga poimenovali kar Pod nebesi, 
saj je na skrajnem zahodnem vrhu Lisce, od 
koder je čudovit razgled predvsem proti jugu. 
Vsak prostor za piknik ima masivno mizo z dvema 
klopema, vrtni kamin z mrežico za peko na žaru s 
prostorom za shranjevanje živil in drugih potrebnih 
pripomočkov, na rogovili z oznako in nazivom 
prostora pa je tudi koš za odpadke. Te prostore 
je mogoče za simboličen prispevek tudi najeti, 
oglasiti pa se morate pri najemniku Tončkovega 
doma na Lisci, Francu Krašovcu. Pri njem boste 
dobili mrežico za peko v kaminu, vrečko za smeti 
in preostala navodila. Lahko pa tudi oglje, drva, 
pribor za žar in drugo. Vsi prispevki, pridobljeni od 
najemnine prostora, bodo namenjeni njihovemu 
vzdrževanju in razvoju Lisce (urejanju drugih 
športnih in rekreacijskih površin ipd.). 

Zahvaljujemo se KŠTM Sevnica za finančno 
podporo, naši zagnani prostovoljci Vinko Govekar, 
Matej Govekar - Špica, Milan Povše, Jože Lekše 
in Luka Žveglič pa so s pomočjo Ivana Ocvirka, 
izdelovalca miz in klopi, z udarniško delovno akcijo 
uredili omenjene prostore. 
Hvala vsem in prijazno vabljeni na našo Lisco!

Rok Petančič,
PD Lisca Sevnica

Na novo urejeni prostori za 
piknik na Lisci

Foto: Rok Petančič

Konec maja je bila v dvorani večnamenskega 
objekta na Logu organizirana 24. tradicionalna 
šinjekadija. To je zanimiv vaški dogodek, ki vsako 
leto na zabavo pritegne veliko število domačinov in 
povabljenih gostov. 
Organizacija in priprave so vsako leto v 
odgovornosti zadnjega zmagovalca. Njegova skrb 
je, da skliče sestanek organizacijskega odbora. 
Na tem sestanku se razdelijo naloge, določijo člani 
komisije za sprejem in člani komisije za ocenjevanje 
vzorcev ter strežno osebje in kuharice.
Letos so ocenjevali 13 vzorcev. Komisija je 
odgovorno opravila svoje delo in ocenila vsak 
vzorec posebej. Kakovost šinjkov se je v zadnjih 
letih zelo popravila. K temu je zanesljivo pripomoglo 
vsakoletno tovrstno tekmovanje, saj si vsakdo, 
ki prinese vzorec, želi doseči čim boljši rezultat 
in tudi zmago. Med povabljenimi gosti so vsako 
leto lokalni podjetniki in obrtniki ter župan občine 
Sevnica. 
Najboljšo skupno oceno je letos dosegel šinjek, 
ki ga je v oceno prinesel Bojan Novšak. In on bo 
prihodnje leto najbolj odgovoren za organizacijo 
jubilejne, 25. šinjekadije. Že zdaj vas vabimo k 
oddaji vzorcev.

B. Knez

Šinjekadija na Logu
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Tradicija kolonije Arspekta v Sevnici se 
nadaljuje. 
V petek, 20. avgusta, in v soboto, 21. avgusta, se 
bo namreč v organizaciji Zveze kulturnih društev 
in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Območne izpostave Sevnica odvijala tradicionalna 
likovna kolonija Arspekta, že enajsta po vrsti. 
Kot vsako leto bodo na koloniji sodelovali domači 
ustvarjalci in prijatelji Arspekte iz Posavja in 
Dolenjske, ki se zaradi grajske energije in navdiha 
na  likovno kolonijo vsako leto vračajo.  
Vsem, ki bi se radi izpopolnili v tehniki kolaža – 
lepljenke, organizatorji pripravljamo strokovno 
vodeno delavnico, ki jo bo vodila slikarka in 
oblikovalka Jerca Šantej.
V četrtek, 2. septembra, ob 19. uri vabimo vse 
ljubitelje likovne umetnosti v novo  Mosconovo 
galerijo na Gradu Sevnica, kjer bodo razstavljena 
dela, ki bodo nastala na koloniji.
Ker kolonija pomeni za domači kraj in tudi širšo 
okolico popestritev in obogatitev kulturnega in 
družabnega dogajanja, vas vabimo v našo družbo 
na Grad Sevnica in njegovo okolico.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Sevnica

11. likovna kolonija v Sevnici11. likovna kolonija v Sevnici

V prijetno urejenem stolpu dvorane Alberta 
Felicijana na sevniškem gradu so 1. julija zvečer, za 
takšne dogodke številnemu občinstvu, predstavili 
pesmi iz najnovejše, že pete pesniške zbirke 
vsestranskega sevniškega umetnika, pesnika, 
kiparja, grafika in slikarja Rudija Stoparja.
Silvester Mavsar, direktor posavske založbe 
Neviodunum, ki je izdala in založila Stoparjevo 
zbirko, je poudaril, da je vsak izid nove knjige 
velik praznik, in spomnil, da je bil ta v Sevnici tudi 
novembra lani, ko so izdali knjigo Zorana Oskarja 
Zeliča Sevnica – Stoletje na razglednicah.
Neviodunum se dokazuje kot pomembna založba v 
tem predelu Slovenije, ki ima velik posluh za izvirna 
dela domačih avtorjev. Mavsar se je v krajši malce 
čustveni reminiscenci spomnil, kako se je pred 
33 leti s še nekaterimi posavskimi ustvarjalci tudi 
sam predstavil z recitalom svojih pesmi, najprej na 
brežiškem gradu in čez teden dni še na sevniškem, 
kjer je njegove pesmi bral priznani slovenski, žal že 
pokojni dramski igralec iz Krškega, Slavko Cerjak. 
V že peti Stoparjevi pesniški zbirki z naslovom 
Čas pelje mimo iz cikla Te moje pesmi je zbranih 
okrog 90 pesmi, razdeljenih v tri cikle. V mnogih je 
osrednji motiv usodna navezanost na naravo in v 
nekaterih skoraj panteističen odnos do reke Save, 
ob kateri je avtor rasel. Ob tej priložnosti je Stopar 
prebral tudi pesem Ko se sonce zjoče, nastalo v 
spomin na tragedijo 3. julija 2008, ko je v zadnjem 
spustu po Savi s kanuji pri HE Blanca umrlo 13 ljudi. 
Verzi te pesmi so tudi na spominskem obeležju pri 
HE Blanca. 

Predstavitev nove pesniške 
zbirke Rudija Stoparja

V senci mogočnih stoletnih dreves je bilo v nedeljo, 
4. julija popoldne, v grajskem parku sevniškega 
gradu pestro. Srednjeveški grajski dan je nekoliko 
motil dež, zato predstave v čast baronu Mosconu 
ter njegovi gospodi ni bilo, a so bili obiskovalci kljub 
temu z videnim in doživetim zadovoljni. 

Med obiskovalce so se pomešali vitezi, grajska 
gospoda in podložniki. Ogledati si in tudi kupovati 
je bilo mogoče različne spominke na srednjeveški 
tržnici, si ogledati viteški tabor, srednjeveško 
orožarno in viteško opremo. Udeležiti se je bilo 
mogoče šole mečevanja, sodelovati v delavnici 
lokostrelstva, v kovnici srednjeveškega denarja, 
se preizkusiti v hoji s hoduljami in v nabadanju 
prstana, si ogledati srednjeveške plese in drugo. 
Tudi ostra jekla vitezov so se iskrila v mečevalskih 
dvobojih. Pozornost so pritegnili bruhalci ognja in 
žonglerji. Nekateri so se odločili za ježo z dvema 
prijaznima šetlandskima konjema, Lili in Loti, ki 
imata dom pri družini Kozmus-Strnad v Impoljskem 
grabnu pri Zavratcu. Tretji konj, Jaka, je ostal na 
domačiji skupaj z Lotijinim žrebičkom.
Na srednjeveškem grajskem popoldnevu si je bilo 
mogoče privoščiti tudi okusen bograč.
Mojster Marjan Petač iz Goričan pri Medvodah, 
strojar kož domačih in divjih živali, se je predstavil 

Srednjeveški dan na 
sevniškem gradu

Stoparjeve pesmi je interpretiral dramski igralec 
Zvone Hribar. Ta je postal Stoparjev osebni 
prijatelj, saj je bil ustvarjalen interpret pri vseh 
njegovih pesniških zbirkah. Ob odlični Hribarjevi 
interpretaciji pesmi se je Stoparju zdelo, da je 
pesmi napisal nekdo drug, »da mu bo kdo po 
slovensko 'fovš'«.
Pesniško zbirko Čas pelje mimo je z grafikami 
obogatila mlada ilustratorka Urška Jekler. Pester 
literarni večer je dopolnila z igranjem na citre in 
klavir mlada, obetavna brežiška glasbenica Ester 
Najger, ki jo šele dve leti poučuje profesorica glasbe 
Karolina Stopar Vegelj, snaha Rudija Stoparja. 
Rudi Stopar je na koncu literarnega večera, ki ga je 
sevniški zavod uvrstil v sklop Sevniškega grajskega 
poletja 2010, da ne bi kakšni zgodovinopisci še 
naprej širili »krive vere« in potvarjali dejstva, 
ohranjena v listinah, podaril skrbniku gradu Roku 
Petančiču dokumenta, ki govorita o sevniškem 
grbu, o Savi kot staroslovanski reki Ipusa in 
Sevničanki Mariji Hočevar. Ta je bila štiri leta velika 
ljubezen hrvaškega pesnika in pisatelja Avgusta 
Šenoe. 
Stopar je izrazil zadovoljstvo, da bo, kot kaže, 
vendarle tudi on dobil na gradu Sevnica prostor za 
predstavitev svojega ustvarjalnega opusa, kar mu 
je obljubil že prejšnji župan. Zadnji obiskovalci so po 
prijetnem klepetu z avtorjem in drugimi privrženci 
kulture, ki si za takšne dogodke preprosto vzamejo 
čas in ne pogledujejo na uro, ker jih takšno druženje 
notranje bogati, zapuščali grad šele po 23. uri.

Pavel Perc
www.dolenjskilist.si 

tudi kot izdelovalec pergamenta, ki edini v Sloveniji 
ohranja to tradicijo. »Pergament izdelujem po 
postopkih, ki se v temelju niso spremenili že tisoč 
let,« je z veseljem pojasnjeval. »Naš pergament 
je primeren za knjigoveštvo, restavratorstvo, 
kaligrafijo (iluminacije), tiskanje ...« V pogovor 
se je vključila tudi priznana lepopiska z Dvora pri 
Žužemberku, Jolanda Ljubljanska.
Zaradi dežja pa na koncu ni bilo ogleda pojedine pri 
baronu Inocencu Mosconu, enem najbolj znanih 
lastnikov sevniškega gradu.

Smilja Radi

Foto: Ljubo Motore

Spoštovani ljubitelji vinogradništva in žlahtne 
kapljice! 
Z veseljem vam sporočamo, da urejamo v SV 
stolpu in predprostoru v pritličju gradu Sevnica 
poseben prostor za shranjevanje, predstavitev, 
degustacijo, prodajo in promocijo vin, ki smo 
ga poimenovali Grajska vinoteka. Oblikovalec in 
izdelovalec opreme sta bila izbrana na javnem 
razpisu. Prostor bomo uredili do trgatve grajske 
modre frankinje letos jeseni, ko bo tudi slovesno 
odprtje grajske vinoteke. Ta bo ponudila prostor 
v obliki regalov za shranjevanje in predstavitev 
vin pretežno z domačega vinorodnega območja 
(gornjedolenjski in bizeljsko-sremiški vinorodni 
okoliš), v manjši količini pa tudi vin iz drugih 
vinorodnih območij. K sodelovanju so vabljena 
tudi vsa štiri društva vinogradnikov iz občine 
Sevnica (Sevnica - Boštanj, Studenec, Malkovec 
in Šentjanž). Posebej bodo predstavljena tudi vsa 
županova vina in preostala vrhunska vina, tudi 
arhivska.

Poseben prostor v grajski vinoteki bo namenjen 
tudi za salame domačih proizvajalcev, ki že veliko 
let proizvajajo odlične salame. V Sevnici se je že 
leta 1962 začela salamijada, mati vseh slovenskih 
salamijad!
V grajski vinoteki bo mogoče zakupiti regale, v 
katerih boste lahko shranili in pokazali svoje vino 
morebitnim kupcem, prijateljem ali poslovnim 
partnerjem. Botri grajskih trt, ki imajo zakupljenih 
najmanj pet trt v grajskem vinogradu, bodo en 
regal prejeli brezplačno.
Ponudba grajske vinoteke bo predstavljena 
vsem obiskovalcem našega gradu – turistom, 
poslovnežem, politikom in drugim, ki vsako leto v 
lepem številu obiščejo naš grad. Vino in salame bo 
mogoče tudi poskusiti.
Dejavnost grajske vinoteke bo vodilo strokovno 
usposobljeno in prijazno osebje, ki bo obiskovalcem 
predstavilo ponudbo ter poskušanje in nakup vin.
Če želite tudi vi v grajski vinoteki shraniti in 
ponuditi vino morebitnim kupcem, prijateljem ali 
poslovnim partnerjem, vljudno vabljeni! Pokličite 
na telefonsko številko 051 680 289 ali pišite na 
e-pošto gsevnica@gmail.com. Pogovorili se bomo 
o morebitnem sodelovanju. Vljudno vabljeni tudi 
na ogled spletne strani www.grad-sevnica.com. 

Rok Petančič,
KŠTM Sevnica

Grajska vinoteka na 
sevniškem gradu

Foto: Rok Petančič
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Pred Športnim domom Sevnica bomo 21. 
avgusta priredili že četrto tradicionalno srečanje 
starih glasbenih skupin – Kitarijado starih 
bendov 2010. Celodnevni dogodek bo letos 
postregel s športnimi, zabavnimi in seveda 
glasbenimi aktivnostmi. Glasbeni program bodo 
začele mlajše nadobudne skupine, vrhunec 
celodnevnega dogajanja pa bodo v večernih urah 
nastopi skupin, ki so večinoma delovale pred letom 
1980 in zdaj ne delujejo več. S preigravanjem 
skladb iz »zlatih« 60., 70., 80. in 90. let nas 
bodo spet nostalgično popeljali v čas, ko smo se 
zabavali drugače kot zdaj. Tako kot pretekla leta 
bomo tudi tokrat povabili skupine iz vse Slovenije, 
predvsem pa iz posavsko-zasavskega konca. 
Obiskali pa nas bodo tudi znani gosti, med njimi 
z viktorjem za življenjsko delo nagrajeni Dragan 
Bulič, glasbena skupina Ultimat, Polona Tratnik 
& KOK Band, Diona Dimm ter naš stari prijatelj 
Slavko Ivančič. 

Organizator dogodka: Društvo K. N. O. F.,
več na www.kitariada.si. 

Četrta kitarijada starih skupin

Na razpisu za izbor kulturnih projektov iz programa 
sanacije najbolj ogroženih in najkakovostnejših 
objektov kulturne dediščine je občina Sevnica za 
leto 2010 pridobila 14.000 EUR sredstev, kar 
je 100 % financiranje investicije nadaljevanja 
obnove arheološkega parka Ajdovski gradec nad 
Vranjem pri Sevnici, ki se je začela že leta 2008. 

Letos bo opravljeno restavriranje sten vodnega 
zbiralnika, dodatno pa bo urejen še začetni del 
dostopne poti do vrha najdišča, prostor za piknik 
ter plato za postavitev prenosnega stranišča. 

Dela bodo pripomogla k lažji dostopnosti do tega 
arheološkega spomenika, predvsem pa k ohranitvi 
pomembne kulturne dediščine, saj je Ajdovski 
gradec najbolj raziskana poznoantična oziroma 
starokrščanska naselbina na Slovenskem, ki 
priča o zatonu antike in obdobja preseljevanja 
ljudstev na Slovenskem iz 5. in 6. stoletja in jo 
lahko primerjamo z naselbinami, kot so Rifnik 
pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj. 
Sanacija ometa v vodnem zbiralniku in preostala 
dela bodo končana do konca leta 2010.
      
 Vir: Občina Sevnica, Maja Požun

Foto: arhiv Občine Sevnica

Obnova Ajdovskega gradca

Restavriranje sten vodnega zbiralnika

Uredili bodo začetni del dostopne poti do vrha 
najdišča, prostor za piknik ter plato za postavitev 

prenosnega stranišča.

réseau
européen de musique ancienne

european  early music
network E S S E N T I A L  C I T Y  G U I D E S

www.seviqc-brezice.si
22.6. - 4.9.10

Musicall Humors (Francija)
Julien Leonard (viola da gamba), François Guerrier (čembalo)

Vrag in Angel, versailleska virtuoza na violi da gamba.

Nedelja, 8.8.10, 20:30
Sevnica, Grad Sevnica
vstopnice: € 20

Družinski paket: Pri obisku vsaj dveh oseb različnih generacij: € 15 za vse.

Ansambel oživlja glasbo od zgodnjega 16. do zgodnjega 18. stoletja. Rdeča nit njihovega dela je 
zajeta v doslednosti izvajalske prakse v glasbi, o kateri je največkrat malo znanega. Njihov repertoar 
sega od renesanse do baroka, s posebnim poudarkom na glasbi Severne Evrope 17. stoletja. 

Program koncerta zajema dela dveh skladateljev, Marina Marais in Antoinea Forqueraya. Bila 
sta komplementarni nasprotji, zato so ju nekateri oklicali za vraga in angela, med katerima zija 
brezdanje brezno. Oba sta bila cenjena kot največja violinista časa. Marais, ki je prikrival kreativno 
glasbeno zamaknjenost s plaščem navidezne akademske zmernosti, je bil v milosti kralja. Forqueray, 
katerega neizmeren talent je prekipeval prav kakor življenjski slog, kateremu je bil zapisan, pa je 
našel svoje zavetje pri kraljici. 
Želja programa je proslaviti genialnost glasbenikov ter končno ponovno zgraditi in oživiti brezčasnost 
njihove glasbe, polne čustev in popolnosti.

Koncert poteka v sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2010.
Vstopnice lahko rezervirate pri Zavodu Ars Ramovš vsak dan od 10. do 15. ure po telefonu  
01-242 08 16 ali preko e-pošte info@k-ramovs.si

réseau
européen de musique ancienne

european  early music
network E S S E N T I A L  C I T Y  G U I D E S

www.seviqc-brezice.si
22.6. - 4.9.10

Musicall Humors (Francija)
Julien Leonard (viola da gamba), François Guerrier (čembalo)

Vrag in Angel, versailleska virtuoza na violi da gamba.

Nedelja, 8.8.10, 20:30
Sevnica, Grad Sevnica
vstopnice: € 20

Družinski paket: Pri obisku vsaj dveh oseb različnih generacij: € 15 za vse.

Ansambel oživlja glasbo od zgodnjega 16. do zgodnjega 18. stoletja. Rdeča nit njihovega dela je 
zajeta v doslednosti izvajalske prakse v glasbi, o kateri je največkrat malo znanega. Njihov repertoar 
sega od renesanse do baroka, s posebnim poudarkom na glasbi Severne Evrope 17. stoletja. 

Program koncerta zajema dela dveh skladateljev, Marina Marais in Antoinea Forqueraya. Bila 
sta komplementarni nasprotji, zato so ju nekateri oklicali za vraga in angela, med katerima zija 
brezdanje brezno. Oba sta bila cenjena kot največja violinista časa. Marais, ki je prikrival kreativno 
glasbeno zamaknjenost s plaščem navidezne akademske zmernosti, je bil v milosti kralja. Forqueray, 
katerega neizmeren talent je prekipeval prav kakor življenjski slog, kateremu je bil zapisan, pa je 
našel svoje zavetje pri kraljici. 
Želja programa je proslaviti genialnost glasbenikov ter končno ponovno zgraditi in oživiti brezčasnost 
njihove glasbe, polne čustev in popolnosti.

Koncert poteka v sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2010.
Vstopnice lahko rezervirate pri Zavodu Ars Ramovš vsak dan od 10. do 15. ure po telefonu  
01-242 08 16 ali preko e-pošte info@k-ramovs.si

NEDELJA, 8.8.2010, 20:30

SEVNICA, GRAD SEVNICA

VSTOPNICE: 20 �
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

od ponedeljka, 28. 6. 
do petka, 27. 8. Počitniško varstvo otrok SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica, Inf: Ana 
041/286-147, info@smc-sevnica.si, 
info@smc-sevnica.si

ponedeljek, 2. 8., 
ob 17.00

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica 
in odprto prvenstvo upokojencev za avgust 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Org.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica Inf: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 5.8., 
od 17.00 do 18.00

Bralne urice za otroke 
Primerno za otroke do 7 let starosti MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sobota, 7. 8., 
od 8.00 dalje Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

nedelja, 8.8., 
ob 20.30

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Seviqc – festival Brežice: Vstopnina 20 € 
(predprodaja: 15 €, socialno šibki in študenti študenti: 7 €)

atrij gradu Sevnica Več info.: www.seviqc-brezice.si in 
www.grad-sevnica.com

torek, 10. 8., 1
6.00 – 18.00 Ustvarjalne delavnice MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sreda, 11. 8., 
ob 17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu 
ŠK Milan Majcen Sevnica za avgust 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu )

Org.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica, Info: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 12.8., 
od 17.00 do 18.00

Bralne urice za otroke 
Primerno za otroke do 7 let starosti MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

petek, 13.8., 
od 16.00 dalje

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Knap'n'fest Športni park Krmelj Org.: Mladinska sekcija Krmelj in ŠKS. 

Info.: Gašper, 031/880-540

sobota, 14.8., 
ob 8.00 in 19.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Knap'n'fest Športni turnir in glasbeni program Športni park Krmelj Org.: Mladinska sekcija Krmelj in ŠKS. 

Info.: Gašper, 031/880-540

sobota, 14.8. 
ob 15.00 Nogometni turnir na Lukovcu Igrišče pri KMD 

Lukovec
Inf: in prijave: 
Boris Androjna, 040/624-123

sobota, 14.8., 
ob 22.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Atrium night 2010 – festival elektronske glasbe atrij gradu Sevnica Org. MUKS Partyzone

nedelja, 15. 8. 
ob 9.00

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo 
ŠK Milan Majcen Sevnica za avgust 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Org.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica, Info: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 15. 8. 
ob 21.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Začetek IV. Bučariade in ob X. letnici TD Šentjanž- 
igra na prostem »Deseti brat«

Šentjanž Org.: TD Šentjanž 
Info.: info@sentjanz.si

torek, 17. 8., 
ob 17.00

Odprt redni mesečni hitropotezni šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica za avgust 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Org.: Društvo invalidov Sevnica, 
Info: Roman, 07/81-44-407

sreda, 18. 8., 
od 7.00 - 12.00

Krvodajalska akcija. 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana. Potrebe po 
krvi se poleti izjemno povečajo. Nikar ne oklevajte in pridite, nekdo 
vam bo hvaležen

Osnovna šola Krmelj

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

četrtek, 19. 8., 
od 7.00 - 13.00

Krvodajalska akcija. 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana. Potrebe po 
krvi se poleti izjemno povečajo. Nikar ne oklevajte in pridite, nekdo 
vam bo hvaležen

OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

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

četrtek, 19.8., 
od 17.00 do 18.00

Bralne urice za otroke. 
Primerno za otroke do 7 let starosti MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

četrtek, 19. 8., 
od 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Razstava ljudskih oblačil in spodnjega perila iz 19. in 20. stoletja

nova galerija Grad 
Sevnica Org.: Ida Intihar, 051/316-318

petek, 20.8., 
ob 5.00

Pohod na Triglav 
Obvezne predhodne prijave. Izpred AP Sevnica Org.: PD Lisca Sevnica. 

Info.: Janko Avguštin, 041/272-544

petek, 20.8., 
od 7.00 - 13.00

Krvodajalska akcija. 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana. Potrebe po 
krvi se poleti izjemno povečajo. Nikar ne oklevajte in pridite, nekdo 
vam bo hvaležen

OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

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

petek, 20. 8., 
od 14.00 - 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Likovna kolonija Arspekta11 Vabljeni vsi ustvarjalci! grad Sevnica

Org.: JSKD OI Sevnica, ZKD Sevnica, 
Inf: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166

petek, 20. 8.,
ob 20.30

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
ŠentROCKjanŽ '10: Liquf, BlekSheep, Bobnarska skupina Laške 
pihalne godbe Vstopnine ni. 

Šolsko igrišče Šentjanž 
(v primeru slabega 
vremena v telovadnici)

Org.: Mladinsko društvo Šentjanž

sobota, 21. 8., 
od 9.00 do 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Likovna kolonija Arspekta11 Vabljeni vsi ustvarjalci! grad Sevnica

Org.: JSKD OI Sevnica, ZKD Sevnica, 
Inf: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166

sobota, 21 8. , 
od 16.00 dalje

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Kitarijada starih bandov in glasbe Glasbeni gostje: Ultimat, Slavko 
Ivančič in posebni gost Dragan Bulič

pri Športnem domu pri 
bazenu Sevnica (v dežju 
v Športnem domu)

Org.:Društvo K.N.O.F; 
Info.: Miran Štojs, 041/720-248

sobota, 21.8., 
ob 19.00

Vaška veselica '10 
Igra ansambel Nemir, ansambel Mladi Dolenjci. Vstopnine ni.

Šolsko igrišče Šentjanž 
(v primeru slabega 
vremena v telovadnici)

Org.: Mladinsko društvo Šentjanž

ponedeljek, 23. 8., 
17.00 – 19.00

Pogled skozi oči arhitekta: Brezplačni začetni tečaj ArchiCAD-a, 
pričetek 14-dnevnega tečaja. Primerno za udeležence nad 15 let 
starosti.

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

torek, 24. 8., 
16.00 – 18.00 Ustvarjalne delavnice MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sreda, 25. 8., 
od 10.00 – 16.00 Pohod po sosednji občini – Bohor z družabnimi igrami start izpred MC 

Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 051/680-284

četrtek, 26.8., 
od 17.00 do 18.00

Bralne urice za otroke. 
Primerno za otroke do 7 let starosti MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070
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Koledar prireditev, Prispevki

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec september je do 16. 8. 2010: 
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 27. 8., 
od 16.00 dalje

Panonika Harmonika 2010 
Pestro festivalsko dogajanje! 

pri letališču Cerklje ob 
Krki

Org.: Zavod Euforija, Info.: Tomaž Zorko 
Zore, 041/739-225, 
www.panonika-harmonika.com, 
panonika.harmonika@gmail.com

petek, 27. 8., 
ob 19.30

Ljudske pevke z Razborja: 
Nekdaj v starih časih. Predstavitev druge zgoščenke ljudskih 
pesmi Ljudskih pevk z Razborja.

Dom krajanov na 
Razborju

Org.: KŠTD Razbor 
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

petek, 27. 8., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Blanška razglednica Vstop prost! atrij gradu Sevnica Org.: Godba blanški vinogradniki, 

Info: Peter Mirt, 041/645-795

sobota, 28. 8., 
od 10.00 dalje I - van - Mobilni mladinski center pri Pošti v Šentjanžu Org.: SMC Sevnica in KŠTM Sevnica; 

Info.: Matic 041/831-134, www.i-van.si

sobota, 28. 8., 
od 10.00 dalje

Panonika  Harmonika 2010 
Pestro festivalsko dogajanje! 

pri letališču Cerklje ob 
Krki

Org.: Zavod Euforija, Info.: Tomaž Zorko 
Zore, 041/739-225, 
www.panonika-harmonika.com, 
panonika.harmonika@gmail.com

sobota, 28. 8., 
ob 11.00 7. tradicionalno srečanje upokojencev Posavja

športno igrišče pod 
Gostiščem Janc na 
Studencu

Org.: PZDU Posavje 
Info.: Marija Krušić, 07/49-25-047, 
pzduposavje@gmail.com

sobota, 28. 8. SP v košarki 2010 - Slovenija : Tunizija Ogled tekme. MC Sevnica Org. KŠTM Sevnica

sobota, 28. 8., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE: 
Koncert kvarteta klarinetov Ad Clarinetum Vstop prost! atriju gradu Sevnica Info: domen.marn@gmail.com

nedelja, 29. 8., 
ob 10.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Gorska kolesarska dirka za rekreativne kolesarje: 19. skok na 
Lisco Start bo ob 10.00 iz Glavnega trga, cilj pa na parkirišču pred 
Tončkovim domom

Glavni trg v Sevnici
Org.: Kolesarsko društvo Sevnica, 
Inf: Zvone Košmerl, 041/738- 357, 
www.kolesarstvo.org

nedelja, 29. 8., 
od 10.00 dalje

Panonika  Harmonika 2010 
Pestro festivalsko dogajanje! 

pri letališču Cerklje ob 
Krki

Org.: Zavod Euforija, Info.: Tomaž Zorko 
Zore, 041/739-225, 
www.panonika-harmonika.com, 
panonika.harmonika@gmail.com

ponedeljek, 30. 8. SP v košarki 2010 - Slovenija : Hrvaška Ogled tekme MC Sevnica Org. KŠTM Sevnica

sreda, 1. 9. SP v košarki 2010 - Slovenija : Brazilija Ogled tekme MC Sevnica Org. KŠTM Sevnica

četrtek, 2.9., 
ob 19.00 Odprtje razstave del z likovne kolonije Arspekta11 nova skupinska Galerija 

Grad Sevnica

Org.: JSKD OI Sevnica , 
Info: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166

četrtek, 2.9., SP v košarki 2010 - Slovenija : Iran Ogled tekme MC Sevnica Org. KŠTM Sevnica

KINO SEVNICA - zaradi dopustov in manjših popravil se vidimo zopet v septembru
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Mladina, šolski zvonec

V Mladinskem centru Sevnica 
je pestro

Organizirana bodo tekmovanja v več različnih 
igrah: Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 
4, FIFA 2010. Tekmovanje bo potekalo dva dni, v 
soboto in nedeljo. Med prireditvijo bo tudi čas za 
toplo kosilo, računalniški kviz, počitek in zabavo. 
Konec tekmovanj in prireditve je predviden v 
nedeljo, ob 18. uri s podelitvijo priznanj in nagrad 
najboljšim.
Za dodatne informacije si lahko ogledate našo 
spletno stran www.lan.mskrmelj.si, kjer so tudi 
naši pokrovitelji, izveste pa lahko več podrobnosti 
in novosti o Krmelj LANu #8. Prijavite se lahko 
na spletni strani www.lan.mskrmelj.si ali po 
elektronski pošti alen.benzor@gmail.com, od 16. 
avgusta.

Mladinska sekcija Krmelj
Andraž Zupančič, predsednik

Druga postaja mobilnega mladinskega centra 
i-VAN je bil Studenec. Obiskali smo ga v soboto, 
19. junija, pred zadnjim tednom pouka pred 
poletnimi počitnicami. Ko smo se peljali na 
Studenec, vreme ni kazalo ravno najbolje. Ob 
10. uri nas je na prizorišču že čakala deklica, 
čez nekaj minut so prišle tudi njene prijateljice. 
Zanimalo jih je, kdo je i-VAN in kaj počne. Skupaj 
so hitro raziskale, kaj vse smo imeli, in ugotovile, 
da bo marsikaj zanimivega. Navdušene so bile 
nad mini biljardom, veliko igro človek ne jezi se in 
nad glasbo ter mikrofonom, na katerega so lahko 
prepevale. Priredili smo pravi mali Studenec ima 
talent. Med ustvarjalno delavnico so se pridružili 
tudi fantje in kmalu ugotovili, da se splača preživeti 
čas v mobilnem mladinskem centru i-VAN. Skupaj 
smo igrali ročni nogomet, namizni hokej, poslušali 
glasbo po njihovem okusu in še marsikaj. Popoldne 
nam je malo ponagajal dež in smo aktivnosti 
preselili pod nadstrešek ter tam priredili razne 
turnirje, v katerih so bili najboljši nagrajeni. Ker 
aktivnosti, ko je i-VAN na obisku v določenem 
kraju, potekajo ves dan, seveda poskrbimo tudi za 
lačne in pečemo velike slastne palačinke. Fantje 
in dekleta so imeli veliko vprašanj in skupaj smo 
poiskali odgovore. Ura je bila hitro pet popoldne in 
i-VAN je končal svoj obisk. Vsi, ki so dan preživeli 
v naši družbi, so bili zadovoljni, da so se lahko 
družili v svojem domačem kraju ob aktivnostih in 
programu, ki smo ga animatorji pripravili zanje. Ko 
bo i-VAN spet na obisku Studenca, se gotovo spet 
vidimo.
Vse aktivnosti pri mobilnem mladinskem centru 
i-VAN so za otroke in mlade BREZPLAČNE in 
ponujajo še številne nagrade.
Več preberite na: www.i-van.si

SMC Sevnica 

i-VAN na Studencu

Poleti smo se odločili malo popestriti program 
v Mladinskem centru Sevnica in tako privabiti 
več okoliških otrok. Programi so razporejeni in 
prilagojeni za vse starosti. Od bralnih uric za 
najmlajše, ustvarjalnih delavnic za malo starejše, 
do potopisnih predavanj ter računalniških tečajev 
za najstarejše oz. tiste, ki si želite novih izkušenj 
in znanja.
Da pa v tem sončnem vremenu ne bi vsako 
popoldne le posedali v zaprtih prostorih, smo 
za vas pripravili tudi pohode, in sicer enkrat na 
mesec. Na vsakem izbranem kraju bo tudi pester 
animacijski program, saj se bomo zabavali z 
družabnimi igrami. Naš prvi pohod je bil julija na 
Lisco, avgusta pa se bomo odpravili na Bohor. 
Ker notranjost MC ni ravno bleščeča, nameravamo 
v prihodnje urediti tudi to, seveda s pomočjo in 
predlogi naših obiskovalcev, ki jim je prostor tudi 
namenjen. 
Spremljajte naš program na spletni strani: www.
kstm.si. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, da 
skupaj spet oživimo mladinski center in družabno 
preživimo počitniške dni!
      

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

V današnjem virtualnem svetu je čedalje več 
elektronike, medijev, digitalnih in drugačnih 
informacij, s katerimi nas zasipajo z vseh strani. 
Glavni razlog za takšno življenje je gotovo nagel 
razvoj računalnikov in računalniške tehnologije, ki 
je za sodobno življenje gotovo ne gre prezreti. 
Ves ta napredek je tudi dober in zabaven. Prav tega 
se najbolj veselimo mladi v Krmelju na Dolenjskem, 
kjer že osmo leto poteka tradicionalni Lan Party. 
Krmelj lan #8 bo 18. in 19. septembra v Kulturnem 
domu Krmelj. 
Zbiranje je predvideno v soboto, ob 8. uri zjutraj. 
Začetek tekmovanja bo z žrebanjem skupin in 
prijavami ob 10. uri.

Krmelj LAN #8
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Mladina, šolski zvonec

Hitro je minilo prvo leto našega vrtca na Blanci. V 
petek, 18. junija, se nismo dali zmotiti neobetavni 
vremenski napovedi in tekmi na svetovnem 
prvenstvu v nogometu.

Povabili smo vse starše, bližnje sorodnike in 
sodelujoče, da se nam pridružijo. Ob sproščeni 
pesmi, prstnih igrah, plesu in dramatizaciji so 
otroci predstavili, kako so leto starejši in modrejši. 
Predstavili so tudi aktivnosti s pravljičnega 
krožka in angleščine. S šopkom travniških cvetlic 
so se zahvalili vsem delavcem šole za pomoč 
in sodelovanje, še posebej pa ravnateljici Ani 
Mešiček, ki je otroke pohvalila, ker so bili vse leto 
pridni in niso motili šolskega življenja, pač pa so 
se vključili in postali » del« šole. Zahvalila se je tudi 
staršem za dobro sodelovanje, še posebej pa 
obema vzgojiteljicama za prizadevno delo.
 Ob koncu programa so vsi otroci prejeli zaslužena 
priznanja, diplome in medalje za sodelovanje v 
različnih projektih. Otrokom, ki  bodo septembra 
stopili v 1. razred, smo zaželeli dolge in prijetne 
počitnice, pa da nas pridejo še kdaj obiskat v 
vrtec.
Po slovesni prireditvi pa je sledil pravi piknik na 
igrišču za šolo. Družili  smo se, igrali, sladkali, 
okrepčali pa tudi plesali. Zahvaliti se moramo 
vsem staršem za podporo, sodelovanje in skrb, 
za organizacijo piknika pa predstavniku Sveta 
staršev Andreju Liscu in vsem drugim.
Lep počitniški pozdrav.

   Otroci iz Vrtca pri OŠ 
Blanca z Diano Belca in Valerijo Mirt

Vesel zaključek v 
vrtcu na Blanci

Julijska postojanka mobilnega mladinskega 
centra i-VAN se je zgodila v soboto, 10. julija v 
Loki pri Zidanem Mostu. Tako kot na naši drugi 
točki na Studencu so nas gostili gasilci, ki so nam 
omogočili prostor pred gasilskim domom v Loki. 

Še dobro, da je poleg gasilskega doma tudi manjši 
park z drevesi, saj so bile temperature precej 
visoke in vsem nam je bilo tako malo lažje tisti 
dan. Kmalu po tem, ko je ekipa i-VAN prispela in 
postavila vse pripomočke in aktivnosti, so nas že 
prišli obiskati prvi otroci in začelo se je veselje. Po 
uvodnem spoznavanju, smo nadaljevali z različnimi 
družabnimi igrami, ročnim nogometom, biljardom 
in drugimi aktivnostmi. Ker smo bili tik pred 
finalom svetovnega prvenstva v nogometu, je bil 
nogomet in drugi športi z žogo najbolj priljubljen. V 
parku smo igrali odbojko in kasneje tudi nogomet. 

V popoldanskem delu so se udeleženci pomerili v 
turnirjih v ročnem nogometu in namiznem hokeju. 
Obiskala nas je tudi novinarka, ki je naredila nekaj 
slik in z nami preživela del dneva. Mimo i-VANa je 
prišlo kar nekaj otrok in tudi nekaj staršev. Otroci 
so ostali v naši družbi do konca in upajo, da bodo 
lahko še kdaj preživeli podoben dan. Tudi tokrat, 
tako kot vedno so bile vse aktivnosti pri mobilnem 
mladinskem centru i-VAN za vse udeležence 
BREZPLAČNE.

Matic Železnik, SMC Sevnica

i-VAN v Loki

  Oče pravi, da cestni znaki niso za okras!
  Mama pravi, če se boš po njih ravnal,

  boš vedno vesel in zdrav ostal!

  A Mihec gluh za njune je besede.
  Ne gleda sem, ne gleda tja, breskrbno

  po  cesti skaklja.
  Potem pa pok in au, au, au, je avto

  Mihca zbil na tla.

  Ubogi Mihec zdaj v bolnišnici leži,
  stoče in govori. Ubogal bom starša oba,

  to je zame dobra šola bila.
  Dobro da kaj hujšega ni bilo,

  Mihec s solzami prizna.

Žan Kranjc
5.r. OŠ Krmelj

Neposlušni Mihec

Vesela pesem o lubenici
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Mladina, šolski zvonec

V torek, 15. junija, smo imeli učenci 9. razreda 
valeto. Povabili smo starše, učitelje in ostale 
uslužbence OŠ Tržišče. Prireditev smo pričeli s 
plesi, ki smo se jih skozi leto naučili. Valeto je vodil 
Anže. Podeljevali smo Viktorje za različne dosežke. 
Med podelitvijo pa smo imeli tudi kratke oglase, 
da je bilo vzdušje bolj napeto. Prebrali smo tudi 
spise, v katerih so bili opisani dogodki, ki smo jih 
doživeli v teh devetih letih. Nato smo s pesmicami 
in slikami predstavili vse sošolce. Tudi naš 
razrednik je imel  svoj govor, ob katerem so nam 
vsem stopile solze v oči. Na koncu smo prejeli še 
zaključna spričevala, priznanja in ostale nagrade 
ter se zahvalili staršem, učiteljem in vsem, ki 
so nam v teh letih šolanja nudili pomoč. Seveda 
nismo pozabili na našega razrednika. Kupili smo 
mu darilo, ki ga bo vedno spominjalo na nas. Ob 
koncu valete nam je bilo vsem hudo, saj se bomo 
sedaj razšli, vendar se bomo z veseljem spominjali 
vseh trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Večina 
nas bo šolanje nadaljevala v Novem mestu, zato se 
bomo še veliko srečevali in ohranjali stike. Obljubili 
pa smo si tudi, da bomo ostali prijatelji in ne bomo 
izgubili stikov

Kaja Blažič, 9. razred OŠ Tržišče

Valeta

Vse se je začelo 11. junija. Tega dne smo imeli 
namreč končni izlet in naš cilj je bil največji zabaviščni 
park naših romanskih sosedov, Gardaland. Kljub 
zgodnjim uram smo bili živahni. Tisti, ki so že bili 
tam, so nam, debitantom, predlagali ali odsvetovali 
razne atrakcije. V parku so nam za dobrodošlico 
zaplesale in zapele vile, princeske, princi in zmaj. 
Razdelili smo se v skupine, ki so šle vsaka svojo pot. 
Naša je začela z adrenalinskimi kompleksi. Najbolj 
nam je bil všeč vlakec imenovan Mamut. Seveda pa 
nismo izpustile slovitega Blue Tornada in podobnih 
prevozov. Potem ko je bilo vsem že pošteno vroče, 
smo najbolj uživali v raznih ladjicah in drevakih, 
kjer je bilo zagotovljeno, da boš vsaj malo moker. 
Ko smo se vračali, je bilo vzdušje nekoliko bolj 
umirjeno. Gledali smo film, premlevali dogodke 
tistega dneva in se smejali. S tem ko je izginjalo 
sonce, je kopnela naša energija in ob enajstih ga ni 
bilo junaka, ki bi bedel, razen učiteljev in šoferja. Ta 
dan smo ogromno prehodili, se ogromno smejali 
in kričali. Marsikdo je premagal svoje strahove, 
vsi pa smo doživeli neponovljivo izkušnjo. Bilo je 
senzacionalno in upam, da bom kaj podobnega še 
kdaj doživela. 

Daša Lazar, 8. razred OŠ Tržišče

Gardaland

Učenci, učitelji, spremljevalci in ravnatelj OŠ Ane 
Gale Sevnica smo v juniju preživeli prečudovit 
naravoslovni dan na domačiji Sebanc na Trščini 
v Krajevni skupnosti Tržišče. Uživali smo v naravi 
obdani z vinogradi in spoznali tudi ta del sevniške 
občine. V nepozabnem spominu nam bo ostal 
obisk pri Alenki Sebanc, predvsem topel sprejem, 
nastop učenk iz Tržišča s spremstvom ravnateljice 
Zvonke Mrgole, obložene mize s sladkimi 
dobrotami v sodelovanju pridnih rok vaščank in 
seveda srečelova z nagradami, sladkega medu za 
popotnico in še in še.
Letos smo gostovali v KS Tržišče že tretjič zapored. 
Prvič smo se odzvali povabilu Milice Majcen iz 
Jeprjeka, drugič smo bili v gosteh pri Klukejevih 
na Vrhku pri Tržišču, letos pa pri Sebančevih na 
Trščini. 

Vsi so nas počastili z gostoljubjem in pokazali 
posluh za otroke s posebnimi potrebami, jim 
polepšali dan, jih osrečili. Šolsko leto se je izteklo. 
Učencem in delavcem šole pa ostajajo lepi spomini 
na šolske dni, še posebno na takšne, ki smo jih 
preživeli v skupnem druženju.

Vodja naravoslovnega dneva, Zinka Zierer  

Naravoslovni dan na Trščini

V našem vrtcu so zadnji dnevi v juniju minevali v 
posebnem vzdušju poslavljanja. Slovo je zaključek 
in je začetek nečesa novega, nam neznanega. 
Prehod iz predšolske v šolsko dobo je lahko zelo lep, 
lahko pa nastopijo tudi manjše ali večje težave.

Že tradicionalno, deveto leto, smo se v četrtek, 
17. junija, poslovili od otrok, ki bodo prvega 
septembra postali prvošolci. Devetdeset otrok 
je skupaj z vzgojiteljicami pripravilo staršem, 
sorodnikom, prijateljem in zaposlenim zanimiv in 
pester program. V čudoviti svet glasbe in plesa je 
otroke in vzgojiteljice vpeljala Mira Kovač, ki je tudi 
letos pripravila čudovito koreografijo. Program je 
povezovala Sonja Bobek Simončič in z besedami 
prikazala pestre, zanimive in zabavne dneve v 
vrtcu. Vsem otrokom in staršem je ravnateljica 
Vlasta Fele zaželela, da pot, na katero stopajo, 
ne bi bila preveč vijugasta in strma, naj bo njihov 
korak lahkoten, pogumen in odločen.
Vsi zaposleni v vrtcu želimo otrokom in staršem 
SREČNO IZ VRTCA V ŠOLO. 

Zdenka Poljšak, Vrtec Ciciban Sevnica

Srečno iz vrtca v šolo

25. in 26. junija se je v Krmelju odvijala tretja 
likovna kolonija, katere se je udeležilo 30 
ustvarjalcev. Oblikovali smo les, ustvarjali reliefe 
in stare predmete preoblikovali v črke. Delo 
je potekalo pod vodstvom profesorja Braneta 
Šustra, v organizaciji MSK, DŠKD Svoboda in KS 
Krmelj.
Že leta 1983 so učenci OŠ Krmelj in sosednjih 
šol v likovnih delavnicah med počitnicami ob 
mentorstvu takratnega likovnega pedagoga 
Braneta Šustra ustvarili reliefe, ki so oblikovali 
skupaj s kovinsko konstrukcijo zanimivo skulpturo 
v parku pri Barbari. Posvečena je bila borcem, 
izgnancem in mladim.

Kovinska konstrukcija  je bila dotrajana, zato smo 
jo zamenjali z novo. Postavljena je na novi lokaciji 
v prenovljenem centru Krmelja. Del starih reliefov 
smo obnovili in zaščitili ter pripravili za ponovno 
namestitev, približno 35 novih pa bo s svojo pestro 
vsebino dajalo kraju novo podobo.
Izdelke, ki so nastajali na dveh dvodnevnih 
kolonijah, smo razstavili ob krajevnem prazniku 
Krmelja, ob slovenskem kulturnem prazniku in na 
občinskih razstavah društev lani v Šentjanžu in 
letos na Lukovcu.

Naših likovnih kolonij se udeležujejo bivši učenci 
naše šole, njihovi družinski člani, starejši in 
mlajši Krmeljčani, tudi osnovnošolci. Z veseljem 
prihajajo iz različnih krajev Slovenije, kamor jih 
je zanesla življenjska pot. Mladi se družijo ob 
ustvarjanju umetnin, s svojimi zamislimi, znanjem 
in umetniškim darom poskušajo pod vodstvom 
mentorja izdelati kar najlepše izdelke

Krmelj v zadnjem času dobiva lepšo podobo. Nova 
prometna ureditev je zelo spremenila in polepšala 
naš kraj. Z ustvarjanjem v naših likovnih kolonijah 
bomo tudi mi prispevali k njegovi lepši podobi. 
Prisrčno vabljeni v KRMELJ, MOJ KRAJ. 

Ana Hočevar 

Likovna kolonija III, 
Krmelj 2010

Nova skulptura – Krmelj, moj kraj. (Foto: A. Hočevar)

Del udeležencev likovne kolonije. (Foto: M. Mirt)

Ustvarjalci pri zaključnih delih. (Foto: Jure Logar)

S plesom v novo življenjsko obdobje 
Foto: Sebastjan Hercigonja
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Grajska skrinja

Dedek in vnuk sta se na večernem sprehodu 
konec vročega poletnega dneva sprehajala po 
prašnem kolovozu. Nizko v dolini ob reki se širijo 
polja, katerih prostrane zelene njive so se mešale 
z redkeje posejanimi zlato rumenimi zaplatami. 
Vnuček vpraša dedka, kaj raste na tistih poljih in 
zakaj je toliko več zelenih polj kot rumenih. Dedek 
mu pojasni, da so zelena polja večinoma polja 
koruze, na tistih redkejših rumenih pa zori žito. In 
doda, da je bilo nekdaj žitnih polj veliko več, saj je 
kruh zrasel doma, in ne v pekarni. Zdaj na poljih 
pridelujejo hrano za živali, največ koruzo ali kar 
navadno travo, nekdaj pa so ljudje obdelovali polja 
predvsem za lastno hrano. Zamišljeno zavzdihne 
in pripomni, da se je od tistih časov marsikaj 
spremenilo.

Stanko Klenovšek je gospodar ene treh kmetij 
v zaselku visoko pod Lisco in Ješivcem. V njihovi 
hiši je bilo 11 otrok, pri prvih sosedih kar 14 in pri 
tretjih devet. Zdaj je vseh prebivalcev v zaselku le 
še pet. Povsod se je z zmanjšanjem števila lačnih 
ust na domačijah spremenil tudi odnos do kmetij, 
polj, žita, ki je nekoč pomenil edini kruh in pogoj 
za preživetje. To ni zgodba le Orehovca, ampak 
številnih vasi, zaselkov in osamljenih domačij v 
strmih pobočjih naših hribov, kjer napol podrta 
opuščena poslopja pričajo o nekdanjem življenju, 
ki tukaj ni bilo nikoli preprosto in je pred desetletji 
pobegnilo v prenatrpana mesta.
S spoštljivim odnosom do življenja, narave, kmetije 
in dela obdelujeta Stanko in njegova žena hribovsko 
domačijo. Kmetija je res prava hribovska, kjer je 
»ravnina v breg prislojena«. Klenovškovi so znani 
po tem, da nekatera dela poleg traktorja opravljajo 
še vedno s konji, ti pa so tudi njihovo veselje. 
Znani so tudi po tem, da pri njih še vedno žanjejo in 
mlatijo kot nekoč. To ne pomeni, da žanjejo s srpi 
in da žito omlatijo s cepci. Star način je tisti, ki so 
ga pred desetimi ali 15 leti uporabljale pravzaprav 
še vse kmetije v hribih, pa tudi v dolini. Pri 
Klenovškovih še vedno požanjejo njivo s kosilnico 
s snopovezalko, žito pa potem najprej obdenejo 
(zataknejo) v kozolčne štante (prečne letve) in nato 
omlatijo na stari mlatilnici. 

Snopovezalko je Stanko kupil leta 1975 in je 
takrat za kmetijo pomenila velik napredek. Pa 
ne le za domačo. To je bila pridobitev za vse vasi 
in zaselke od Zabukovja, do Razborja, Brega do 
Vrhovega. Tedaj so bile še vedno redke. S takrat 
novo, 1.200.000 dinarjev vredno kosilnico je 
požel stotine njiv. Od vasi do vasi, od kmetije do 
kmetije. Kjer je bilo bolj v ravnini, je lahko žel sede 
na vozičku, pripetem na kosilnico, večina njiv pa je 
bila takšnih, da je seveda moral strumno hoditi za 
njo. Ko je snopovezalka delala, kot je treba, je na 
dolinskih njivah žel tudi v tretji prestavi in je v eni 
uri požel za šest kozolčnih štantov žita. Le ugiba 
lahko, koliko tisoč in tisoč korakov je prehodil za 
brnečo kosilnico.
Žetev s snopovezalko poteka nekako takole. 

Če raste okoli njive visoka trava, je 
treba na obeh koncih njive pokositi 
toliko travnika, da lahko žanjec 
obrne kosilnico. Za snopovezalko 
ostajajo snopi, ki jih je treba najprej 
razmakniti, da se po sredi med njimi 
lahko pripelje voz ali prikolica. Nato 
se na voz naložijo snopi pšenice, 
navadno toliko visoko, kolikor lahko 
konj, vol ali traktor pelje in kolikor je 
vešč tisti, ki snope na vozu ali prikolici 
zlaga. To ni povsem preprosto, to je 
prava veščina, podobno kot nekoč 
nalaganje sena na vozove. Voz ali 
prikolica z žitom se nato odpelje pod 
kozolec, kjer se žito obdane v štante. 
Če je ljudi več, jih lahko obdeva tudi več 
naenkrat. Obdevata dva v parih, eden 
žito podaja, drugi ga vstavlja med 

kozolčne late (drogove). Obdevati se začne seveda 
spodaj in za širino sežnja. Ko se s tal več ne doseže, 
uporabi tisti, ki obdeva, hlapca. Hlapca zatakne v 
late, potem pa 
stoje na njem 
obdeva vse do 
vrha štanta. 
Podajalec pri 
tem začne 
u p o r a b l j a t i 
p o s e b n e 
vile z dvema 
k r a t k i m a 
rogloma na 
dolgem štilu 
(držalu). In tako 
obdevajo v 
parih navadno 
ves dan, dokler 
ni vsa pšenica 
v štantih. In ko 
je, dobi kozolec 
bogato, zlato 
obleko. 
V zlato žito odet kozolec je edinstvena in ena 
najlepših podob slovenskega podeželja in že kar 
redkost. 
Nekoč je žito povzročilo nastanek slovenskega 

kozolca, na katerem se je sušilo, 
zdaj kozolci izginjajo in propadajo 
iz podobnega vzroka, saj nihče 
več ne suši žita ali sena na njih. 
S tem se izgubljata njegova 
namembnost in poslanstvo. 
Verjetno marsikateri otrok več ne 
ve, kaj je hlapec in kakšen je videti. 
No, naj povprašajo starše ali 
stare starše ali pa si ga ogledajo 
pod kakšnim starim kozolcem. 
Morda še vedno sloni na lati v 
štantu. 

Matej Imperl,
KŠTM Sevnica

Foto: Matej Imperl, Rok Petančič

Kadar zlatijo žitna polja, katerih sad je nekoč pomenil zaklad

Poletni dan

Danes je vroč poletni dan, vročega poletnega 
dneva (ali dne), vročemu poletnemu dnevu, na 
vroč poletni dan, ob vročem poletnem dnevu, z 
vročim poletnim dnevom (ali dnem).
Samostalnik dan sklanjamo v ednini običajno s 
podaljšano osnovo, v drugem in šestem sklonu sta 
nam na voljo tudi dve krajši obliki. Poglejmo tokrat 
še sklanjatev v dvojini in množini in si jo zapomnimo: 
dva dneva (dva dni), dveh dnevov (dveh dni), dvema 
dnevoma, dva dneva (dva dni), pri dveh dnevih 
(dveh dneh), z dvema dnevoma - trije dnevi, treh 
dnevov (treh dni), trem dnevom (trem dnem), tri 
dneve (tri dni), pri treh dnevih (treh dneh), s tremi 
dnevi.

Še nekaj primerov rabe besede dan: Prejeli smo 
dopis z dne 31. julija. Dogovor je bil podpisan v 
Celovcu, (dne) 2. avgusta 2003 (tu  “dne” lahko 
opustimo). Pred “par” dnevi (bolje: pred nekaj 
dnevi), pred 14 dnevi (beremo: pred štirinajstimi 
dnevi), pred letom dni (zadostuje: pred letom). 
Nekateri živijo tja v tri dni, drugi zapravljajo denar 
tjavdan, tretji pa kdaj ne vedo kam pa tavajo 
tjavendan.

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

Jezikovni kotiček

Če se na »dohtarje« jaz kaj spoznam, 
mirne vesti lahko zobarje

na prvo mesto dam. 

Od otroštva že razkazujem
ustno jim votlino, 

vseeno v njej imam
le še par zob, 

ki povzročajo mi občasno 
in neprijetno bolečino. 

Od strahu vsa trda 
se za stol tiščim, 

tako močno, 
da skoraj ga zdrobim. 

Ko dr. Roman
mi z užitkom

vrta po zobeh
meni, verjemite

nikakor ni za smeh. 

S svalki usta mi natlači,
češ, naj še grlo

malo se prezrači
in ko z iglo med zobmi vijuga
sprašuje, če kaj mene buba?

Nn … ali Nh …,
je ves odgovor moj, 

on pa z užitkom 
povrta še malo bolj. 

Sestra Marinka
prijazno asistira, 

s svojim nasmehom
vame znova

vlije malo mira. 
Od strani 

v mojo prazno
zre votlino, 

ki kmalu v njej
namesto zob, 
bo le kakšna

ostala še škrbina. 

Ne vem, če taki kje
obstajajo ljudje, 

ki se zobarjev ne boje, 
a ko nas ti odrešijo
vseh strašnih muk, 

pred njimi vsi 
spoštljivo sneli bi klobuk!

  Zdravka Brečko

Pri zobozdravniku
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Šport in rekreacija

ARG mladinsko reprezentanco Slovenije do 15 let 
sta na Slovaškem zastopala tudi tekmovalca iz 
Sevnice:
 M15 Tadej Tihole (S59DHP - Sevnica)
 M15 Jure Zelič (S59DHP - Sevnica)
Rezultati tretjega evropskega prvenstva so 
naslednji :
17. – 20.6 junij, Bojnice (Slovaška)
11. Mladinsko evropsko prvenstvo

V Črnem Vrhu pa je potekalo državno KV (kratko 
valovno) prvenstvo, na katerem je sodeloval tudi 
Radioklub  ''AMATER'' iz Sevnice. Sodelujoči so 
zasedli naslednja mesta: 
Ženske:  1. mesto Nina Radi 
Juniorji:  2. mesto Urban Senica 
Seniorji:  3. mesto Danilo Kunšek 

 Jani Kuselj

Radioamaterji

V petek, 25. junija, na dan državnosti, je Zveza 
športnih društev Sevnica v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Sevnica na Orehovem na 
nasipu ob HE Boštanj izvedla športno rekreativni 
projekt »Gibanje za zdravo življenje«.  Udeleženci 
projekta so se preizkusili v teku in hoji. 

Moški so tekli na 2.400 m, ženske pa na 1.600 
m (Cooperjev test). Sledila je še hoja na 2.000 
m.  Vsak udeleženec je dobil informacijo o telesni 
pripravljenosti in rezultatu krvnega tlaka po 
obremenitvi.
Podobni preventivni projekt s ciljem ohranjanja 
telesne pripravljenosti in zdravega načina 
življenja bosta Zveza športnih društev Sevnica 
in Zdravstveni dom Sevnica ponovno izvedla 
oktobra.

Miran Grubenšek, predsednik

Zveza športnih društev in 
ZD Sevnica za zdravo življenje

Gimnastično društvo Sevnica je 10. junija 
na pobudo mladih vodnikov obudilo tradicijo 
vsakoletnih nastopov svojih članov od cicibanov do 
mladincev.
Mladi telovadci so pokazali, kaj so se v preteklem 
letu naučili ter navdušili številne starše in ostale 
obiskovalce.

Borut Bizjak

Gimnastična akademija

Ime in priimek
Rezultat 

144 MHz(UKV)
Rezultat

ekipno Slovenija

Jure Zelič 31. mesto 10. mesto

Tadej Tihole 12. mesto 10. mesto

Ime in priimek
Rezultat 

3,5 MHz(KV)
Rezultat

ekipno Slovenija

Jure Zelič 10. mesto 5. mesto

Tadej Tihole 18. mesto 5. mesto

Rokometna sezona se zaključuje, ni pa še konec 
veteranskih rokometnih turnirjev. Eden izmed njih 
je bil tudi majski turnir v Sevnici.
Od petnajstih povabljenih ekip se turnirja ni 
udeležila le ekipa mlajših veteranov Trebnjega. 
Organizatorja sevniški oldHANDsi in oldPUNCE so 
našli nadomestilo za manjkajočo ekipo in napravili 
dve moški ekipi oldHANDsov.
Množica bivših športnikov, tudi takšnih, ki bi 
morda še danes lahko igrala v kakšnem ligaškem 
tekmovanju, je pokazala, da rokomet ostaja naša 
ljubezen. Za popestritev dneva in lažjo realizacijo 
turnirja smo izvedli tudi srečelov. Ob zanimivih 
nagradah, za kar moramo biti hvaležni celotnemu 
sevniškemu gospodarstvu in tudi drugim.
Rokometni turnir je postregel z všečnimi tekmami. 
Moški so tekmovali v treh skupinah:
1. skupina: oldHANDsi, Dolenjske Žolne, Škofja 
      Loka
2. skupina: Radeški gamsi, VRK Osijek, DLR Ribnica
3. skupina: Dol pri Hrastniku, Kraljevina Krmelj, 
      Trebnje
Ženske so tekmovale v dveh skupinah:
1. skupina: ŽRK Kočevje, Akcija Ljubljana, 
      Dupljanske žabice
2. skupina: oldPUNCE, ŽRK Idrija, ŽRK Šentjernej
Tako so se pri moških najboljši trije iz skupin pomerili 
za prva tri mesta. Domačini smo imeli srečo, da 
smo imeli v finalu dve ekipi, zato smo se odločili 3. 
mesto prepustiti Škofji Loki, ki je v predtekmovanju 
dosegla največ. Združena ekipa oldHANDsi je v 
finalu ob napetem in vedno razburljivem srečanju z 
Radeškimi gamsi prepričljivo slavila, mož odločitve 
je bil prav bivši Radečan, Andrej Starič, ki je svojimi 
prodori in všečnimi akcijami presenetil vse.
Pri ženskah so za tretje mesto slavile igralke Idrije, 
ki so malce presenetljivo premagale Kočevje, v 
borbi za prvo mesto pa so sevniške oldPUNCE 
prikazale veliko mero borbenosti proti ekipi Akcija 
iz Ljubljana, ki je imela v svojih vrstah tudi izjemno 
Olgo Čečkovo ter Marto Bon.
Po celodnevnem športnem druženju pa nastopi še 
»naš 3. polčas«. Ta se je zgodil v hotelu Ajdovec, ob 
skrbno pripravljeni in okusni večerji v režiji Jožeta 
Goriška. Za dodatno zabavo je poskrbel band Kuk 
in kvartet domačih sevniških fantov, imenovan 
Jarica. 
Pri podelitvi priznanj in pokalov sta se nam 
pridružila tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica 
zavoda KŠTM Sevnica, Mojca Pernovšek, oba sta 
v veliki meri pomagala, da je turnir v celoti uspel.
Prvo mesto pri ženskah Akcija Ljubljana, drugo 
mesto oldPUNCE, tretje mesto Idrija. Najboljše 
posameznice: vratarka: Karmen Jazbinšek 
(oldPUNCE Sevnica), igralka: Vesna Hvala (Idrija), 
strelka: Olga Čečkova (Akcija Ljubljana).
Pri moških so slavili domači oldHANDsi, drugo 
mesto Radeški gamsi ter tretje mesto Škofja Loka. 
Najboljši posamezniki: strelec: Jernej Rantah 
(Radeški gamsi), vratar: Branko Krauthaker 
(oldHANDsi Sevnica), igralec: Andrej Starič 
(oldHANDsi Sevnica).

Za vso podporo in pomoč bi se radi zahvalili 
mnogim posameznikom in ustanovam, saj brez 
njih ne bi mogli izpeljati tako velikega turnirja, ki 
po množičnosti predstavlja enega večjih športnih 
dogodkov v občini Sevnica.

oldHANDsi in oldPUNCE iz Sevnice

8. veteranski rokometni turnir 
Sevnica 2010

Obveščamo vsa športna društva (tudi sekcije 
društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova 
združenja, zavode, gospodarske družbe, zasebnike 
in druge organizacije, zavode s področja vzgoje 
in izobraževanja s sedežem v in izven občine 
Sevnica ter druge posameznike, da sta Javna 
poziva za uporabo Športne dvorane in Športnega 
doma na voljo na spletni strani www.kstm.si, od 
petka, 30. julija. Javni poziv je odprt do zapolnitve 
razpoložljivih terminov. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Javni poziv 
za uporabo športnih objektov 
v občini Sevnica

www.sportna-zveza-sevnica.si
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Šport in rekreacija 

V Mariboru je v soboto, 26. junija, in nedeljo, 27. 
junija, potekalo državno prvenstvo veteranov na 
stezi. Državnega prvenstva sta se udeležila tudi 
Robert in Vanja Lendaro iz AK Sevnica. Robert je 
kljub temu, da je tekmoval že v petek v Radečah 
in na 7,5 km premagal vse ostale tekmovalce, 
nastopil na obeh preizkušnjah, in sicer na skupaj 
štirih tekmah. Prvi dan je tekmoval na 400 m in 
1.500 m ter osvojil dva naslova državnega prvaka. 

V nedeljo je nastopil na 800 m in 5.000 m in bil 
ponovno nepremagljiv, ponovno je osvojil dve zlati 
kolajni v kategoriji M40. Na vseh štirih razdaljah 
je tekmovala tudi Vanja Lendaro, ki je osvojila tri 
zlate in eno srebrno kolajno. Robert je v letu 2010 
nastopil na sedmih tekmah državnega prvenstva 
veteranov in bil vedno nepremagljiv, osvojil je 
sedem naslovov državnega prvaka. 

Vanja Lendaro 

 
V Mežici so 12. junija veterani rekreativne ekipe 
Sevnica-Boštanj odigrali povratni turnir z ekipo 
sekcije namiznega tenisa iz Mežice. Že po prvem 
turnirju, ki je bil februarja v Boštanju, je ekipa 
Mežice napovedala napeto povratno tekmo. In 

tako je tudi bilo. Fantje iz ekipe Sevnica-Boštanj so 
igrali res dobro in tudi tokrat prepričljivo zmagali 
proti ekipi iz sekcije namiznega tenisa Mežica. Tako 
je prehodni pokal znova ostal v rokah veteranov 
rekreativne ekipe Sevnica–Boštanj.  
Ekipa Mežice je goste prijetno sprejela in za začetek 
turnirja (za ogrevanje oz. ohlajevanje) pripravila 
ogled rudnika svinca in cinka v Mežici, nežnejši del 
njihove ekipe pa je poskrbel, da je bilo med samim 
turnirjem dovolj vseh potrebnih okrepčil. 
      
  Gabrijela Rupnik

Povratni ping pong turnir

Robert štirikratni državni 
prvak na stezi

V soboto, 3. julija, in v nedeljo, 4. julija, je v Novi 
Gorici potekalo državno prvenstvo Slovenije za 
starejše mladinke. Tega prvenstva se je uspešno 
udeležila tudi članica AK Sevnica Sara Karlovšek in 
osvojila dva naslova državne prvakinje. Prvi dan je 
tekmovala v zelo težkih vremenskih razmerah, saj 
je termometer pokazal kar 33 stopinj Celzija, kljub 
temu pa osvojila zlato medaljo na 5000 m, nato 
pa naslednji dan še na 3000 m.
1. dan, starejše mladinke 1991 in mlajše, 5000 m  
 1. Sara Karlovšek         96         19:48,46
2. dan, 3000 m  
 1. Sara Karlovšek         96         10:46,65

Rafko Povhe

Atletika

Sara Karlovšek prvakinja na 3000 in 5000 m

7 zlatih in 1 srebrna

V Športnem centru Term Čatež smo bili v soboto, 
26. junija, ob koncu slovenske tekmovalne squash 
sezone, priča zaključnemu squash turnirju, na 
katerem se je zbralo enajst igralk in igralcev. 
Odigrali smo damski turnir z močno udeležbo 
najboljših slovenskih igralk ter turnir v absolutni 
konkurenci. V obeh konkurencah smo dobili nove 
zmagovalce, med damami je bila to Andreja Kovač 
(Murska Sobota), v absolutni konkurenci pa Sašo 
Radič (Maribor). 

Končni vrstni red med damami:
 1. Andreja Kovač - Murska Sobota
 2. Beti Zupan - Kranj 
 3. Tadeja Rader – Maribor
 4. Leja Rader- Maribor
Absolutna konkurenca
 1. Sašo Radič – Maribor
 2. Tomaž Jenko - Kranj 
 3. Tomaž Čampa - igRaj Sevnica
 4. Andreja Kovač - Murska Sobota
 5.-6. Janez Belšak – Maribor
 5.-6. Damir Škerl – igRaj Sevnica
 7.-8. Edin Mutić - igRaj Sevnica
 7.-8. Dominik Balaško – Maribor 
V skupni letni razvrstitvi sta največ točk zbrala 
Tomaž Jenko in Beti Zupan (oba Kranj). S tem 
turnirjem smo uspešno zaključili prvo leto delovanja 
Squash kluba igRaj in tako na slovenski zemljevid 
opazno umestili tudi Posavje. Delovanje društva 
želimo v prihodnje nadgraditi z delom z mladimi ter 
aktivnostmi v smeri novih igrišč v Posavju. Več o  
squashu in prvem letu delovanja kluba poiščite na 
www.igraj.org.

Tomaž Čampa, Squash klub igRaj Sevnica

Squash 

Da je poletje res vroče, je opaziti tudi na kopališčih. 
Na KŠTM Sevnica so z letošnjo kopalno sezono 
zelo zadovoljni. Lani je bilo do tega časa le devet 
kopalnih dni, zdaj pa že 21. Kopalni dan je tisti, ko je 
na kopališču najmanj 200 obiskovalcev. Na poletno 
osvežitev prihajajo tudi večje skupine kopalcev 
iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev, predvsem iz 
Dolenjske. Dobro je obiskano tudi jutranje plavanje 
med osmo in deseto uro, ko prihaja predvsem 
nekoliko starejša ženska populacija. Da bi omogočili 
kopanje tudi socialno šibkejšim družinam, smo jim 
na KŠTM Sevnica v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo Sevnica podarili sezonske vstopnice 
in tako polepšali počitnice tudi tistim, ki si tega 
drugače ne bi mogli privoščiti.

Julija so za popestritev dogajanja enkrat na teden 
poskusno organizirali ustvarjalne delavnice za 
mlajše otroke in tekmovanja za starejše. Glede na 
odziv bodo aktivnosti nadaljevali tudi avgusta. Za 
več informacij si oglejte spletno stran www.kstm.
si.

Besedilo in foto: Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Letošnja kopalna sezona bo 
boljša kot lanska
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Utrip življenja

Splošni napotki za varno kopanje:

• Ne hodite v vodo, če se počutite slabo, s polnim 
ali praznim želodcem in pod vplivom alkohola ali 
drugih psihotropnih snovi. Po obilnem obroku 
si pred odhodom v vodo privoščite vsaj uro 
počitka.
• Ne skačite v vodo, če je telo pregreto. 
Postopno se privadite na temperaturo vode in 
se pred kopanjem primerno ohladite.
• Nikoli ne skačite v kalno ali preplitvo vodo.
• Upoštevajte vremenske razmere. Nikoli ne 
plavajte sami, zlasti ne na daljših razdaljah.
• Ne precenjujte svojih sposobnosti in plavalnega 
znanja. Če vas zgrabi krč, iztegnite in sprostite 
mišico.
• Brzice skrivajo presenečenja in pasti. Ravnajte 
premišljeno in ne izzivajte narave.
• Nikoli ne plavajte v vodnih zbiralnikih, v bližini 
črpališč in drugih nevarnih mest, izogibajte se 
močnim tokovom ali vodnim vrtincem.
• Če vas ujame nevihta, pojdite čimprej iz vode.
• Otrok nikoli ne puščajte brez varstva v bližini 
vodnih površin, še manj v vodi, pa čeprav plitvi. 

Otroci ne poznajo nevarnosti, zato jih je treba 
vseskozi budno spremljati in opazovati.
Človeka vedno pritegne raziskovanje neznanega, 
zato previdnost naj nikoli ne bo odveč. 

Vir: Kopalne vode zdravo in varno kopanje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

Dostopno na :
h t t p : / / w w w . p o l i c i j a . s i / i m a g e s /
s to r ies/Pub l i kac i j e/PDF/Kopa lneVode_
VarnoInZdravoKopanje.pdf

Poleti je pričakovati zelo veliko kopalcev na vsakem 
koščku obrežja ob morju, rekah, jezerih in drugih 
vodnih površinah, kjer je mogoč dostop do vode. 
Vendar pa vsa mesta niso varna za kopanje. Še 
zlasti to velja za zapuščene gramoznice in ribnike, 
vodne zbiralnike in nevarne predele, kakršni so 
brzice, slapovi, močni tokovi... 

Za svojo varnost lahko največ naredimo sami, kar 
velja zlasti za kopalna območja, ki so brez stalnega 
nadzora usposobljenih reševalcev iz vode. Drugače 
je na tako imenovanih urejenih naravnih kopališčih, 
ki imajo upravljavca, predpisano opremo in 
infrastrukturo. Vsako kopališče ima kopališki red 
z osnovnimi pravili, po katerih se morajo ravnati 
obiskovalci, da bi bila zagotovljena njihova varnost 
in zdravje. 

Kopalci se na območju naravnega kopališča  ne 
smejo oddaljiti od obale več kakor 150 metrov na 
morju, 100 metrov na stoječih vodah (jezera) in 
30 metrov na tekočih vodah (reke).
Še zlasti morajo biti pazljivi na naslednje dejavnike, 
ki lahko predstavljajo nevarnost:

• različne naprave za zabavo (tobogani, plavajoči 
pomoli itd.);
• vodni tokovi, valovi, plimovanje;
• vrtinci, sifoni in druge vodne tvorbe;
• vodno rastlinje in živali (alge, ožigalkarji, 
strupene ribe, morski ježi ipd.);
• močno sonce, veter, temperaturno nihanje.

Na morebitno nevarnost opozarja tudi na vidnem 
mestu izobešena zastava:

• bela zastava pomeni, da kopališče obratuje in 
ni posebnih nevarnosti;
• rumena zastava pomeni, da je varnost na 
kopališču omejena in da se ni priporočljivo 
oddaljevati od obale;
• rdeča zastava pomeni, da je kopališče zaprto.

Prvi in osnovni pogoj za varno kopanje je dobro 
znanje plavanja. Pogosto se premalo zavedamo, da 
voda skriva nešteto pasti in da so v naravi mogoče 
okoliščine, ki presegajo naše znanje plavanja. 
Bolje ko znamo plavati, bolj bomo uživali v vodi, 
zato je priporočljivo izkoristiti številne možnosti 
za učenje plavanja. Prav tako je treba poznati 
osnovne napotke za varno kopanje in ukrepanje v 
nevarnosti ali nesreči. Če se znajdemo v težavah, 
se je treba odzvati mirno, preudarno in razsodno. 
Panika nikomur ne koristi, ampak nas lahko spravi 
v še večje težave. Osnovno načelo pomoči se 
glasi: Če opazite, da se nekdo utaplja ali mu grozi 
neposredna nevarnost utopitve, pomagajte po 
svojih močeh in sposobnostih. Če sami ne morete 
pomagati, ne da bi s tem ogrozili lastno varnost ali 
varnost drugih, morate takoj poklicati številko 112 
(Center za obveščanje) ali 113 (Policija).

Neposredno reševanje utapljajočega uporabimo 
le v skrajni sili. Če je le mogoče, rešujemo z 
obale ali z uporabo pripomočkov, torej posredno. 
Utapljajočemu vržemo vrv, palico ali kos obleke in 
ga poskušamo povleči do obale. Osebne reševalne 
prijeme uporabimo le, če nimamo druge možnosti 
ali če rešujemo negibno osebo. Utapljajoči v fazi 
nerazsodnosti je izredno nevaren, saj se v boju 
za življenje lahko oklene reševalca, tako da ta 
ne more plavati. V tem primeru naj se poskuša 
reševalec potopiti, drugače pa naj uporabi enega 
od osvobodilnih prijemov (sunkoviti zamah z rokami 
in potopitev ali povzročitev bolečine s pritiskanjem, 
udarjanjem ipd. na boleča mesta).

Za varno vodno osvežitev

V soboto, 10. julija, smo se izgnanci vseh petih 
KO DIS 1941–1945 in begunci ter nekateri naši 
sorodniki odpeljali s tremi avtobusi na Bučko, kjer je 
bila prireditev ob 65. obletnici vrnitve iz izgnanstva 
in begunstva, na njej pa približno 800 ljudi.

Nekateri so se odpeljali do Telč, od tam pa je bil 
do Bučke organiziran pohod. Kulturni program 
z udeležbo nekdanjih izgnancev in beguncev iz 
Zasavja, Posavja, Dolenjske in Bele krajine je bil 
pester, srečanja pa so se udeležili tudi nekateri 
njihovi sorodniki. Prišel je tudi župan občine 
Sevnica, Srečko Ocvirk. Mag. Franc Žnidaršič, tudi 
poslanec v državnem zboru Republike Slovenije, 
je bil slavnostni govornik. Poudaril je, da kljub 
njegovemu velikemu prizadevanju še ni bilo poplačila 
gmotne odškodnine izgnancem in beguncem.
Janez Komljanec, podpredsednik DIS 1941–1945, 
je predstavil ponatis knjige Ivice Žnidaršič Bučka 
na Dolenjskem skozi čas, o izgonu krajanov od 
leta 1941 do 1945 in uveljavljanju pravic. Knjiga 
ima 288 strani, kupiti pa jo je mogoče na sedežu 
svoje KO DIS 1941–1945 za sedem evrov.
 

 Besedilo in foto: Janez Janko Blas

Prireditev na Bučki

Domača ajdova pogača
15 dag ajdove moke-popari s soljenim kropom
25 dag bele moke, 
3 dag olja, 
3 dag kvasa, 
10 dag grobo sekljanih orehov.

Naredimo navadno kvašeno testo. Pustimo, 
da vzhaja. Razvaljamo v okroglo obliko, damo 
v pekač, razrežemo, namažemo z jajcem, 
posolimo in posujemo z orehi.
Spečemo. 

Recepti

Ajdova kaša 
s piščančjimi prsmi v solati
12 dag ajdove kaše, 
6 dcl vode, 
30 dag piščančjih prsi, 
sol, 
gorčica, 
poper, 
limonin sok,  
2 žlici olja, 
3 žlice kisle smetane, 
sesekljan peteršilj.

Kašo skuhamo v slani vodi in jo ohladimo. 
Dušena poščančja prsa ohladimo in narezana 
primešamo kaši. Prelijemo s solatnim prelivom 
z limoninim sokom, gorčico, oljem, kislo 
smetano in peteršiljem. 
Jed je enostavna in hitro pripravljena.

Ajdov trijet:
Za biskvit:
4 jajca, 
5 žlic ajdove moke, 
5 žlic sladkorja, 
malo pecilnega praška, 
limonina lupina, 
maščoba za pekač.
Preliv:
1/2 l vina, 
0,25 l vode,  
šilček ruma,  
20 dag sladkorja, 
limonina lupina, 
klinčki.

Iz penasto umešanih rumenjakov, sladkorja  in 
beljakovega snega naredi gladko rahlo zmes, 
ki ji dodaš moko s pecilnim praškom in spečeš 
biskvitno testo. 

Za preliv prekuhaš vse sestavine in preliješ po 
biskvitu.

Vse te jedi se lahko pripravijo prej in se ohlajene 
ponudijo v vročih poletnih dneh.
Ajdov trijet in ajdovo pogačo so postregli ob 
žetvi in mlačvi žita. 

Cveta Jazbec

www.kstm.si

Slavnostni govornik, mag. Franc Žnidaršič

www.doziv l jaj .s i
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Oglasi
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. avgusta 2010 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev julijske križanke je RONAN KEATING. 

Izžrebane so bili: 
1. nagrada – Zvonimir Blas, Florjanska ulica 24, 8290 Sevnica  
2. nagrada – Melita Bunderšek, Kladje pri Krmelju 10, 8297 Šentjanž  
3. nagrada – Špela Primožič, Račica 19 b, 1434 Loka
4. nagrada – Marija Giovanetti, Krmelj 86, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec AVGUST:

1. nagrada:  izdelek Svilanita, ki ga podarja, Svilanit d.o.o.
                    Kamnik, Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik

2. nagrada: obroč hula hop, ki ga podarja 
                    KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

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

VICOTEKA

»Kako kastriraš fanatika, ki cele dneve 
prečepi pred Windowsi?«
»Odrežeš kabel od miške!«

»Ali veš, da je o moji ženi včeraj pisalo 
v časopisu.«
»Kaj res?«
»Ja. Pisalo je, da je na svetu pet 
procentov žensk preveč.«

»Kaj delaš tam zadaj, Boris?« 
vpraša učitelj učenca. »Verjetno nič 
pametnega, kajne?«
»Res je. Vas poslušam!«

Kako je nastal martinček? 
Gorenjec je dobil krokodila v rejo.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Katera vinska klet je na fotografiji in kje se nahaja?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. avgusta na KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica. Izmed prispelih pravilnih rešitev 
bomo izžrebali dve praktični nagradi.

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred sabo 
štiriindvajset popolnoma novih ur življenja. 
Kako dragocen dar! V sebi nosimo sposobnost 
živeti tako, da bo teh štiriindvajset ur nam 
in drugim prineslo mir, radost in srečo.«  Biti 
moramo le budni in živi v sedanjem trenutku ....

Rešitev skrivnega 
kotička iz julijske 
številke je: stavba 
nekdanjih zaporov 
v starem mestnem 
jedru mesta Sevnica 
(za sodiščem)...

Izžrebani sta bili:

Silva Lisec, Dolenji Boštanj 98, 
8294 Boštanj

Stanka Leskovšek, Florjanska ulica 111, 
8290 Sevnica
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Oglasi

Sodelujte v nagradni igri!

Nagradna igra traja do 10.08. 2010.Poiš~ite nagradni kupon v trgovini Spar Sevnica.

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26



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!


