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Intervju

Blaž Janc   

Mladi igralec Rokometnega kluba Celje 
Pivovarna Laško prihaja iz Loga v občini 
Sevnica, uvrščajo ga med največje 
slovenske rokometne potenciale, njegova 
prva športna ljubezen pa je bil nogomet. 
Preskok iz majhnega kluba med evropsko 
rokometno elito je pri teh letih nekaj res 
neverjetnega in redkega. 
  
  
Blaž, kako bi se opisali? 
  
Sam bi se opisal v štirih besedah: delaven, 
vztrajen, marljiv in prijazen. 
  

Kdaj ste se začeli ukvarjati s športom? In kaj vam 
ta pomeni? 
  
Šport me spremlja že celo otroštvo, saj sta oče in 
mama športnika oz. sta bila, tako da sem ves čas 
otroštva preživel s športom. Z očetom sem ves 
čas hodil na nogomet, ker je bil nogometaš. Zato 
je bil nogomet moja prva ljubezen v športu. 
  

Za kateri klub igrate in kako je potekala vaša 
rokometna športna pot? 
  
Igram za Rokometni klub Celje Pivovarna Laško. 
Moja športna pot se je začela, ko je Nogometni 
klub Radeče propadel in sem se odločil za rokomet. 
V osnovni šoli smo imeli krožek rokometa. Igra 
in šport sta me tako navdušila, da sem začel 
trenirati v Rokometnem klubu Sevnica in sem 
treniral celotno osnovno šolo. Prelomen je bil vpis 

v srednjo šolo v Celju. Takrat sem začel trenirati z 
Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško. Tako 
se je moja športna kariera oz. uvod v mojo kariero 
razvil. 
  
  
Kdo vas podpira in kdo je največji podpornik, 
zaveznik in motivator? 
  
Moji največji podporniki so seveda starši in brat, 
saj so z mano v težkih in veselih trenutkih, za kar 
sem jim nadvse hvaležen. Ob njih je seveda moj 
vzornik Luka Žvižej, ki mi ves čas stoji ob strani s 
svojimi izkušnjami, nasveti in podporo. 

Kaj je tisto, kar radi počnete v prostem času, vas 
bogati, sprosti in daje moč v življenju? 
  
Vsekakor se rad ob prostem času, ki ga je zelo 
malo, odpravim domov k staršem in bratcu. 
Poleg njih, ki so na prvem mestu, se rad družim 
s prijatelji in se z njimi odpravim na morje, kjer se 
res lahko najbolj sprostim. 
  
  
Kaj  bi svetovali današnji mladini, osnovnošolcev 
in srednješolcem. Katerim rečem in stvarem je 
treba dati prednost? 
    
Sam sem treniral dvakrat na dan in še treniram, 
ob tem sem hodil v srednjo šolo, tako da menim, 
da je mogoče, če so volja, organiziranost in 
seveda cilj, ki ga želiš doseči, vse skupaj peljati oz. 
uskladiti. S trdim delom se da priti daleč, tako da 
jim svetujem, naj vztrajajo in nikoli ne obupajo. 
  

  
Blaž, hvala za odgovore, ki bodo morda pomagali 
otrokom in mladostnikom. Res je, da se da le s 
trdim delom, voljo in vztrajnostjo v življenju kaj 
doseči. Ni ovinkov, ni lažjih poti,  a če nekaj delaš s 
srcem, nobena odpoved ni pretežka. 

Ponosni smo, da iz naše občine prihaja tako 
perspektiven igralec in prijazen fant. 

Želimo vam še veliko uspeha na športnem in 
osebnem področju. Hvala, da ste si vzeli čas za 
pogovor in srečno. 
  

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide avgusta 2015, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 7. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Ne samo slovenska, temveč vsa svetovna 
populacija se stara. To je izziv prihodnosti, ki 
pa mu v tem trenutku kot družba namenjamo  
premalo pozornosti.

S staranjem pridejo tudi postopne 
spremembe, pri ljudeh se povečuje bolehnost, 
zmanjšuje se opravilnost, človek nima energije 
za ukvarjanje z vsemi dejavnostmi, s katerimi 
se je ukvarjal v preteklosti. 

Prihaja mlajši rod, ki ima svoje poglede, 
hotenja in sposobnosti, pa tudi njihova 
energija je usmerjena v druge cilje. Njihovo 
razmišljanje je preprosto prilagojeno okvirjem 
sodobne družbe.

Kot so se v preteklosti in se tudi sedanje 
generacije ukvarjajo z vsemi okoli sebe, 
mlajšimi in starejšimi od sebe, dvomim, da 
se bodo tudi naslednje generacije. Pa ne 
zato, da ne bi hoteli. Preprosto jim bo skrb 
za družino in ustvarjanje okolja za normalno 
življenje puščalo premalo  prostora in časa za 
ukvarjanje z vsem in vsakomur. 

In zato bo v družbi nastal velik problem, kako 
starejši populaciji omogočiti kolikor toliko 
normalno življenje in jim zagotoviti varnost. 
Temu pa bi se morali posvečati že včeraj in 
predvsem danes.

Mojca Pernovšek

BAZEN 
    SEVNICA
julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

Nakup 
na blagajni bazena. 

Cena kart 
že od 2,20 € dalje. 

Info.: 031-703-982, www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.

6. 7. - 
Plavalni tečaj
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Občinske strani
Med vsebinskimi točkami dnevnega reda je 
bila predstavitev stanja projekta odprtega 
širokopasovnega omrežja, ki ga je občina Sevnica 
v javno-zasebnem partnerstvu zgradila skupaj še 
s šestimi dolenjskimi občinami. S strani izvajalca 
in zasebnega partnerja projekta, podjetja GVO 
d.o.o., in služb Občine Sevnica je bilo svetnikom 
predstavljeno aktualno stanje del na terenu. 
Gradnja hrbteničnega omrežja, ki se je pričela 
junija 2011, je bila na območju občine Sevnica 
in tudi celotnega konzorcija v celoti zaključena 
s koncem leta 2012 in predana v upravljanje 
podjetju GVO za dobo 20 let. Zgrajenih je bilo 520 
kilometrov hrbteničnega dela omrežja. 
  
V letu 2015 je območje občine Sevnica v sklepni 
fazi priključevanja uporabnikov. Uporabniki se 
lahko na omrežje priključijo tako, da naročijo 
izgradnjo razvodnega naročniškega omrežja pri 
upravljavcu omrežja, nato pa naročijo storitev 
pri enem od treh razpoložljivih ponudnikov 
širokopasovnih storitev, ki so Zavod kabelske 
televizije Sevnica, AMIS d.o.o. in Telekom Slovenije 
Siol. Izgradnja priključkov je uspešno v teku in 
bo predvidoma zaključena še letos. Trenutno je 
zgrajenih in pripravljenih na koriščenje storitev 
skupaj preko 2700 priključnih točk, občani pa 
že koristijo storitve na 1800 priključnih točkah. 
Poleg navedenega je za priklop zainteresiranih še 
preko 300 gospodinjstev, vloge za priključke pa še 
prihajajo. 
  
Iz predstavljenih podatkov izhaja, da je projekt 
zadostil popolnoma vsem ciljem in tudi osrednji 
usmeritvi občine, da je za konkurenčnost okolja 
poleg vse druge cestno-komunalne infrastrukture 
v današnjem času nujna tudi dobra internetna 
opremljenost. Projekt je primer dobre prakse, 
kako brez velikih obremenitev proračuna obogatiti 
domače okolje. Vendar pa je, po izjemno uspešno 
zaključeni izvedbi projekta, občinam očitana 
napaka v postopkih javnega razpisa izbora 
zasebnega partnerja. 
  
V času, ko je Občina Sevnica imela odprt razpis 
za izbiro izvajalca oziroma zasebnega partnerja, 
je pred zaključkom izbora na podlagi zakona o 
elektronskih komunikacijah prišlo do povečanja t. 
i. belih lis, ki jih je dolžan izbrani izvajalec opremiti 
s priključki. Zaradi tega je v času izbora prišlo 
do povečanja obsega belih lis iz 600 na 2442 
ter s tem povečanja obsega ocenjene vrednosti 
projekta. Očitana je nepravilnost s tem, da ko je 
vrednost projekta zaradi povečanja števila belih 
lis narasla, izbora občina ni objavila na Uradu za 
uradne objave Evropskih skupnosti; ne glede na to, 
da je pogoje zaradi spremembe zakona spremenilo 
ministrstvo. Projekt je bil sicer večkrat revidiran 
že v času prijave, izvedbe in tudi po zaključku. 
  
Zaradi postopkovne napake, ki ni oškodovala 
nikogar, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport od konzorcija dolenjskih občin zahtevalo 
finančno korekcijo v obliki povračila pridobljenih 
evropskih sredstev, občine so vračilo zavrnile, 
s strani Državnega pravobranilstva Republike 
Slovenije pa je bila zoper Občino Mokronog-
Trebelno kot vodilno občino konzorcija, s tem pa 
vse v konzorciju sodelujoče občine Šentrupert, 
Žužemberk, Mirna Peč, Trebnje, Mirna in Sevnica 
vložena tožba za povračilo deleža sredstev; za 
Občino Sevnica v višini 1,16 milijona evrov od sicer 
15,5-milijonske vrednosti projekta za območje 
sevniške občine. 
  
Občine konzorcija bomo uporabile vsa razpoložljiva 
pravna sredstva, da dokažemo, da očitana napaka 
ni nastala zgolj na strani občin, ampak je posledica 
odločitev ministrstva v času trajanja postopka 
izbora izvajalca, ter svoje argumente dokazovale 
v sodnem postopku. Konzorcij dolenjskih občin 
bo v predmetnem postopku na sodišču zastopala 
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji 
d.o.o.

 
10. junija je svoj praznik praznovala Krajevna 
skupnost Blanca, praznik pa so obeležili z odprtji 
novih pridobitev. Na Blanci je najprej potekalo 
odprtje obnovljene in asfaltirane prej makadamske 
javne poti na relaciji Blanca–Suho v dolžini 240 
metrov. Ureditev obnove vozišča, odvodnjavanja in 
asfaltacije je znašala 16 tisoč evrov. Poleg izvedbe 
obnove te javne poti je bila izvedena tudi zaključna 
sanacija usadov na javnih poteh na območju 
Krajnih Brd s preplastitvijo vozišča v vrednosti 6 
tisoč evrov. 

Po odprtju pridobitev na Blanci se je praznično 
dogajanje nadaljevalo še na Pokleku. Namenu 
je bil predan posodobljeni odsek prej zelo 
dotrajane lokalne ceste skozi Poklek dolžine 
450 metrov, skupaj z ureditvijo odvodnjavanja. 
Vrednost investicije je znašala 40 tisoč evrov. 
Hkrati s to ureditvijo je izvedena tudi preplastitev 
večnamenskih površin pred gasilskim domom na 
Pokleku. V letošnjem letu so bila poleg navedenega 
izvedena še večja vzdrževalna dela na lokalni 
cesti Blanca–Poklek–Selce, in sicer ureditev 
brežin potoka, ureditev odbojnih ograj in kamnitih 
zložb. S vsem tem je prometna varnost bistveno 
izboljšana. 
  
Zbrane sta ob obeh odprtjih nagovorila in krajanom 
ob prazniku čestitala predsednik Sveta KS Blanca 
Franc Pavlin in župan Srečko Ocvirk. Priložnostni 
prireditvi je popestril kulturni program v izvedbi 
OŠ Blanca, Društva harmonikarjev Povše in Godbe 
Blanški vinogradniki.

Praznik KS Blanca

Slavnostno odprtje prenovljene ceste na Pokleku

  
Na Gradu Sevnica je 17. junija potekala 8. redna 
seja občinskega sveta. Svetniki so se seznanili z 
vsebino osnutka Občinskega programa varstva 
okolja, k pripravi katerega je občina pristopila z 
namenom celovite pridobitve podatkov o stanju 
okolja ter oblikovanja ciljev, ukrepov in usmeritev 
za nadaljnje izboljšanje. Strateški dokument bo 
tudi pomembna strokovna osnova pri pripravi 
projektov za črpanje evropskih sredstev v novi 
finančni perspektivi. 
  
Program se nanaša na ureditve, ki so v neposredni 
ali posredni pristojnosti lokalne skupnosti. 
Priprava občinskih programov varstva okolja z 
izjemo mestnih občin v Sloveniji sicer ni zakonsko 
obvezujoča, je pa priporočljiva. Ker je stanje okolja 
pomembno za slehernega občana, je bila pri 
oblikovanju programa preko odprtega poziva na 
spletni strani občine vključena tudi javnost, občani 
pa so lahko več mesecev podajali svoja opažanja, 
povezana z okoljsko problematiko. 
  
Iz zbranih podatkov izhaja na seji predstavljena 
ocena, da je stanje okolja v občini po veliki večini 
dobro tako na področju zraka, podzemne vode, 
vodnih virov, tal in gozda kot z vidika hrupa, 
svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega 
sevanja, rabe energije, odpadkov ter varstva 
naravne in kulturne dediščine. K temu so v veliki 
meri pripomogla velika vlaganja lokalne skupnosti 
v komunalno infrastrukturo, od čistilnih naprav 
in kanalizacijskih sistemov, urejanja vodnih virov 
in vodovodnih sistemov, sistematične ureditve 
ločenega zbiranja odpadkov in sanacije črnih 
odlagališč do racionalizacije javne razsvetljave. 
Pojavljajo pa se posamezni odmiki, med njimi 
onesnaževanje zraka zaradi cestnega in 
železniškega prometa, ekološki status reke 
Mirne, ponekod neustrezne rabe tal, okoljskih 
vplivov daljnovodov, nekaj je še divjih odlagališč. 
V razpravi so člani sveta podali pobude, na 
katerih področjih bi po njihovem mnenju še morali 
dopolniti občinski program varstva okolja. Predlogi 
bodo obravnavani in upoštevani v nadaljnjem 
postopku priprave programa, katerega sprejem 
je predviden na eni od jesenskih sej občinskega 
sveta. 
  
Člani sveta so soglasno sprejeli predlog Odloka 
o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v občini 
Sevnica. Bistvena sprememba doslej veljavnega 
odloka je v duhu racionalizacije in zmanjševanja 
svetlobnega onesnaževanja vključitev možnosti, 
da se javna razsvetljava med 23. in 4. uro lahko 
ugasne. Občinske službe bodo skupaj s krajevnimi 
skupnostmi določile odseke cest na podlagi ocene, 
kjer je to smiselno in možno izvesti, ob upoštevanju 
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.

8. redna seja občinskega sveta

 
Sevniški grad je junija gostil najuspešnejše učenke 
in učence osnovnih šol sevniške občine – OŠ 
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče 
ter Glasbene šole Sevnica. Tradicionalnega 
sprejema se je letos udeležilo 31 učenk in 
učencev, predlaganih s strani šol. Uvodoma jih je 
nagovoril gostitelj, župan Srečko Ocvirk, ter jim ob 
tem zaželel veliko uspehov tudi na nadaljnji poti, 
v imenu aktiva ravnateljev osnovnih šol pa jih je 
pozdravil ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece. 

Po osnovnih šolah sevniške občine so v juniju 
potekale valete, slovesnosti v počastitev zaključka 
osnovnošolskega izobraževanja, zaključno 
srečanje pa so pripravili tudi v Vrtcu Ciciban 
Sevnica.

Na sprejemu pri županu
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Občinske strani
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Krajevna skupnost Tržišče je konec maja v 
tamkajšnji kulturni dvorani z osrednjo slovesnostjo 
obeležila svoj krajevni praznik. Zbrane sta 
nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janez 
Virant in podžupan Jazen Kukec, v kulturnem 
programu pa so se predstavili učenci Osnovne 
šole Tržišče, Mlade žurerke in Moški pevski zbor 
Društva vinogradnikov Malkovec. Program je v 
celoto povezala moderatorka Irena Klukej. 

Ob tej priložnosti so bila po tradiciji podeljena 
priznanja krajanom oziroma organizacijam, 
ki pomembno soustvarjajo družbeno življenje 
in utrip krajevne skupnosti, in sicer Stanku 
Markoviču, Miroslavu Slapšaku in Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Telče. Obiskovalci so si po 
zaključeni prireditvi ogledali skrbno pripravljeno 
razstavo na tematiko zdravega načina življenja in 
prehranjevanja.

Slovesno 
tudi ob prazniku KS Tržišče

Prejemniki priznanj

Od 23. do 31. maja je potekal teden gozdov pod 
sloganom »Negujmo slovenske gozdove«. Zavod 
za gozdove Slovenije je ob tem izvedel številne 
aktivnosti, katerih cilj je usmerjanje razvoja gozdov 
in gozdarstva k sonaravnemu, trajnostnemu in 
večnamenskemu gospodarjenju, eden od njih je 
potekal tudi v Sevnici. Po pozdravu župana Srečka 
Ocvirka je bila osrednja vsebinska točka dogodka 
namenjena predstavitvi zaključkov projekta »Za 
posavski gozd in les«, ki jo je zbranim podal revirni 
gozdar in eden od pobudnikov projekta Jože Prah. 

S strani posavskih županov je bilo konec leta 2013 
podpisano pismo o nameri za okrepitev gozdno-
lesne predelovalne industrije Posavja. Občina 
Sevnica je na tej podlagi podpisala pogodbo z 
Gozdarskim inštitutom Slovenije o izdelavi načrta 
oziroma strokovnih podlag za projekt Gozd-les na 
območju regije Posavje, ki ga v prihajajoči finančni 
perspektivi načrtujejo izvesti posavske občine 
v sodelovanju z gospodarstvom. Cilj načrta je bil 
na terenu temeljito analizirati stanje in potencial 
gozdov v Posavju, na temelju teh analiz pa 
oblikovati usmeritve, predloge in pobude, kako čim 
bolj okrepiti posavsko gozdno-lesno predelovalno 
industrijo. Gozdarski inštitut Slovenije je pripravil 
teoretični pregled in oceno lesnega potenciala, ki 
med drugimi zaključki kaže, da je les na posavskem 
območju vsekakor zelo močan naravni vir, vendar 
pa ostaja prostor za večji izkoristek potenciala 
posavskih gozdov.

Negujmo slovenske gozdove

Revirni gozdar in eden od pobudnikov projekta 
Gozd-les Jože Prah. (Foto: Rok Petančič)

Razpis za kmetijstvo 
odprt še do 2. julija

19. junija je bil objavljen Javni razpis o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Sevnica za leto 2015. Razpis je odprt še do 2. julija 
2015. Prijave je potrebno oddati na naslov Občine 
Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica). Pošiljke, 
oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s 
priporočeno pošto do 2. 7. 2015 (datum poštnega 
žiga na dan 2. 7. 2015). Prijave morajo biti oddane 
v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako ukrepa. 

Skupna višina sredstev, zagotovljenih v letošnjem 
občinskem proračunu, znaša 66.000 evrov, 
posamezne postavke sofinanciranja pa so: pomoč 
za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja, pokrivanje operativnih 
stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih 
krajev ter podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja.

 
Na način pogodbene pošte bo Pošta Slovenije 
odslej posluje tudi v Šentjanžu in v Tržišču. 
V Šentjanžu so poštne storitve na voljo v prostorih 
KOC Janez Šentjanž Kmečke zadruge Sevnica, ki 
je pogodbena izvajalka poštnih storitev. 
Delovni čas je vsak dan med 9. in 12. ter med 15. 
in 17. uro, ob sobotah pa od 9. do 12. ure. 
Delovni čas pošte v Tržišču, ki odslej deluje v 
prostorih tamkajšnjega Petrola kot pogodbenega 
izvajalca, je vsak dan med 7. in 17. uro ter ob 
sobotah med 7. in 12. uro.

Pogodbeni pošti 
v Šentjanžu in Tržišču

 
Tovarna Tanin Sevnica je občanke in občane tudi 
letos povabila na dan odprtih vrat z namenom 
predstavitve delovanja tovarne, s poudarkom 
na ogledu proizvodnih procesov, tehnologije in 
prostorov. Zbranim je predstavitev podal direktor 
Ivan Mirt. 

Ob tej priložnosti je vodstvo namenu predalo nov 
obrat za mešanje, granuliranje in kapsuliranje 
učinkovin za prehrano živali. Ob novi pridobitvi sta 
tovarni Tanin Sevnica čestitala tudi župan Srečko 
Ocvirk in direktor posavske območne gospodarske 
zbornice Darko Gorišek.

Dan odprtih vrat 
sevniškega Tanina

Župan Srečko Ocvirk, direktor tovarne 
Tanin Sevnica Ivan Mirt in direktor posavske 

območne gospodarske zbornice Darko Gorišek.

  
V organizaciji Območnega združenja Rdečega 
križa Sevnica, Občine Sevnica ter brežiške in 
trboveljske izpostave Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje je 23. maja v okolici 
Športnega doma Sevnica potekalo 21. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa Posavja ter 13. 
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Zasavja. 

Na regijskem preverjanju je sodelovalo dvanajst 
ekip prve pomoči z območja Posavja in Zasavja. 
Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah, 
kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim 
ob različnih situacijah. Tudi letos so preverjanje 
popestrile spremljajoče aktivnosti - predstavitve 
dejavnosti in opreme različnih služb in društev, ki 
se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Tako so svojo dejavnost in opremo predstavili: 
Zdravstveni dom Sevnica - Center za krepitev 
zdravja (Svitova info točka), Posavsko in 
Obsoteljsko društvo za boj proti raku, Območno 
združenje Rdečega križa Sevnica, Prostovoljno 
gasilsko društvo Sevnica - enota potapljači, 
Planinsko društvo Lisca Sevnica, Radioklub 
Amater Sevnica, Policijska postaja Sevnica in 
URSZR, Izpostava Brežice.

Tekmovanje ekip prve pomoči

Sodelujoče ekipe 

Podelitev priznanj

Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine 
Žužemberk je tekmovala izven konkurence. Izmed 
ekip iz Posavja, ki so tekmovale v konkurenci, pa so 
po opravljenem preverjanju usposobljenosti prva 
tri mesta dosegle ekipe: Nuklearna elektrarna 
Krško-1, OZRK Sevnica-1 in Nuklearna elektrarna 
Krško-2. Na državnem preverjanju usposobljenosti 
ekip prve pomoči, ki bo 3. oktobra 2015 v Murski 
Soboti, bo tako regijo Posavje zastopala ekipa 
prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško-1.

Obravnava OPPN 
za Trgovsko poslovni center 

Šmarje
Objavljen je sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za Trgovsko poslovni 
center Šmarje. Javna razgrnitev poteka še do 14. 
julija 2015, in sicer v prostorih Oddelka za okolje 
in prostor Občine Sevnica in Krajevne skupnosti 
Sevnica. Gradivo bo v času javne razgrnitve 
objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica 

(www.obcina-sevnica.si).
  

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo 
13. julija 2015 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. 
  
V času tridesetdnevne javne razgrnitve in na 
javni obravnavi lahko svoje pripombe in predloge 
podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in 
posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom 
v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne 
razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
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Res je, da dobri ljudje delajo dobre čase. V 
ponedeljek, 15. junija, smo tako s pomočjo dobrih 
ljudi v Mladinski center Sevnica predali šolske 
potrebščine, ki smo jih po občini zbirali junija. 
Akcija je potekala v soorganizaciji KŠTM Sevnica 
in Šolskega sklada OŠ Sevnica, vključili pa so se 
zaposleni v javnih ustanovah, občani in občanke. 

Ob tem se iskreno zahvaljujemo zaposlenim v 
javnih službah v Sevnici, GVS, Pikapoki, d. d., DZS, 
d. d., ki so se odzvali akciji, občanom ter občankam 
in seveda Glasbeni šoli Sevnica, ki je popestrila 
program ob koncu akcije. Da je Sevnica res mesto 
srčnih ljudi, je razvidno tudi s fotografij dogodka. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zaključek humanitarne akcije 
zbiramo šolske potrebščine

Če ste bolj sramežljivi, pa bi kljub temu želeli 
vnovčiti svoja ljuba, a premajhna oblačila, vam 
lahko z veseljem povemo, da bomo od četrtka, 
2. julija, do sobote, 4. julija, sprejemali oblačila 
znanih blagovnih znamk v vednostni odkup. To 
pomeni, da boste zanje prejeli vrednostni bon in 
ga lahko vnovčili za druga oblačila, pohištvo ali 
izdelke Stare šole. Lepo je sodelovati v izmenjavah 
za dobro vseh – nas, vas, okolja in najranljivejših. 
Stara šola – smešne cene, resen namen.

Vir: Knof Sevnica

 
Na KNOF smo pravkar končali intenzivni začetni 
tečaj računalništva, ki ga je obiskovalo 7 
udeležencev. Zanje in za vse, ki že poznate osnove 
računalništva, pa smo pripravili nov program 
delavnic Računalniške urice. Te bodo vsako 
sredo popoldne, udeleženci pa bodo spoznavali 
vsakič drugo zanimivo tematiko. Reševali bomo 
najpogostejše težave, ki se nam pojavljajo pri 
delu z računalnikom, in odkrivali zanimivosti 
iz sveta interneta, digitalne fotografije, videa, 
pisarniških programov, spletne komunikacije, 
organizacije dela in veliko drugega. Nekaj delavnic 
bo namenjenih tudi spoznavanju naših pametnih 
telefonov, tablic in pravilni rabi računalnika, da 
nam bo kar se da dolgo in hitro deloval.
Torej, če smo vas pritegnili in bi si lahko na teden 
vzeli urico in pol, da rešite težavo, ki vas že nekaj 
časa muči, se prijavite na 051 309 063 ali nam 
pišite na mojca.metelko@knof.si. Začeli bomo 
v sredo, 8. julija, v prostoru KNOF ob bazenu 
Sevnica. 

Za prijavo na računalniške urice je potrebno 
poznavanje osnov interneta, Worda, e-pošte in 
shranjevanja, če menite, da bi potrebovali malce 
obnove, se lahko naprej prijavite še na začetni 
računalniški tečaj, ki traja 21 ur. 
Digitalni svet čaka na vas, da ga odkrijete. Le 
pritisnite na »KNOF« J. 

Mojca Žganec Metelko, ŠMRK Društvo KNOF

Računalniške urice in tečaji 
na KNOF

 
Društvo invalidov Sevnica je bilo v sodelovanju 
z Zvezo za šport invalidov Slovenije  in 
Paraolimpijskega komiteja izvajalec  državnega 
prvenstva Slovenije v ribolovu  s plovcem za 
invalide. 
Na tekmovanju je sodelovalo 30 moških invalidov 
v kategoriji stoje,  17  moških invalidov v kategoriji 
sede, 15 njihovih spremljevalcev  in 9 žensk 
invalidk. Tekmovanje je potekalo v soboto, 13. 
junija, od 10. do 13. ure  na trasi Orehovo. 
Zbor tekmovalcev in  njihovih spremljevalcev 
ter povabljenih  gostov je bil v prostorih Lisce, 
program pa je povezovala  Tanja Žibert. 
Tekmovalce so pozdravili predsednik DI Sevnica  
Franc Boljte, strokovni sodelavec  ZŠIS in 
Paraolimpijskega komiteja Primož Jeralič,  
predsednik ribiške družine Sandi Kosmač. Častni 
gost  župan občine Sevnica  Srečko Ocvirk pa je 
odprl državno prvenstvo v ribolovu s plovcem za 
invalide, ob tem pa v svojem nagovoru pozdravil 
vse  in tekmovalcem zaželel dober ulov. 
Na tekmovanje so bili povabljeni tudi vsi predsedniki 
in športni referenti  iz KOO  Zasavja in Posavja, 
srečanja sta se udeležila predsednik DI Zagorje in 
športni referent.  
Vodja tekmovanja Toni Stritar je seznanil 
tekmovalce in njihove spremljevalce s pravili 
ribolova s plovcem in tekmovalce odpeljal  na 
traso Orehovo. 
DI Sevnica kot  izvajalec  državnega tekmovanja v 
ribolovu s plovcem za invalide se zahvaljuje vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli, da je bilo državno 
prvenstvo izpeljano uspešno. 
  

Vir: DI Sevnica

Državno prvenstvo invalidov 
Slovenije v ribolovu s plovcem 
Sevnica 2015

 
Prvo soboto junija je bilo mogoče premierno 
v središču starega mestnega jedra Sevnice 
pokusiti najboljše modre frankinje, ocenjene v 
sklopu lanskega festivala modre frankinje ter 
43. tedna cvička, ki je kot največja prireditev 
dolenjskih vinogradnikov potekala od 29. do 31. 
maja v Kostanjevici na Krki. Predstavili so se 
vinarji Mastnak, Kozinc, Zajc, Kerin, Jelenič, KZ 
Metlika, Štemberger in Žaren. V družbi modrih 
frankinj so obiskovalci lahko odkrivali domače 
okuse v Odprti sevn'ški kuhni, lokalni prehranski 
tržnici, ki je zadovoljila še tako zahtevne gurmane. 

Obiskovalce so s kulinaričnimi dobrotami 
preskrbeli Gostilna Repovž, Gostišče Dolinšek, 
Turistična kmetija Grobelnik, Grajske mesnine (KZ 
Sevnica) in sirarstvo Gorišek. Prijetno vzdušje in 
pozitivni odzivi obiskovalcev so prava spodbuda, 
da bomo tovrstne prireditve organizirali tudi v 
prihodnje. 
  

Rok Petančič,  KŠTM Sevnica 

Mali festival modre frankinje 
in Odprta sevn'ška kuhna

Foto: Jože Teraž

 
Trgovina Stara šola začenja novo obdobje, saj 
lahko poleg nove privlačne podobe trgovin, 
ki ste jo zagotovo že opazili, pričakujete tudi 
zanimive dogodke. Namenjeni so vsem, ki bi radi 
nekoliko osvežili svojo omaro z oblačili, ali pa bi 
radi končno zamenjali premajhne kose oblačil za 
druge, uporabnejše. Če se srečujete s podobnimi 
težavami, je Sejem menjave oblačil zabavna in 
ugodna priložnost za vas. Prvi takšen sejem bo že 
v petek, 17. julija, od 16. do 18. ure, pred trgovino 
Stara šola Sevnica. Obiskovalci lahko zamenjate 
do 10 oblačil, če pa jih imate več, lahko najamete 
celo svojo stojnico. Vse informacije o sejmu so 
objavljene na www.starasola.si. 

Sejmi menjave in 
vrednostni odkup v Stari šoli
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Dne 6. junija je na Preski v KS Boštanj potekalo 
srečanje rodbine Novšak. Leta 2014 se je del 
družine odpravil na skupen izlet in oblikovala 
se je zamisel o srečanju rodbine z določitvijo 
končnega datuma in kraja  srečanja. Organizatorji 
so s pomočjo pričevanj starejših članov rodbine 
ter podatkov arhiva oblikovali družinsko drevo, 
katerega korenine segajo v daljnje leto 1719.  

Srečanja se je udeležilo 189 družinskih članov 
rodbine in v prijetnem gostoljublju gostitelja 
domačije Novšak s Preske so obudili spomine in 
družinske vezi.   
 

Nada Novšak

Srečanje rodbine Novšak 

  
OZVVS Sevnica je v soboto, 30. maja, organiziral 
in izvedel 3. pohod po poteh tajnih skladišč orožja. 
Vsako leto obiščemo eno od tajnih skladišč orožja 
v občini Sevnica. Letos smo domačijo Janc, kjer 
je bilo leta 1990 tajno skladišče orožja in ga je 
takratna JNA hotela odvzeti TO. 

Zbrali smo se pred Domom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca in tam so nam na pobudo 
direktorice Doma upokojencev in oskrbovancev 
pripravili prigrizek. Po uvodnem pozdravu 
predsednika OZVVS Sevnica in predstavitvi poti 
smo se podali na pot proti domačiji Janc na Ponikve. 
Ana Janc je pred spominsko ploščo na domačiji 
obudila spomin na tiste čase. Vrnila se je v čas, 
ko sta z možem Kristijanom, ki je pozneje postal 
župan občine Sevnica, sodelovala pri nastajanju 
samostojne Slovenije. Soproga pokojnega 
Kristijana Janca in njegov brat Darko sta nas 
lepo sprejela in pogostila. Po krajšem kulturnem 
programu smo nadaljevali pot na pokopališče na 
Studencu, pred spomenikom padlim v 1. svetovni 
vojni pa nas je nagovorila članica Občinskega sveta 
Studenec Marija Novak. Na grobu Kristijana Janca 
smo prižgali svečo. Prijeten sklep ob bograču in 
zvokih harmonike smo imeli na domačiji Matko, 
kjer je tudi spominsko obeležje.  Predsednik PDV 
Sever gospod Veber nam je  povedal, kako so se 
takrat policijske vrste pripravljale na novo državo. 
Pohod smo po 12 kilometrih v veselem vzdušju 
in razpoloženju končali v Lokah, udeležili pa so 
se ga tudi veterani z Vrhnike. Vsi člani OZVVS 
in pohodniki smo prepričani, da vsega, kar se je 
dogajalo  pred 25 leti ob osamosvojitvi ne smemo 
pozabiti ali dovoliti, da se razvrednoti. 
  

Ivan Cajner

3. pohod po poteh 
tajnih skladišč orožja   

V Sevnici se je zgodovina gasilstva začela pred več 
kot 130 leti. Pomemben mejnik v organiziranosti 
je bila ustanovitev Občinske gasilske zveze Sevnica 
pred 60 leti. 
V teh desetletjih je bilo vodstvo GZ pred veliko 
izzivi, ob katerih so številne generacije odgovorno 
in uspešno sledile potrebam, ob tem pa ostajale 
zavezane svoji temeljni vrednoti, da smo gasilci 
vedno pripravljeni prostovoljno in strokovno 
opravljati naloge zaščite in reševanja ljudi ter 
premoženja. 

V GZ Sevnica nadaljujemo naloge povezovanja 15 
prostovoljnih gasilskih društev, razdeljenih v štiri 
operativne  sektorje z osrednjim društvom, ki je 
širšega pomena,  in  dejavnost  gasilskega servisa. 
V zvezi zagotavljamo tudi potrebno strokovno 
usposobljenost in usklajen razvoj članic, izvajamo 
načrtno opremljanje in usklajeno uporabo  
gasilskih enot,  skrbimo za povezovanje z občani 
ter ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije. 
Posledice hitrega razvoja so v zadnjem desetletju 
povzročile kar nekaj novih težav, s katerimi smo 
se srečevali tudi na področju operativnega dela, 
zato menimo, da je izobraževanje članstva eno 
temeljnih in stalnih nalog. Poleg operativnega 
članstva namenjamo poseben poudarek tudi 
vključenosti  mladine ter starejših gasilk in 
gasilcev. 
Opremljanje naših društev je potekalo po sprejetih 
programih investicij, ob podpori občine, namenskih 
sredstev GZ, donacij in lastnih sredstev PGD. V 
zadnjem desetletju je bila sofinancirana nabava 
treh črpalk, 3 poveljniških vozil, 7 vozil za prevoz 
moštva, 2 avtocistern in plovila za reševanje na 
vodi. 
Področje dela pa ni omejeno le na meje občine. Na 
poziv GZ Slovenije in uprave za zaščito in reševanje 
smo sodelovali tudi pri nalogah ob katastrofalnih 
poplavah, odpravljanju posledic žleda, odzvali smo 
se tudi klicu na pomoč iz tujine. Sodelujemo tudi 
z lokalnimi podjetji predvsem na preventivnem 
področju. O delu, življenju in zgodovini gasilstva v 
Sevnici priča tudi preurejena gasilska zbirka na 
gradu Sevnica, podrobno pa je delo v zadnjem 
desetletju predstavljeno v priložnostnem zborniku. 
  

Vir: GZ Sevnica

60 let Gasilske zveze Sevnica

Na zaključnem dogodku natečaja »Omogoči si 
zaposlitev in ustvari podjetje«, ki se je odvijal v 
sredo, 27.5.2015 na gradu Sevnica, so bili soji 
žarometov usmerjeni  v naše inkubirance. To je 
bil njihov večer, kjer so lahko pokazili oziroma 
predstavili, kaj so se naučili v času trajanja natečaja 
oz dvomesečnega »Intenzivnega podjetniškega 
kurza«  in kako so vse to implementirali v svoje 3 
minutne predstavitve. 
  

Morali smo namreč izbrati zmagovalca 
»Intenzivnega podjetniškega kurza«. Tistega, 
ki je bil skozi dva meseca najbolj priden oziroma 
tistega, ki je najbolje predstavil svojo poslovno 
priložnost pred strokovno komisijo, mediji, 
podjetniki, podporniki in ostalimi gosti. Pred 
samim pričetkom smo lahko tudi uživali v 
prečudoviti dekoraciji Zelene Sevnice.  
  
Finalisti natečaja »Omogoči si zaposlitev in ustvari 
podjetje« so bili: 
 
• Srčni žarki, Saša Llapushi in Sabina Rebzelj 
• Fitmania, Meta Skornjšek 
• Meso z Lok, David Motore 
• Home mode transformation, Zvonko Keršič 
• Certifikat zaposlenemu prijazno podjetje, Franci 
Čeč 
• Stara šola, Mojca Žganec Metelko  
 

Zmagala je ekipa Srčnih žarkov, drugo mesto 
je dosegla Fitmania, tretje mesto pa je pripadlo 
Mesu z Lok. Na natečaj se je prijavilo 15 ekip iz kar 
4 regij, na končenem dokodku pa se je predstavilo 
6 finalistov, 4 ekipe so iz Posavja, 2 pa iz Zasavja. 
Pomembno je omeniti, da je bilo finalnih šest idej 
v različnih fazah razvoja ideje, nekateri so imeli le 
idejo, nekateri pa imajo že zaposlene. Prav tako 
smo ponosni, da so bili tekmovalci vseh starosti, 
saj je najmlajši tekovalec star 22 let, najbolj 
izkušen pa 65let. 
  
Več info o celotnem natečaju na www.knof.si.
 

Vir: Knof Sevnica

Dobili smo zmagovalca!

www.knof.si
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TZOS

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00
DOŽIVETJA NA SEVNIŠKEM 

ZA DRUŽINE ali manjše skupine
»že za 14,50 € po osebi«!!!

·v odeni ogled Gradu Sevnica, (poleti priporočamo kopanje na bazenu 

ali vodeni ogled naravne zanimivosti)

·k osilo (otroška igrala v bližini)

·p anoramski ogled starega mestnega jedra

in še vsakdo gre v žreb za tri bogate nagrade
Dodatna ponudba:

· ogled Slovenske kozolca »Dolinškovega toplarja«  
z bogatimi etnološkimi zbirkami 

· vodeni sprehod po energijsko bogatem parku 
kamnitih skulptur »srce Save«.

· degustacije pri ponudnikih na Vinsko turističnih cestah

najave na:  07 81 65 462 ; 051 680 287 ali dozivljaj@kstm.si

 
V soboto, 13. junija zjutraj, smo se zbrali na 
Vidmu pri Šentjanžu pri vstopni tabli na rudarsko 
tematsko pot Tk pav, ki je nastala pred tremi leti 
kot posledica trdega dela članov Turističnega 
društva Šentjanž. Ljudje dobre volje in polni 
pričakovanj smo se okrepčali s slastnimi češnjami 
in cvetinmajstrom ter se po uvodnem pozdravu 
podali na pot. Gozd nas je pričakal v vsej svoji 
zeleni lepoti. Pri opisnih tablah nam je Cveta 
Jazbec pripovedovala o zgodovini dnevnega kopa 
Tk pav in nas opozorila na naravne lepote, ki nas 
v Tk pavu obdajajo. Približno polovica pohodnikov 
je bila na Tk pavu po dolgih letih prvič, nekateri 
celo prvič. Pri Črni mlaki smo se že tradicionalno 
okrepčali s slastno Milenino pašteto, namazano 
na domač kruh. Po prijetnem kramljanju smo pot 
nadaljevali mimo izvira stoletne vode in vzpenjače 
do Krmelja. Ob osvežujoči Hinji smo se naposlušali 
žuborenja vode, ki je delovalo še kako osvežilno za 
nadaljevanje poti po gozdni poti proti Šentjanžu. 

Krog smo spet sklenili pri Gromovih v Šentjanžu. 
Tam nam je Jože odstopil prostor v hladni senci. 
S kozarčkom vina smo sklenili letošnji nepozabni 
pohod na Tk pav, ki zagotovo ni bil zadnji letos, in 
snovali načrte za nadgradnjo doživetij na Tk pavu, 
ki jih članom Turističnega društva Šentjanž ne 
manjka. Pohodniki so uživali in nam zagotovili, da 
se nam bodo pridružili tudi prihodnje leto, če ne 
že prej. Si lahko organizator želi sploh še kaj več? 

Upamo, da se nam v prihodnosti pridružiš tudi ti. 
Dobrodošel! 

Petra Majcen

Pohod po 
rudarski tematski poti Tk pav

  
Do leta 1996 smo praznovali dan železničarjev 
15. aprila kot spomin na veliko stavko iz leta 
1920, ki se je začela na južni in državni železnici 
ter zajela celotno Jugoslavijo. Povod za stavko 
sta bila odprava protokola sporazuma in 
njegova zamenjava z začasnim pravilnikom, ki je 
železničarjem odvzel že pridobljene pravice, kar 
je spodbudilo in dobesedno prisililo izkoriščane k 
uporu. Ko je v dogajanje posegla policija, je stavka 
prerasla v splošno delavsko stavko in takrat se je 
zgodil tragični dogodek na Zaloški cesti v Ljubljani. 
Policija je napadla sprevod delavcev, ki so bili 
namenjeni v mesto na zborovanje. V spopadih je 
umrlo 12 odraslih in en otrok. 

Leta 1996 so praznik prestavili na 2. junij, dan 
prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje. 
Junija lani je skupina entuziastov v Sevnici uredila 
in na praznik na železniški postaji odprla muzejsko 
zbirko. V njej si lahko obiskovalci ogledajo 
maketo železniške infrastrukture z dinamičnim 
železniškim prometom ter predmete, ki so jih 
železničarji uporabljali za delovanje železniškega 
prometa. Zbirko avtorji ves čas dopolnjujejo in s 
tem dodajajo vrednost in njen obseg. V tem času 
so si jo ogledali turisti s celega sveta: Združenih 
držav Amerike, Švedske, Belgije, Hrvaške, obiskali 
so jo tudi lokalni vrtci, šole, gasilska društva. 
Veselje do dela in pridobitev za občino je opazila 
tudi Turistična zveza občine Sevnica, ki je Klub 
Železni-čar nagradila z bronasto azelejo. 
Vljudno vabljeni, da si tudi sami ogledate zanimivo 
muzejsko zbirko na železniški postaji v Sevnici 
(prostori nekdanje učilnice) vsako prvo soboto v 
mesecu, od 9. ure do 12. ure, oz. po dogovoru z 
Ivanom Pucem (041 841 382). 
  

Petra Biderman

Dan železničarjev in 
železničarski muzej

Dne 12. junija je minilo 177 let od rojstva 
jezikoslovca, zavednega Slovenca in profesoraja 
v Celovcu Antona Umeka Okiškega, ki je bil rojen 
na Okiču.

Odziv na prireditve leta 2012, 2013, ekskurzijo v 
Celovec 2014, da bi spoznali dela in življenje Antona 
Umeka Okiškega, pa tudi sodelovanje ob kulturnem 
prazniku in prazniku KS Boštanj leta 2015 nam je 
dalo zamisel in sno tudi pohodno pot poimenovali 
Pohod po poti Antona Umeka Okiškega. Pri tem so 
nam pomagali ljudje z izkušnjami: Jože Prah, Ljubo 
Motore in Vinko Šeško. Na podlagi prehojene poti 
in opravljenih meritev, ki  zavzemajo čas pohoda, 
višinske razlike, grafični izpis poti na terenu, pa 
tudi vsa preostala navodila in priporočila, smo se 
odločili, da izvedemo pohod po omenjeni poti 13. 
junija letos.
Bilo nas je 42, pohod pa je potekal po 
večnamenskem domu na Okiču, Straškem vrhu, 
Drenovcu Topolovcu, Dobju in se končal pri 
domačiji Žužek. 
Po enournem počasnem pohodu skozi  gozd v 
Selah nas je v cerkvi Marijinega vnebovzetja pod 
vodstvom Mimice s prelepo pesmijo  pričakal 
ženski pevski zbor Azeleja iz Boštanja. V pesmi 
Topolovška gora, ki jo je napisal Anton Umek 
Okiški, nas je  Eva Dolinšek vrnila v čas, v katerem 
je živel in pisal.
Ni prireditve, dogodka in prijetnega počutja, če ni 
članic Aktiva žena Boštanj. Tako je bilo tudi pred 
cerkvijo na Topolovcu. Odrekati se dobrotam, 
ki so jih pripravile  in ponudile pod vodstvom 
predsednice Aktiva žena Boštanj Nike Udovč ter 
Marice Škoda, Milke Abram in Antonije Guček ni 
bilo mogoče. 
Po sedem kilometrov dolgi poti smo prispeli na 
cilj do rojstne hiše Antona Umeka Okiškega. Na 
domačiji Žužek so nas spet presenetile azelejke. 
Kako pa se je Anton počutil v tujini, nam je v njegovi 
pesmi Pismo domačim povedala Martina Žužek. 
Doživeli smo tudi nepozabni dogodek: golaž  pod 
kozolcem iz leta 1908 in frajtonarico, na katero je 
zaigral Janez. 

Jože Prah, Ljubo Motore, Vinko Šeško / Damjan, 
Tadeja in Martina Žužek / Aktiv žena Boštanj, 
Nika in Alojz Udovč, Ženski pevski  zbor AZELEJA, 
Eva Dolinšek, Tone Medved, harmonikar Janez 
Šoštarič, Zvone Blas, Janez Levstik, Drago 
Andrejčič, Bojan Pešec, Milan Primožič  in vsi 
udeleženi smo »krivi«, da nam je bilo lepo. 
Nasvidenje v letu 2016. 

Vir: KUD Anton Umek Okiški

Pohod po poti 
Antona Umeka Okiškega
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Turizem

Zelo zahtevna planinska pot na Lisco

Opis dostopa 
Do parkirišča pri izhodišču planinske poti nad 
vasjo Cerje je mogoč dostop po asfaltirani cesti iz 
Sevnice. Iz Sevnice v prvem krožišču zavijemo levo 
proti Planini pri Sevnici. Po okoli 5 km v Krakovem 
pri Vinski kleti Mastnak zavijemo levo proti Lisci. 
Držimo se desno (odcep nad kapelico) in po 2 
km vožnje pridemo do vasi Cerje, kjer nad hišo z 
naslovom Podgorica 22, 8290 Sevnica parkiramo 
na urejenem parkirišču pri vodnem zajetju. Tam 
je tudi večja informativna tabla. Hoditi začnemo 
desno ob gozdu naprej po asfaltirani cesti, ki se 
kmalu konča in nadaljuje kot makadamska cesta, 
po nekaj deset metrih zavijemo levo v gozd (ob 
odcepu sta večja skala z markacijo in smerna 
tabla). Po dobrih 10 minutah hoje pridemo do 
izhodišča zelo zahtevnega (zavarovanega) dela 
planinske poti. 

Opis poti
Del poti, opremljen z varovali, je sestavljen iz 
5 raztežajev (delov, varovanih z jeklenico, klini, 
stopi) skupne dolžine 123 m. Posebnost poti je, 
da lahko iz vsakega težjega dela sestopite in ga 
obhodite po lažji poti. Pot je opremljena z novejšo 
tehniko, večjimi razmiki in manjšo napetostjo 
jeklenice ter amortizacijsko zanko. Za hojo po poti 
je obvezna uporaba samovarovalnega kompleta, 
priporočamo tudi uporabo rokavic. Omogočamo 
tudi izposojo opreme, več informacij je na spletni 
strani pd-lisca.si. 

Na poti se odpirajo čudoviti razgledi daleč naokoli, 
na koncu poti pa se lahko osvežite in okrepčate v 
priljubljenem Tončkovem domu
(www.lisca-dom.com). 
Vsem planincem želimo varen korak. 
Vabljeni na Lisco, najbolj priljubljeno izletniško 
točko v Posavju. 

Rok Petančič, PD Lisca Sevnica 
Foto: Zmago Grabrijan

Namig za premik

 
V zadnjem majskem koncu tedna je spet zaživela 
Kostanjevica na Krki s tradicionalnim Tednom 
cvička, ki je  privabil veliko vinogradnikov iz celotne 
Cvičkove dežele in tudi ljubiteljev tega vinskega 
posebneža iz celotne Slovenije.

Cvičkov del 
s e v n i š k e 
o b č i n e 
ima veliko 
tur is t ično 
z a n i m i v e 
ponudbe s 
kulinariko, 
pokrajino, 
etnološko 
in tehnično 
ded išč ino 

in prijaznimi ponudniki. Zato smo te možnosti in 
ponudbo postavili na ogled na stojnici na »malem 
placu« v Kostanjevici. 
Ker je ena izmed močnejših sestavim cvička tudi 
modra frankinja, smo na predstavitvah vse tri 
dni izpostavljali Festival modre frankinje in našo 
modro frankinjo z imenom Grajska kri, ki je sploh 
pri poznavalcih pritegnila veliko pozornost. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Na Tednu cvička spodbudili 
zanimanje za sevniški festival 
modre frankinje

  

Aprila smo začeli urejati nove označene zelo 
zahtevne planinske poti na Lisco. Pot, ki je 
markirana in poteka po južnem pobočju Lisce nad 
vasjo Cirje, je uredila tehnična ekipa Komisije za 
planinske poti PZS v sodelovanju in s pomočjo 
markacistov PD Lisca Sevnica. Nova zelo 
zahtevna planinska pot na Lisco, prva tovrstna 
pot v Posavju, omogoča težji, a za marsikoga tudi 
privlačnejši dostop na Lisco, številnim mladim pa 
predvsem izziv in prvi stik s tovrstnimi planinskimi 
potmi.  Novo zelo zahtevno planinsko pot na Lisco 
smo uradno odprli v petek, 12. junija. V programu 
odprtja je tehnične značilnosti poti predstavil 
Boštjan Gortnar, vodja tehnične ekipe KPP PZS in 
vodja dodelave poti na Lisco. Osrednji gost dogodka 
je bil priznani slovenski alpinist, gorski vodnik, 
gorski reševalec, športni pedagog in pisatelj 
Viki Grošelj, ki je pot tudi uradno odprl. Vsem 
22 prostovoljcem smo podelili zahvale za vloženi 
trud in prostovoljno delo, pa tudi pokroviteljem za 
finančno pomoč. Planinski vodnik Luka Žveglič je 
prikazal varno uporabo samovarovalne opreme, ki 
je za uporabo te planinske poti obvezna. 
Pri Tončkovem domu na Lisci je bila na ogled tudi 
pregledna razstava fotografij zanimivih utrinkov, ki 
so nastali med urejanjem poti, pri Jurkovi koči na 
Lisci pa manjša pogostitev. Tam smo se zasluženo 
poveselili ob novi  pomembni planinski pridobitvi za 
naše okolje. 
  

Rok Petančič, PD Lisca Sevnica

Odprtje zelo zahtevne 
planinske poti na Lisco 

 

Sevnica – partner čezmejnega projekta 
Ride & Bike
 
Kolesarske in konjeniške poti ne poznajo meja 
in v sklopu čezmejnega projekta povezujejo 
ljudi Hrvaškega Zagorja, Posavja in širšega 
Kozjanskega.

Čedalje večje zavedanje pomena zdravega načina 
življenja, rekreacije in aktivnega preživljanja 
prostega časa povečuje priljubljenost športne 
rekreacije v naravnem okolju. Tudi narava 
območja naše občine omogoča številne možnosti, 
od pohodništva, planinarjenja, kolesarjenja in 
drugih športno-rekreativnih dejavnosti, pa tudi 
le preprostega sprehajanja. Občina se zaveda 
naraščajočega pomena aktivnega preživljanja 
prostega časa in že vrsto let načrtno ureja javne 
površine, namenjene kolesarjem in sprehajalcem 
v mestu, ob Savi in tudi po krajevnih skupnostih. 

Vse te urejene površine so namenjene predvsem 
lokalnim prebivalcem, pomembne pa so seveda 
tudi za ljudi, ki naše kraje obiščejo kot naključni 
obiskovalci ali turisti. Skladno s tem prepričanjem 
se Občina Sevnica in KŠTM Sevnica vključujeta v 
regionalne, državne in tudi mednarodne projekte, 
ki razvojno povezujejo vsebine pohodništva, 
planinarjenja, kolesarstva in tudi konjeništva. 
KŠTM Sevnica se je kot sodelujoči partner 
aktivno pridružil projektu, ki je uspešno kandidiral 
na javnem razpisu Operativnega programa 
Slovenija–Hrvaška 2007–2013, ki je sofinanciran 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, splošno 
znanega kot razpis IPA. Poleg KŠTM Sevnica 
so projektni partnerji še Zagorska razvojna 
agencija, d. o. o., iz Krapine, Turistička zajednica 
Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica 
Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija 
Kozjansko in Razvojna agencija Sotla, projekt pa je 
poimenovan z akronimom Ride & Bike, kar bi lahko 
prevedli kot Jezdenje in kolesarjenje. 
Več na www.kstm.si

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Ride&Bike 
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www.jskd.si

Srečanja pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih 
viž združujejo skupine in posameznike, ki ohranjajo 
ali poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno 
dediščino. Na njih spremljamo ljudske pevce in 
godce ter njihove sodobne poustvarjalce. Na 
srečanju, ki je bilo organizirano v kulturnem domu 
v Krmelju, je zapelo 11 skupin, skupaj 95 pevk in 
pevcev.

Na letošnjem večeru petja ljudskih pesmi z 
naslovom SKUPAJ SE ZNAJDEMO MI so nastopili: 
Ženska pevska skupina Lokvanj, Ljudski pevci 
z Vrhka pri Tržišču, Pevska skupina Rosa iz 
Zabukovja, Ljudska pevca Duo Svisli, Ljudske 
pevke Solzice iz Budne vasi, Šentjanški jurjevalci, 
Ljudski pevci Blanca, Ženski pevski zbor Azalea 
iz Boštanja, Pevci folklorne skupine Spomin DU 
Sevnica, Ljudske pevke s Telč in Ljudski pevci 
Boštanj. 

Vse skupine je budno spremljala dr. Mojca 
Kovačič, strokovna spremljevalka za ljudsko 
glasbo pri JSKD, ki je po koncu koncerta vodjem 
skupin podala strokovno oceno. 
Koncert sta spremljala tudi predsednica Krajevne 
skupnosti Krmelj Slavica Mirt ter predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. 

Za sodelovanje in pomoč pri organizaciji prireditve 
se iskreno  zahvaljujemo Pevski skupini Lokvanj iz 
Krmelja.  
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica 

Skupaj se znajdemo mi 

 
Pod arkadami sevniškega gradu je v petek, 
19., in v soboto, 20. junija, potekal XV. Sevniški 
likovni shod Grad 2015. Na njem je sodelovalo 20 
udeležencev iz Dolenjske, Posavja in Zasavja. 

Umetniki so ustvarjali na temo KULTURNA 
DEDIŠČINA, KI ŠE SVETI V NAŠ ČAS pod 
mentorstvom sevniškega umetnika Rudija 
Stoparja. Podlaga za ustvarjanje so bile 
stare razglednice iz knjige Sevnica stoletje na 
razglednicah avtorja Oskarja  Zorana Želiča. 
V soboto je dogajanje na gradu popestril slikar 
Milan Razboršek iz Zagorja in na ogled postavil 
nekaj svojih slik ter udeležencem predstavil svojo 
slikarsko pot. 

Kot lani bo tudi tokrat petčlanska komisija izbrala 
prvaka shoda, mladega prvaka shoda in pet del 
izbrancev. Z delom prvaka shoda bo razpolagal 
župan občine Sevnica za zaslužno promocijo 
Sevnice. Slika mladega prvaka in petih izbranih 
slik se deponira za sevniško zbirko. V arhivu že 
čaka šest izbranih del s XIV. Sevniškega likovnega 
shoda Grad 2014. 

Skupinska razstava del, ustvarjenih na shodu, se 
bo pripravila ob praznovanju občinskega praznika 
19. novembra v Mosconovi galeriji na našem 
gradu. Za to priložnost bo izdelan tudi katalog 
vseh nastalih del na XV. Sevniškem likovnem 
shodu Grad 2015. Vzporedno bo v Stari galeriji 
odprta razstava lanske prvakinje shoda Nevenke 
Flajs iz Krmelja. 
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

XV. Sevniški likovni shod 
Grad 2015

 
V nedeljo, 14, junija, se je po maši v srednjeveški 
cerkvi na Brunku spet razlegala pesem. 

Ljudske pevke Solzice iz Kulturno-umetniškega 
društva Budna vas so pripravile koncert ljudskih 
pesmi z naslovom Kdor poje rad, v srcu je bogat. 
Prisluhnili smo prepevanju Ljudskih pevk Solzice 
in povabljenim skupinam: Pevcem FD Brusači 
Radeče, Fantom z Razborja, Ljudskim pevkam 
Ponikva pri Žalcu in Tamburaški skupini Klasje iz 
Novega mesta. Po odzivu poslušalcev je njihova 
pesem vsem polepšala nedeljsko popoldne. 
Povezovalno nit je spletala Veronika Sigmund. 
Predsednica društva Magda Sigmund je na koncu 
vse lepo pozdravila, se zahvalila vsem obiskovalcem 
za obisk, nastopajočim za sodelovanje in vsem, 
ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi koncerta, za 
pomoč ter vsem zaželela ponovno snidenje na 
naslednji prireditvi. 

Po koncertu je bilo na vrsti prijetno druženje 
ob skromni pogostitvi in tudi temni oblaki nad 
Kumom, ki so napovedovali nevihto, niso pregnali 
veselega razpoloženja. 
  

Magda Sigmund

Kdor poje rad, v srcu je bogat

Vsi nastopajoči so na koncu skupaj zapeli.

 
Konec maja so Ljudski pevci Boštanj v boštanjski 
farni cerkvi pripravili jubilejni koncert ob 25-letnici 
delovanja. Občinstvu so predstavili bogat 
repertoar ljudskih napevov, ob tej priložnosti pa so 
v goste povabili še pevske prijatelje, Ljudske pevce 
iz Luč. Jubilejni koncert je povezovala Jelka Bec. 

Čestitke slavljencem so namenili predstavniki 
boštanjskih društev, krajevne skupnosti in 
Zveze kulturnih društev Sevnica. V dvorani TVD 
Partizana je nato po koncertu sledilo še družabno 
srečanje. 
  

Tanja Žibert

25 let Ljudskih pevcev Boštanj

Ljudski pevci Boštanj

Prisluhnili smo ubranemu petju.
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V mesecu juniju je v Oknu Radogost gostovala 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
(tradicionalno že četrtič) ob svojem junijskem 
Taboru in osrednji poletni razstavi. 
Tokrat nas je z izraznostjo likovnih del nagovarjal 
starosta slovenskih samorastnikov Tone Repnik. 
»V bogatem opusu (več kot 2000 enot) ostaja 
ves čas zvest svojim slikarskim atributom in 
slikarski zgodbi obrazov – oči, nog in rok. Tako 
dosega v svojih skupinah likov močan občutek 
osamljenosti vsake osebe posebej v svetu, ki 
ni ne občutljiv, niti prizanesljiv. Vsaka slika je 
mozaik drobnih trenutkov človekove dejavnosti, 
ki v celoti nostalgično oživi veliko umaknjenega 
in pozabljenega v naš dandanes. Čuti se njegov 
poseben in samo njegov subjekt, s katerim njegova 
živost in energičnost projecira v našo zapeljano in 
obubožano človeškost. To njegovo načelo so nam 
pokazala njegova dela že pred sedemnajstimi leti 
v sevniški galeriji Eskulap v Zdravstvenem domu, 
ki živi že dvajset let.« je tokratnega gosta opisal 
gostitelj Rudi Stopar. V kulturnem programu se je 
z recitalom predstavil Jožef Žnidarič. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Žalostni veseljak Anton Repnik 
v oknu Radogost

  
Tradicionalno tržnico starin in unikatov smo tokrat 
prvo soboto junija organizirali v središču starega 
mestnega jedra Sevnice. 

Poleg starin so bili naprodaj številni unikatni izdelki: 
preproge, šali, pletenine, nogavice, rokavice, 
kape, šali, krpanke, izdelki iz volnenega filca, 
leseni izdelki, unikatni nakit, voščilnice in drugo. 
Ponudniki, ki so prišli s širšega območja Slovenije, 
in obiskovalci so sklenili marsikatero »kupčijo«, 
za uspešno izvedbo dogodka sta poskrbela tudi 
vreme in odličen ambient. Tovrstni dogodki 
pripomorejo k oživljanju starega mestnega jedra, 
za kar se bomo trudili tudi v prihodnje. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Tržnica starin in unikatov v 
starem mestnem jedru Sevnice

www.grad-sevnica.com

ROCK

Četrtek, 16. julija 2015, ob 20. uri 
v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica
Odprtje razstave fotografij 
fotografskega natečaja »Šport 
v občini Sevnica«

Razstava fotografij na temo »Šport v občini Sevnica« 
je nastala kot izbor najboljših 20 fotografij, s katerimi 
so različni avtorji ob koncu leta 2014 sodelovali 
na fotografskem natečaju, ki ga je razpisal KŠTM 
Sevnica. Po kriterijih kakovosti, raznolikosti, 
prepoznavnosti in umetniškega vtisa  je komisija 
izbrala 20 fotografij, ki bodo predstavljene na skupni 
razstavi. Med 20 fotografijami je komisija izbrala tudi 
najboljše tri fotografije, za katere so avtorji prejeli 
praktične nagrade. Vstopnine ni! Razstava bo na 
ogled do vključno 6. septembra 2015 v odpiralnem 
času gradu.
Org.: KŠTM Sevnica

Sreda, 1. julija 2015, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: SYLVIANE GRATIO, PARIZ, FRANCIJA – slikarka 
avtodidakt - vodeča francoska slikarka mestne naive. 
Kulturni program v grajski kapeli. Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Nedelja, 12. julija 2015, ob 19.30 
v Lutrovski kleti pod Gradom Sevnica
Koncert Vokalne skupine 
Amabile in Okteta 9

Žensko-moški večer, širok v svoji glasbeni ponudbi 
in predstavitvi. Nekaj slovenskih, nekaj tujih, kakšno 
ljudsko, kakšno moderno, večino znanih, pa tudi 
kakšno čisto posebno priredbo bo slišati. Prvo 
sodelovanje med celjskim Oktetom 9 in domačo 
Vokalno skupino Amabile bo odmevalo pod grajskimi 
oboki. Kaj lahko pričakujete? Pripravite se, lahko se 
zgodi in sliši karkoli… 
Kar pridite preveriti! Vstopnine ni!
Org.: Vokalna skupina Amabile. Info: Nina 031 603 050, vs.amabile@gmail.com

Sevniško grajsko poletje 2015

 
KD Godba Sevnica in mažoretke Društva Trg so se 
prvo junijsko soboto udeležili 9. festivala pihalnih 
orkestrov na Malem Lošinju na Hrvaškem. To je 
bilo njihovo že tretje gostovanje na tej prireditvi 
zapored, na njej pa je poleg treh hrvaških godb 
nastopilo kar pet slovenskih. 

Glasbeno druženje se je začelo pozno popoldne 
s krajšim sprevodom orkestrov in mažoretk do 
glavnega trga in tam so glasbeniki skupaj zaigrali 
koračnici, eno pod vodstvom sevniškega dirigenta 
Matica Nejca Kreče. Orkestri so se nato pozno v 
prijetnem poletnem večeru občinstvu predstavili 
vsak s svojim koncertnim programom. 
Dan prej so sevniški godbeniki z nekaj odigranimi 
koračnicami popestrili večer tudi domačinom 
in številnim turistom, ki so se zbrali na trgu v 
Nerezinah. Obisk lošinjskega festivala je namreč 
Godba Sevnica s tridnevnim bivanjem v naselju 
Bučanje izkoristila tudi za intenzivne priprave na 
tradicionalni poletni koncert ob dnevu državnosti 
na sevniškem gradu. 

Vir: KD Godba Sevnica 

Godba Sevnica
z mažoretkami na Lošinju

Foto: Brane Busar

Učenci in učitelji OŠ Ane Gale Sevnica smo v 
sredo, 27. maja, odšli na obisk v  Dom upokojencev 
in oskrbovancev na Impoljco. 
Za stanovalce doma smo pripravili krajši kulturni 
program. Gledališka skupina starejših učencev je 
zaigrala igrico Jurček, najmlajši učenci in učenke 
so se predstavili z glasbeno-plesno točko Pri nas 
pa hiško zidamo, učenci in učenke posebnega 
programa pa prav tako z glasbeno-plesno točko 
Peričice. Nato smo pokazali tudi svoje gibalno-
športne sposobnosti. Delali smo prevale naprej 
in nazaj, skakali čez kozo in preskakovali še druge 
ovire. 

Ker smo radi srečni in veseli, smo za konec skupaj 
z našimi gledalci zapeli pesem Ko si srečen. 
Gledalci in vodstvo DUO Impoljca so se nam 
zahvalili za obisk in nas pogostili s čokolado in 
sokom. 
Ker pa želimo, da bi se tovrstni obiski v prihodnje 
še ponavljali, smo se odločili, da bomo ta dogodek 
poimenovali GRADIMO PRIJATELJSTVO in bo ta 
dan postal tradicionalen. 
  

Urška Volarič

Učenci OŠ Ane Gale in 
varovanci DUO Impoljca 
gradili prijateljstvo
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Koledar prireditev 
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 1. 7. 
ob 10.00

ŠPORTNO OLIMPIJSKI TEDEN 2015: 
Fitnes na prostem, Speedbadminton, Balinane MC Sevnica KŠTM Sevnica, ŠKS,  ŠZS

sreda, 1. 7. 
ob 10.00

OLIMPIJSKI TEDEN: 
Fitnes in badminton MC Sevnica KŠTM Sevnica, ŠKS,  ŠZS

sreda, 1. 7. 
ob 20.00

Radogost večer 
Gost: BOŽIDAR ZAVŠEK-DARE iz Žalca Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 2. 7. 
ob 9:30 Druženje s pesnico Nežo Maurer MC Sevnica Ozara Sevnica

četrtek, 2. 7. 
ob 10.00

ŠPORTNO OLIMPIJSKI TEDEN 2015: 
Športni dan v Krmelju Športni park Krmelj KŠTM Sevnica, ŠKS,  ŠZS

četrtek, 2. 7. 
ob 18.00 Pilates za nosečke Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

četrtek, 2. 7. 
ob 19.00 Pilates Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

petek, 3. 7. 
ob 10.00

ŠPORTNO OLIMPIJSKI TEDEN 2015: 
Vodne igre na bazenu Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica, ŠKS,  ŠZS

petek, 3. 7. 
ob 20.00 ŠentROCKjanž 15' Avtobusna postaja 

Šentjanž Mladinsko društvo Šentjanž

sobota, 4. 7. 
ob 9.00

ŠPORTNO OLIMPIJSKI TEDEN 2015: 
Nagradni turnirji v futsalu, košarki in odbojki na mivki Športni dom Sevnica KŠTM Sevnica, ŠKS,  ŠZS

sobota, 4. 7. 
ob 16.00 Kuhanje kave na lesenem štedilniku Kmečki turizem Žnidaršič, 

Hudo Brezje
Kmečki turizem Žnidaršič
041 500 968

sobota, 4. 7. 
ob 19.00 Vaška veselica 15' Avtobusna postaja 

Šentjanž Mladinsko društvo Šentjanž

ponedeljek, 6. 7. 
ob 7.00

Počitniško varstvo za otroke - 2. teden
do petka, 10. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

SMC Sevnica, 
Inf.: Neža Jene 051 321 972

ponedeljek, 6. 7. 
ob 9.00, 

Oratorij 2015 s SMC Sevnica - 1. teden
do petka, 10. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica ,

SMC Sevnica, 
Inf.: Maja Zelič 070 272 181

ponedeljek, 6. 7.
 ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljek MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 7. 7. 
ob 11.00 Delavnica z Danilom MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 7. 7. 
ob 13.00 Torkov šport vseh vrst - X - box MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 7. 7. 
ob 18.00 Pilates za nosečke Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

torek, 7. 7. 
ob 19.00  Pilates Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

sreda, 8. 7. 
ob 10.00 Sam(o) svoj kuhar: mehiške tortilje MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 7. 
ob 12.00 Tematsko obarvano druženje MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 7. 
ob 16.00 Ustvarjalni četrtki na bazenu Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 7. 
ob 18.00

Medgeneracijsko druženje 
in pogovor s pesnico in pisateljico Nežo Maurer MC Sevnica Ozara Sevnica in KŠTM Sevnica

petek, 10. 7. 
ob 10.00 Šport na igrišču pri OŠ Sevnica Igrišče pri OŠ Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 10. 7. 
ob 13.00 Igralni petek MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 11. 7. 
ob 13.00 15 letnica KD Godba Blanški vinogradniki Blanca KD Blanški vinogradniki 

Info.: Roman 041 355 634
sobota, 11. 7. 
ob 15.00 Košnja na Lisci Lisca, Podgorica 36, 

8290 Sevnica KŠTD Razbor 

sobota, 11. 7. 
ob 16.00

Ulična košarka 
na igrišču pri NHM Igrišče NHM KŠTM Sevnica

sobota, 11. 7. 
ob 20.00

Gasilska veselica 
z ansamblom Novi spomini

Prireditveni prostor pri 
PGD Blanca

KD Blanški vinogradniki  
Inf.: Roman 041 355 634

nedelja, 12. 7. 
ob 16.00

Kuhanje kave 
na lesenem štedilniku

Kmečki turizem Žnidaršič 
Studenec

Kmečki turizem Žnidaršič  
041 500 968

nedelja, 12. 7. 
ob 19.30

Koncert Vokalne skupine Amabile
 in Okteta 9

Lutrovska klet 
pod Gradom Sevnica Vokalna skupina Amabile

ponedeljek, 13. 7. 
ob 7.00

Počitniško varstvo za otroke - 3. teden
do petka, 17. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

SMC Sevnica, 
inf.: Neža Jene 051 321 972

ponedeljek, 13. 7. 
ob 9.00

Oratorij 2015 s SMC Sevnica - 2. teden
do petka, 17. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

SMC Sevnica, 
Inf.: Maja Zelič 070 272 181

ponedeljek, 13. 7. 
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljek MC Sevnica KŠTM Sevnica 

torek, 14. 7. 
ob 11.00 Delavnica z Danilom MC Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 15. 7. 
ob 10.00 Sam(o) svoj kuhar - ameriške palačinke MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 16. 7. 
ob 12.00 Tematsko obarvano druženje MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 16. 7. 
ob 16.00

Ustvarjalni četrtki 
na bazenu Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 16. 7. 
ob 20.00

Odprtje razstave 
fotografij fotografskega natečaja »Šport v občini Sevnica« Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 17. 7. 
ob 10.00

Šport 
na igrišču pred OŠ Sevnica Igrišče pri OŠ Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 17. 7. 
ob 13.00 Igralni petek MC Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 17. 7. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

petek, 17. 7. 
ob 19.00

Predavanje 
"Spremenimo karmo" Grad Sevnica Društvo Pandurang
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Koledar prireditev
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 18. 7. 
ob 17.00 Kino večer MC Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 18. 7. 
ob 20:30 Gasilska veselica v Trnovcu Gasilski dom Trnovec PGD Trnovec, 

Inf.: Martin 031 366 357 
sobota, 18. 7. 
ob 15.00 Gasilske igre brez meja Veliki Cirnik Inf.: Zdravko 041 951 975

nedelja, 19. 7. 
ob 19.00

Seminar 
Miselna banka Grad Sevnica Org.: Pandurang

ponedeljek, 20. 7. 
ob 7.00

Počitniško varstvo za otroke - 4. teden
do petka, 24. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

SMC Sevnica, 
Inf.: Neža Jene 051 321 972

ponedeljek, 20. 7. 
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljek MC Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 20. 7. 
ob 15:30

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

Inf.: 07 81 65 070 
torek, 21. 7. 
ob 11.00 Delavnica z Danilom MC Sevnica KŠTM Sevnica 

torek, 21. 7. 
ob 15:30

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

Inf.: 07 81 65 070 
sreda, 22. 7. 
ob 10.00 Sam(o) svoj kuhar MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 23. 7. 
ob 12.00 Tematsko obarvano druženje MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 23. 7. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, 

Inf.: 07 81 65 070
četrtek, 23. 7. 
ob 16.00 Ustvarjalni četrtki na bazenu Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 24. 7. 
ob 10.00 Ulična košarka na igrišču pri NHM Igrišče NHM KŠTM Sevnica

petek, 24. 7. 
ob 13.00 Igralni petek - nagradni turnir v sestavljanju puzzel MC Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 25. 7. 
ob 16.00 Igranje futsala pri Športnem domu Sevnica Športni dom Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 25. 7. 
ob 20.00

Veselica pod kozolcem Gradec nad Šentjanžem - 
z ansamblom Nemir Gradec, Kladje pri Krmelju Vaščani  Gradca

nedelja, 26. 7. 
ob 12.00 Gasilska veselica na Okiču Dom gasilcev in vaščanov 

Okič Gasilska trojka Okič in VO Okič

ponedeljek, 27. 7. 
ob 7.00

Počitniško varstvo za otroke - 5. teden
do petka, 31. 7. ob 15.00

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

SMC Sevnica 
Inf.: Neža Jene 051 321 972

torek, 28. 7. 
ob 11.00

Torkov šport vseh vrst
nagradni pikado turnir

TRG SVOBODE 10, 8290 
Sevnica KŠTM SEVNICA

torek, 28. 7. 
ob 13.00

Torkov šport vseh vrst
X – box MC Sevnica KŠTM Sevnica 

torek, 28. 7. 
ob 19.00 Pilates Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

sreda, 29. 7. 
ob 10.00

Sam(o) svoj kuhar: 
sladoled MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 30. 7. 
ob 12.00 Tematsko obarvano druženje MC Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 30. 7. 
ob 16.00 Ustvarjalni četrtki na bazenu Bazen Sevnica KŠTM Sevnica PilatUs Nežka 

četrtek, 30. 7. 
ob 19.00 Pilates za nosečke Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

četrtek, 30. 7. 
ob 20.00 Pilates Park gradu Sevnica PilatUs Nežka

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

VABILO
15 LET

z vami 

Blanca z okolico,
sobota, 11. julij 2015,

od 13. ure dalje 

PROGRAM OB 15. LETNICI
ob 13.00 - lokacije po KS Blanca in okolici:

GOSTOVANJE IN NASTOP PIHALNIH ORKESTROV

Dolnje Brezovo: Godba na pihala ŠMIHEL – Avstrija

Kladje: Godba Orlica - Bistrica ob Sotli

Poklek: KD Godba Liboje

Folklorna skupina KUD Hrvata BIH RugvicaRožno - Gasilski dom: 

Stranje: Godbeno društvo Vodice

ob 16.30 - izpred Okrepčevalnice Radej do prireditvenega prostora :

 PARADA PIHALNIH ORKESTROV, 

MAŽORETE DRUŠTVA TRG SEVNICA,

Folklorna skupina KUD Hrvata BIH Rugvica

ob 17.00 - Prireditveni prostor pri PGD Blanca:

SLAVNOSTNI KONCERT 

GODBE BLANŠKI VINOGRADNIKI

s tercetom Miro,Milena in Marina.

Slavnostni govornik: Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.

Gost večera sredi popoldneva: Klobasekov Pepi.

ob 20.00- Prireditveni prostor pri PGD Blanca:

GASILSKA VESELICA Z

ANSAMBLOM NOVI SPOMINI

Krajevna Skupnost
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Mladina

  
V petek, 22. maja,  smo v MC Sevnica gostili Jito, 
ki nam je s prijatelji zaigral in zapel nekaj krasnih 
pesmi. V njih je bilo opaziti pridih portugalskih in 
brazilskih ritmov, ki jim Jita rad prisluhne. Pred 
nekaj meseci je imel avtor velike zdravstvene 
težave, nekaj časa je preživel v komi, s čimer je, 
kot pravi, dobil dodatni uvid v minljivost tega telesa 
in potrebo bo izražanju in prejemanju ljubezni, ki 
jo je mogoče izražati tudi na tak način z glasbo. 

Dogodka so se udeležili najmlajši in starejše 
generacije, najbolj pa so zaživeli, ko so se pevcu 
z igranjem na instrumente pridružili tudi njegovi 
prijatelji iz občinstva: njegova žena, Andrej in Uroš, 
sicer predsednik projekta Food for life Slovenia. Ta 
je najprej zaigral na mridango, pozneje pa še na 
harmonij. 
Jita je predstavil svoj veliki talent in repertoar, 
najbolj pa je bilo opaziti neverjetno predanost 
in igranje iz srca. Gostje so bili navdušeni nad 
preprostostjo in iskrenostjo besedil. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Akustični koncert 
Jita Slabeta s prijatelji

 
Tema letošnje razstave v sklopu praznovanja 
praznika KS Tržišče  je bila posvečena naravi.
V sklopu praznika KS Tržišče je bila tudi letos  v 
gasilskem domu pripravljena razstava. Tema je bila 
letos  odnos do narave z naslovom PRIHODNOST 
PRIJAZNA NARAVI. Čedalje pogosteje  opažamo, 
da je narava ogrožena in avtorica razstave Alenka 
Knez je na to opozorila. Ker bo to tudi v prihodnosti 
zagotovo  eno pomembnejših področij, je prav, 
da o tem ozaveščamo tudi mlade. Učenci naše 

šole so si v spremstvu učiteljev in pod vodstvom 
avtorice razstavo natančno ogledali in se nad 
marsičem zamislili. 
Prepričana sem, da so pridobili  veliko koristnih 
informacij, ki jih bodo morda ponesli s seboj. 

 Zvonka Mrgole

Prihodnost, prijazna do narave

 
Dne 28. maja je bila v MC okrogla miza Fantje so z 
Marsa, punce so z Venere, udeležilo pa se je je 13 
obiskovalcev, starih od 10 do 30 let. Nekateri so 
prišli tudi iz Maribora in Ljubljane, pogovarjali pa so 
se o razlikah med dekleti in fanti, ženami in možmi. 
Okroglo mizo je vodil uni. dipl. pol. Andrej Pešec. 

Poudaril je, da moški niti približno ne opravljajo 
svoje naloge, kot bi jih morali, enako velja za 
ženske. Fantje in dekleta se neverjetno razlikujemo 
navzven, naše medsebojne razlike pa so posebej 
občutne v načinu razmišljanja in čustvovanja. Tega 
se mnogi ne zavedajo, opaziti pa je mogoče to v 
izjemnem povečanju števila ločitev, družinskem 
nasilju, uporabi drog in povečanjukriminala, 
zamenjavah spolnih partnerjev in drzgem. Andrej 
Pešec je omenil, da je znak, da je moški zašel, 
njegovo vdajanje alkoholu, hazardu in igram na 
srečo, pri ženski pa, da jo zanima le kariera, 
družino pa postavi na drugo mesto ali stranski tir. 
Za ženske je značilno, da navadno pričakujejo 
tesne, prijateljske, družinske odnose, kar pa je v 
službi navadno nemogoče oz. nezaželeno. Ženske 
kažejo svojo lepoto navzven, moški pa jo skrivajo. 
Ženske so navzven mehke, znotraj trdne, moški 
svojo trdnost kažejo navzven, srce pa imajo 
navadno zelo mehko. Moški so praviloma bolj 
analitični, bolj uporabljajo logiko, ženske pa so bolj 
čustvene in teže ločijo razum od čustev. 
Andrej Pešec je omenil, da je moška inteligenca 
kot lokomotiva: težko se premakne, ko pa spelje, 
je nič ne ustavi; ženska inteligenca je kot pero, 
lebdi sem ter tja, ko pa se nečesa prime, temu 
zvesto sledi.   
Ženske se navadno ne zavedajo svoje moči in 
neverjetno pomembne vloge, ki jo imajo pri 
ohranitvi družine in negi planeta.   
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Okrogla miza v MC Sevnica
Fantje so z Marsa, 
punce so z Venere

 
Logika je zelo pomembna v vsakdanjem življenju, 
zato sem se odločil, da se bom udeležil tekmovanja 
Logična pošast.

Na šolskem tekmovanju sem dosegel najboljši 
rezultat na šoli in se z veseljem poleg 20 
učencev udeležil državnega tekmovanja. Na poti 
iz Sevnice proti Ljubljani sem razmišljal, kakšne 
so bile  naloge na šolskem tekmovanju. Zdele 
so se mi lahke, a vedel sem, da bo na državnem 
tekmovanju drugače. Ko smo prispeli na Fakulteto 
za računalništvo in informatiko, smo najprej 
malicali, nato pa smo se razvrstili po učilnicah. 
Za reševanje nalog smo imeli samo 45 minut, eno 
šolsko uro. Naloge se mi niso zdele tako težke, 
razen ene, ki mi je delala preglavice. Ko smo 
odhajali, smo prejeli še majhna darila. 
Čez teden dni smo na šolo prejeli rezultate. Bil 
sem presrečen, saj sem izvedel, da sem imel 
pravilno rešene vse naloge. Pa ne samo to, tudi 
drugi učenci so bili zelo uspešni. Usvojili smo 
kar 16 srebrnih in 5 zlatih priznanj ter s tem 
dokazali, kako dobri logiki smo. Zelo mi je žal, da 
se tekmovanja ne bom mogel udeležiti prihodnje 
leto, ker bom že osmošolec, tekmovati pa smejo 
le učenci do 7. razreda. Prav gotovo pa se bom 
udeležil kakšnega drugega tekmovanja in si tako 
pridobil novo znanje. 
  

Žan Seničar, 7. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zlata in srebrna priznanja 
na državnem tekmovanju  
iz logike

Učenci in učitelji OŠ Tržišče smo že v vsem obdobju 
delovanja  zelo aktivni na  kulturnem področju. 
Šola je ustanova, ki je tako rekoč prva  nosilka in 
organizatorica kulturnih prireditev v kraju. 

V kraju deluje več društev, ki sicer organizirajo 
raznovrstne aktivnosti, v kulturnem programu 

pa skoraj vedno 
sodeluje šola. 
Menimo, da je prav, 
da je sodelovanje na 
tem področju  dobro 
utečeno, in upamo, 
da bo tako tudi v 
prihodnje.  Zahvala za 
takšno sodelovanje 
gre tudi staršem, 
ki omogočate 
udeležbo učencev na 
prireditvah. 
 Zato menim, da si 
naziv kulturna šola 
res zaslužimo in letos 
smo ga  spet potrdili 
za prihodnjih pet let.  
Nanj smo ponosni in 
trudimo se, da ga tudi 
upravičimo. 

 Zvonka Mrgole

OŠ Tržišče, kulturna šola

Poletni odpiralni èas ( 26.6 - 31.8. ) 
PON - PET:  10.00  -  15.00
SOBOTA:  15.00  -  19.00

 PRAZNIKI IN NEDELJE ZAPRTO!

MLADINSKI CENTER 
 SEVNICA
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V četrtek, 11. junija, smo se v Vrtcu Ciciban Sevnica 
poslovili od naših »ta velikih« otrok vstopnikov na že 
tradicionalni prireditvi Srečno iz vrtca v šolo. Ker 
se časi spreminjajo, so  spremembe dobrodošle 
tudi v našem vrtcu in je naša prireditev potekala 
nekoliko drugače – v obliki delavnic. Otroci so na 
pripravljenih delavnicah, ki smo jih vodili strokovni 
delavci, doživeli popolno preobrazbo z urejanjem 
pričeske in poslikavo telesa, za spomin pa so si 
izdelali vetrnice in medaljone z logotipom vrtca. 
Zelo smo bili veseli sodelovanja dijakinj iz Srednje 
frizerske šole, ki so nam kot prave strokovnjakinje 
pomagale pri preobrazbi otrok in zaposlenih. 

Voditelja sta bila naši maskoti Katka in Jakec 
(vzgojiteljici Tanja in Barbka), ki sta že pravi 
profesionalki na področju animacije in zabave 
in sta nas z nasmehom na ustnicah popeljali od 
uvodnih pozdravov, govora ravnateljice Vlaste 
Fele in podžupanje Danice Božič, skozi delavnice, 
do ganljivega sklepa, ko so se otroci s pesmicami 
poslovili od vrtca, saj so dokazali, da so dovolj veliki 
in zreli za v šolo. Seveda jih je na koncu prireditve  
čakalo še sladko presenečenje sladoled. 
No, pa je spet odšla ena generacija. Vsi, veliki in 
mali, iz Vrtca Ciciban Sevnica jim želimo srečno iz 
vrtca v šolo. 
  

Daniela Klenovšek

Srečno iz vrtca v šolo 

 
V petek, 29. maja, je bil za učence OŠ Ane Gale 
zadnji šolski dan pred odhodom v šolo v naravi. 
Učenci z oddelka podaljšanega bivanja so skupaj 
z učitleljico Karmen za vse na šoli pripravili 
prodajalno sladoleda z imenom SLADOLEDNI VRT 
PRI SRČKU. 

Organizatorji so poskrbeli, da smo vsi imeli 
kovančke, s katerimi smo si lahko privoščili kepico 
sladoleda v kornetu ali lončku. 
Postreženi smo bili z jagodnim in vaniljevim 
sladoledom ter vsem nadvse dobrim čokoladnim 
prelivom ter posipom po želji. Sladoled nas 
je v mislih odpeljal v prihajajoči teden, ko se 
odpravljamo v šolo v naravi in si bomo zagotovo 
privoščili tudi kakšno kepico sladoleda. 
Vsi učenci in učitelji se organizatorjem učiteljici 
Karmen in učencem oddelka podaljšanega bivanja 
zahvaljujemo za prijaznost in gostoljubje ter 
upamo, da nas bodo še kdaj tako postregli. 
  

Urška Volarič

Sladoledni vrt 
na OŠ Ane Gale Sevnica

 
Sklepne prireditve projekta MOJA ŠOLA – VARNA 
ŠOLA, ki je bil 28. maja, ob 17.30, v OŠ Valentina 
Vodnika v Ljubljani sta se udeležili tudi naši učenki 
Ema Mrvič z literarnim delom Brez nasilja, prosim 
in Lea Haler z zgodbo Ivko išče nove prijatelje. Na 
prireditvi, ki so jo popestrili nastopi učencev in 
dijakov, so najboljšim učencem in dijakom, ki so 
sodelovali na natečaju Ivko išče prijatelje in varne 
zgodbe, podelili priznanja in nagrade. 

Udeležencem, njihovim mentorjem in 
predstavnikom občin so brezplačno razdelili knjigo 
STOP nasilje, prava izbira, ki je delo učencev. 
Udeležence sta pozdravila tudi župan MOL Zoran 
Janković in varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer. 
  

Jožica Mlakar, prof.

Sodelovanje  učencev 
OŠ Sava Kladnika pri projektu 
moja šola – varna šola

V ponedeljek, 25. maja, smo se učenci 5. c razreda 
in 4., 5. razreda podružnice Studenec odpravili v 
Strunjan. Nastanili smo se v apartmajih in plavali 
dopoldne in popoldne. Usvojili smo 7 zlatih, 6 
srebrnih in 6 bronastih delfinčkov.  Popoldanski 
čas smo si popestrili s športnimi igrami. Pomerili 
smo se v nogometu med seboj in odigrali tekmo z 
OŠ Naklo ter zmagali 4:0. Deklice so se med seboj 
pomerile v igri med dvema ognjema, vlečenju vrvi. 

V delavnicah smo pisali dnevnik, spesnili našo 
himno in naredili stensko sliko. V sredo nas je 
ladjica popeljala do Pirana, ogledali smo si školjke 
v globini morja. V Piranu smo obiskali akvarij in 
se posladkali s sladoledom. Spoznali smo veliko 
obmorskih rastlin, se pomerili v kvizu in izbrali 
najboljšega plesalca, najboljšo plesalko Strunjana 
2015. Dolgo smo čakali na šolo v naravi, hitro je 
minilo, a vendar spomini bodo ostali. 

Učenci 5. c OŠ Sava Kladnika Sevnica 
z učiteljico Petro Jesih

Šola v naravi 2015 

 
Letošnja končna ekskurzija je bila čudovita. V 
torek, 2. junija, smo učenci od 5. do 9. razreda 
spoznavali Gorenjsko ter obiskali Bohinj in Bled. 
Po približno dveh urah vožnje je voznik ustavil 
avtobus malo naprej od Bohinjskega jezera. Po 
pešpoti smo se odpravili proti slapu Savica. S 
skalne police pada voda 78 metrov globoko. To je 

eden izmed dveh izvirov Save. Pogled na slap je bil 
prelep, zato smo posneli kar nekaj fotografij. 
Za tem smo se vrnili proti Bledu. V prostorih gradu 
smo si ogledali muzej in nato še staro tiskarno. 
Izvedeli smo, kako so tiskali v času Johannesa 
Gutenberga. Po malici smo šli učenci 5. razreda 
peš do plaže ob Blejskem jezeru, tam hranili račke 
in labode ter občudovali čudovito okolico. Učenci 
od 6. do 9. razreda pa so se odpeljali na rafting. 
Povedali so, da so preživeli zabavno in malo 
adrenalinsko športno urico. 
Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet turistična 
vzgoja, so ves dan predstavljali pot, pokrajino okoli 
nas ter naravne in kulturne znamenitosti, značilne 
za Gorenjsko. Dan je bil naporen, a bilo je zanimivo 
in zabavno. Vsi učenci smo si edini, da si želimo še 
več podobnih ekskurzij. 
  

Jošt Fister, 5. razred Osnovne šole Krmelj

Izlet v Bohinj in na Bled  
V soboto, 23. maja, se je Pihalni orkester Glasbene 
šole Sevnica udeležil 5. tekmovanja mladinskih 
godb. Tekmovanje, ki poteka v organizaciji Zveze 
slovenskih godb, je bilo letos v Dvorani Union v 
Mariboru. Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica 
je na tekmovanju sodeloval že lani in prejel zlato 
plaketo, letos pa so mladi glasbeniki uspeh še 
nadgradili. Orkester je prejel najvišje priznanje, 
zlato plaketo s posebno pohvalo, in bil najboljši 
v svoji starostni kategoriji. Dirigent orkestra je 
Franci Lipovšek, učitelj trobil na šoli. Pod njegovim 
vodstvom orkester izjemno napreduje. Z zglednim 
in predanim delom ter ljubeznijo do glasbe je 
odličen vzor mladim. 

Glasbena šola Sevnica veliko skrb posveča 
prepoznavnosti orkestrskih inštrumentov. 
Rezultat dobrega dela naših učiteljev je pestra 
in bogata inštrumentalna zasedba šolskega 
pihalnega orkestra. Glasbeniki v mladinskem 
orkestru pridobijo veliko znanja in orkestralne 
prakse ter se dobro usposobijo za poznejšo 
vključitev v veliki pihalni orkester Godbe Sevnica. 
Čestitke našemu pihalnemu orkestru in dirigentu 
Franciju Lipovšku. Še veliko uspešnik vaj, nastopov 
in prijetnega druženja. 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica 
Foto: Matej Maček

Zlata plaketa s posebno 
pohvalo Pihalnemu orkestru 
Glasbene šole Sevnica
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Tradicionalni Sevniški maraton sovpada z leti 
delovanja društva. V 20 letih so se zvrstile tri 
različne trase maratonov in zamenjal startno-ciljni 
prostor. Verjetno smo se vsi počutili bolj domače 
v starem mestnem jedru Sevnice, vendar strošek 
zapore državne ceste presega okvire prireditve. 
Trase pa so potekale takole: 
  
1995–2001: Glavni trg–Krakovo–Križ–Črni 
potok–Sevnica (mali)–Tržišče–Sevnica (veliki) 
2002–2006: Glavi trg–Blanca–Poklek–Trnovec–
Lončarjev Dol–Sevnica (mali)–Tržišče–Malkovec–
Primož–Zavratec–Studenec–Sevnica (veliki) 
2007–2012: Glavni trg–Tržišče–Sevnica (mali)–
Mokronog–Škocjan–Bučka–Studenec–Sevnica 
(veliki) 
2013–2015: Športni dom–Tržišče–Sevnica 
(mali)–Mokronog–Škocjan–Bučka–Studenec–
Sevnica (veliki) 

V večini primerov nas je služilo tudi vreme.  
Udeležba je bila izredno velika v letih 2012 in 2013.  
Leta 2012 je bilo rekordno število kolesarjev 
(252), v deževni nedelji 2013 je maraton odpeljalo 
39 kolesarjev. Veliko kolesarjev obišče prireditev 
vsako leto, kar naj bo spodbuda vsem, ki bi radi 
zmago občutili v domačem okolju. 
Jubilejno 20.  izvedbo je okrnilo deževno nedeljsko 
jutro. Neugodno vreme za kolesarjenje pa ni 
odvrnilo naših najzvestejših obiskovalcev iz vseh 
predelov Slovenije. Dobra energija je slabo uro 
pred startom pregnala dežne oblake. Na traso 
se je podalo  74 kolesark in kolesarjev. Vožnja je 
potekala v suhem vremenu, le vozišče se je sušilo 
malo počasneje. Približno polovica udeležencev se 
je odločila za družinsko traso do Tržišča, preostala 
polovica pa velikega maratona. Na prireditvenem 
prostoru smo jih organizatorji počakali že v lepem 
sončnem dnevu s spominsko majico ter medaljo, 
se okrepčali z malico in ob regeneracijskem 
napitku sklenili 20. Sevniški maraton. 
Fotogalerija na kdsevnica.com in facebooku KD 
Sevnica.

Robert Kosaber

20. Sevniški kolesarski maraton

Na mokrem startuEkipa mladih sevniških cestnih kolesarjev pod 
vodstvom trenerja Boruta Pirša ima osem 
tekmovalcev. V letošnji sezoni je za njimi polovica 
(9) dirk Pokala Slovenije. Udeležujejo se tudi dirk 
Pokala Alpe–Adria (Slovenija, Avstrija, Italija, 
Hrvaška) ter nekaterih drugih mednarodnih 
dirk v soseščini. Za novo kolesarsko sredino 
je poglavitni cilj spoznavanje načina dela ter 
tekmovanj v kolesarstvu doma in tujini. V tretji 
sezoni so  postali prepoznavna in resna ekipa med 
kolesarsko druščino. 

Redni in načrtni treningi pa prinašajo tudi 
rezultate.  Tekmujejo v štirih različnih starostnih 
kategorijah.  Najmlajša   (Grega Podlesnik, Leon 
Klopčič) v kategoriji U-13, med njimi se  11-letni 
Grega uvršča blizu deseterice, Leon pa kot 
začetnik vztrajno napreduje. Najuspešnejša 
tekmovalca (Gaber Vandur, Drejc Bedek) sta v 
starostni kategoriji U-14. Gaber si na vsaki dirki 
prizadeva za uvrstitev med prve tri (zmaga na 
Veliki nagradi otok Vir HRV, 2. PSLO Dragatuš 
ter ducat tretjih mest na PSLO Pokal Alpe Adria 
Velikovec AUT, Trofeo san Nicolo ITA). Drejc mu 
odlično pomaga med dirko, sam pa se uvršča 
med deseterico tik za najboljšimi. Med fanti U-17 
(Anže Podlesnik, Luka Kavšek)  se je Anže na DP 
v kronometru v Ljubljani na 22 km trasi izkazal z 
izjemno vožnjo preko 40 km/h in 15. mestom, 
Luka  je začetnik, ki si pridobiva izkušnje. Med 
starejšimi mladinci (Aljaž Prah, Žan Bregar) se 
fanta v močni konkurenci dobro borita za uvrstitve 
v zlato sredino. Oba sta prav tako odlično odpeljala 
DP v kronometru ter s hitrostmi Aljaž 43 km/h 
(21. mesto), Žan 42 km/h  (25. mesto) za nekaj 
sekund zaostala za deseterico.

Mladi kolesarji 
KD Sevnica, Tanin Sevnica 
že uveljavljena ekipa

  
Cirkuška predstava v Sevnici? Res je, v sredo 
17. junija, je bil v Športnem domu Sevnica pravi 
gimnastični cirkus. Gimnastičarke ŠD Partizana 
Sevnica so se predstavile kot spretni žonglerji, 
zabavni klovni, izjemni akrobati, elegantne 
balerine in nevarni tigri. Vratolomne vragolije so 
izvajale na gimnastičnih orodjih visoko v zraku pa 
tudi na trampolinih in napihljivih blazinah. Cirkuška 
akdemija je služila kot konec šolskega leta za več 
kot 60 deklet, ki so pridno trenirale vse leto. Do 
konca avgusta jih čaka počitniški oddih, nato 
pa bodo z gimnastičnimi pripravami v zadnjem 
tednu avgusta spet zasedle orodja v telovadnici. 

Dekleta so izjemno uživala ob nastopu, pa tudi 
njihovi starši, ki so ponosno spremljali, kako zelo 
so napredovala.  
 

Sara Marinšek

Gimnastični cirkus

 Ekipa je na treningih v vseh vremenskih razmerah 
v domačem okolju, zato ji rezultati pomagajo 
uveljaviti naporen kolesarski šport v Posavju, v 
novi sezoni pritegniti nekaj otrok k vadbi ter še 
dodatno spodbujati rekreativno kolesarjenje.  

  
Robert Kosaber

 

Rezultati občinskega prvenstva v ju jitsu 
– ne waza – parterne borbe 2015 
Dne 18. junija je Društvo borilnih veščin 
IPPON Senica skupaj s Športno zvezo Sevnica 
organiziralo občinsko prvenstvo v parternem ju 
jitsu (ne waza). Tekmovanja se je udeležilo več kot 
50 mladih tekmovalcev iz osnovnih šol Boštanj, 
Sevnica in Blanca. Vsi tekmovalci so prejeli odličja 
za dosežene rezultate in udeležbo. 

Rezultati občinskega prvenstva v ju jitsu 
– ne waza – parterne borbe 2015
Dne 18. junija je Društvo borilnih veščin IPPON 
Senica skupaj s Športno zvezo Senica organiziralo 
občinsko prvenstvo v parternem ju jitsu (ne waza). 
Tekmovanja se je udeležilo več kot 50 mladih 
tekmovalcev iz  osnovnih šol Boštanj, Sevnica 
in Blanca. Vsi tekmovalci so prejeli odličja za 
dosežene rezultate in udeležbo. 
  
Občinski prvaki 2015 so postali: 

deklice:  
-24 kg Klara Sinkovič  
-30 kg Leticija Perc Lisec  
-35 kg Lana Pačnik 
-37 kg Tina Cigler  
-52 kg Liza Senica 

dečki: 
-25 kg Marko Popelar  
-30 kg Tjan Omerzel  
-35 kg Matic Šinkovec  
-40 kg Anže Božič  
-45 kg Erazem Kranjc   

mix absolutna: 
+45 kg Maša Medvešek  

 
Shihan Miran Grubenšek

Občinsko prvenstvo v ju jitsu 
za mlade v borbah

Obbčinsko prvenstvo v ju jitsu borbah za mlade

 
Na Bazenu Sevnica smo imeli v prvih dneh obiska 
200 kopalcev, zato je bil to uspešen kopalni dan. 
K dobremu obisku je pripomoglo tudi toplo vreme. 
Obiskovalci so imeli priložnost preizkusiti  napravo 
dunktank (z zadetkom v tarčo) in svojega prijatelja 
zmočiti od glave do pet. Za napravo je bilo 
zanimanje veliko, prav tako je bilo veliko dobre volje 
in smeha. 

Vso sezono bomo na bazenu  ponujali razne 
dogodke, povezovali se bomo z različnimi društvi, 
inštitucijami in posamezniki ter najemnikom 
lokala. 
Vljudno vabljeni, da se osvežite na Bazenu Sevnica 
in se okrepčate v lokalu. 
  

Ekipa Bazena Sevnica, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica vabi

Ekipa na dirki Velika nagrada otoka Vira

PLAVALNI TEČAJ
na

BAZENU SEVNICA
od ponedeljka, 6. 7.  dalje

Prijave: 
031 / 703-982, Petra
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rad imam šport

 
Pred Športnim domom Sevnica se je 13. junija 
končala sevniška liga v malem nogometu

V sezoni 2014/2015 je nastopilo 17 ekip in se 
pomerilo v dvokrožnem sistemu, na sporedu 
pa je bilo kar 34 krogov. Maratonsko ligaško 
tekmovanje je z 81 osvojenimi točkami dobila 
ekipa ŠKD Jablanica, na drugem mestu je ekipa 
TKD Jagnjenica z osvojenimi 78 točkami, brona 
pa so je veselila ekipa ICI marketing z Blance, ki je 
zbrala 70 točk. 
Pokal za najboljšega strelca sevniške 
malonogometne lige je prejel Domen Žigante, 
ki je nastopal za ekipo M. I. L. F. ter dosegel 51 
zadetkov. 
Druge ekipe:
ŠD Arto, ŠKTD Breg, ŠD Šentjanž, Slabiči, Penalty 
Krmelj, KONS (Yumbo), Zgorn London, M. I. L. F., 
Pet do pol 7, KMN Žebnik, DOMAKO Spalni studio 
Mirna, Zagon Tržišče, Boštanj Mladi in Ocrana. 
Športna zveza Sevnica se zahvaljuje KMN Potočje 
Projektiranje Sevnica ter vsem, ki so pomagali 
pri organizaciji ter izpeljavi sevniške lige v malem 
nogometu. Hvala tudi sodelujočim ekipam. 
  

T. B./ŠZ Sevnica

ŠKD Jablanica prvak sevniške 
lige v malem nogometu

Članica AK Sevnica Karin Gošek je v nedeljo, 
24. maja, nastopila za reprezentanco mlajših  
mladincev v Italiji na Brixia meetingu in v disciplini 
2000 m z zaprekami dosegla 2. mesto. Potrdila 
je doseženo normo za olimpijski festival evropske 
mladine (EYOF), ki bo julija v Gruziji.

V soboto, 6. junija, je bil na Slovaškem atletski 
četveroboj mlajših mladinskih reprezentanc. V 
reprezentanco Slovenije se je tudi tokrat uvrstila 
Karin Gošek, ki je v precejšnji vročini zelo uspešno 
nastopila v teku na 3000 m, s časom 10:22:61 pa 
je dosegla odlično 3. mesto.   
  

Vir: AK Sevnica

Karin Gošek dva nastopa za 
reprezentanco Slovenije

Karin Gošek v sredini

 
V sredo, 17. junija, je potekala volilna skupščina 
AK Sevnica, na kateri je klub dobil novo vodstvo. 
Predsednica AK Sevnica je postala Janja Košar 
in dobila mandat za prihodnja štiri leta. Razglasili 
so atleta in atletinjo za leto 2014, to sta postala 
KARIN GOŠEK in ROBERT LENDARO. Karin je 
leta 2014 osvojila 9 naslovov državne prvakinje 
in dvakrat nastopila za reprezentanco Slovenije. 

Robert je osvojil 2 naslova veteranskega državnega 
prvaka in nastopil za veteransko reprezentanco 
Slovenije. Priznanja za osvojeni naslov državnega 
prvaka v veteranski kategoriji sta prejela tudi  
Dušan Krašovec in Vanja Lendaro, ki je enkrat 
nastopila tudi za veteransko reprezentanco. 
Zbranim je nova predsednica kluba predstavila 
vizijo dela za prihodnja štiri leta, zbrane pa je 
nagovoril tudi poslanec Tomaž Lisec.  
  

Vir: AK Sevnica 

Lendaro in Goškova 
atleta 2014

Robert in Karin atleta 2014

  
V soboto, 13. junija, je bil v Sevnici pravi košarkarski 
praznik. Čeprav košarka v našem okolju nima 
posebno prepoznavnega statusa, je veliko mladih, 
ki se aktivno ukvarjajo s tem športom. Za še 
večjo promocijo tega športa si prizadeva podjetje 
Sava avto, d. o. o., Sevnica, ki je letos že petič 
organiziralo mednarodni košarkarski Vulco – Sava 
avto turnir. Na njem so se srečali košarkarji do 
17 let ekip KK Cedevita in KK Dubrava iz Zagreba, 
KK Krka Novo mesto ter KK Union Olimpija iz 
Ljubljane. Ekipe so bile zelo izenačene. Prikazale 
so pravo bojevitost do zadnje sekunde vsake 
tekme, vendar so se končni rezultati zabeležili 
v dobro hrvaških reprezentanc. Turnir se je 
končal z vnovično zmago Dubrave (to je že tretja 
zaporedna zmaga hrvaških klubov). Cedevita 
je zasedla 2., Krka 3., Union Olimpija pa četrto 
mesto. MVP turnirja je drugič zapored postal 
igralec Dubrave Karlo Kos, najboljši strelec pa je 
bil košarkar Cedevite Toni Perković. Udeleženci so 
se preizkusili tudi v posebnem poligonu, najboljše 
pa se je med ovirami znašel Olimpijin košarkar Jan 
Strmčnik. V metanju trojk je bil najbolj zbran Matic 
Šiška (KK Krka). 

Pokale in priznanja najboljšim so podeljevali župan 
Srečko Ocvirk, nekdanji reprezentant Goran 
Jagodnik, vodja Vulco mreže v Goodyear Dunlop 
Sava Tires, d. o. o., Andrej Vraničar, direktor 
podjetja Adel, d. o. o., Andrej Štih in novi trener 
članske ekipe KK Uniona Olimpije Gašper Potočnik. 
Turnir  je bil odlično organiziran, ekipe pa so 
pokazale navdušenje nad vabilom za obisk 
prihodnje leto.

Vir:Sava avto d. o. o. 

Mednarodni košarkarski 
Vulco – Sava avto turnir

FITKO
FITnes & panje v Sevnici Ko

Po treningu v Fitnes centru Sevnica 

vam ponujamo 2 uri brezplačne uporabe 

Bazena Sevnica.

Več informacij v Fitnesu.

Fitnes Studio Sevnica

PONEDELJEK, SREDA, PETEK

5.30 - 11. ure in 19. - 22. ure 

TOREK, ČETRTEK

19. - 22. ure 

Poletni delovni čas ( 1. 7. - 31. 8.):

SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI

zaprto 

ŠPORTNO 
OLIMPIJSKI 
TEDEN 2015 

SEVNICA
www.kstm.si
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Dragi moji,pismo je prispelo.
Čisto je belo ter v širino precej debelo.

Le kaj piše,kaj se dogaja?
Besedam napisanim ni ne konca,ne kraja.

Pa se zanj prepirata zdaj mama,zdaj oče.
Sin pa ga v roke kmalu dobiti hoče.

A mu to ne bo dovoljeno,
saj je pismo na sestro naslovljeno.

Ta ga takoj pograbi,
na šolo,svet takoj pozabi.

Pisava načečkana ji takoj je znana,
kot fantičeva roka,ki je bila v vojsko odpeljana.

Fant ji sporoča,
da pride nazaj,

od tega ga ne ne bi odvrnila ne sodra,ne toča,
če ne prej,pa ko bo naslednji maj.

Dekle zajoče,zavriska,zapoje.
Tako se že veseli sreče svoje.
Da ga spet vidi,objame,poljubi
ter mu zvestobo večno obljubi.

Na koncu izpusti pismo iz tresočih rok,
nato začuti kako se v njej premakne otrok.

Poljubi še na koncu narisano srce
ter svoje najljubše podpisano ime. 

  
Tamara Špan

Pismo

Iz preteklosti v sedanjost

 
Lisca je s svojo 948 metrov visoko nadmorsko višino markanten hrib v vzhodnem delu Posavskega 
hribovja in daje Sevnici poseben pečat. Tega ne bi bilo, če ga ne bi ustvarili ljudje. Naši predniki in 
prednice, domačinke in domačini ter tudi tisti iz drugih krajev, ki jih je pot kadarkoli zanesla na ta košček 
slovenske zemlje in so svoje spomine na Lisco ponesli v širni svet. 

Do današnjih časov so se utrdile številne poti, ki vodijo do vrha, ene bolj in druge malo manj zahtevne. 
Vsaka pa ima za seboj preteklost, ki po svoje izraža tudi način življenja bližnjih domačinov in domačink. 
Ena izmed takšnih poti vodi na Lisco iz vasi Cirje – Pastirčkova oziroma Pastirska pot. Poimenovanje 
poti po pastirstvu ni sicer nič pretresljivo novega za Slovenijo, saj so takšne poti tudi drugod. Pastirstvo 
je bila nekoč zelo razširjena dejavnost, opravljali pa s jo ljudje že v svojih otroških letih, mladosti in 
ponekod tudi še v starejših letih. Največkrat je bilo to delo dodeljeno tistim, ki so jih na kmetiji najlaže 
pogrešali pri delu v dolini. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da to ni bilo le delo fantov – pastirjev, ampak 
tudi deklet – pastiric. 
Ena iz generacije tako imenovanih 
zadnjih pastiric iz vasi Cirje 
babica Marica mi je ob misli 
na preteklost zaupala svoje 
spomine na Pastirsko pot in na 
pastirstvo v njenem otroštvu. 
Neštetokrat je spremljala čredo 
ovc na dnevno pašo do travnikov 
na Lisci. Spominjala se je, da 
sta tam živela zakonca, ki sta 
imela enega sina. Pripovedovala 
je z nasmeškom na obrazu in 
povedala, da so bili zelo prijazni. 
Njun sin je imel zelo veliko igrač, 
njej pa se zd, »kot bi bil včerajšnji 
dan«, ko so se skupaj igrali na 
travnikih. Pogosto so z drugimi 
vaškimi otroki kar pozabili na 
ovce, ki so se pasle v bližini. Zanjo 
in druge otroke so bile fantove 
igrače prava atrakcija, čeprav so 
bile v primerjavi z današnjimi zelo 
preproste. Življenje na kmetiji je 
bilo v tistem času zelo skromno in 
otroci pogosto niti niso imeli svoje 
igrače, še posebno pa ne več ali 
veliko.  Spominjala se je tudi fanta. 
Bil je drobižaste rasti in nenehno 
bolehen, ampak zelo družaben. 
Družina je živela na Lisci kratek 
čas, kam so potem odšli in kaj se 
je z njimi zgodilo, ni vedela. 
  

Andreja Špitalar 
  

Literatura 

¤ Kladnik, Drago in Bibijana Mihevc, 
idr. 
2006 Posavje in Posotelje 
A-Ž: Enciklopedični priročnik za 
popotnika. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU. 

¤ Baš, Angelos idr. 
2004 Slovenski etnološki leksikon. 
Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Pastirčkova oziroma Pastirska pot na Lisco

www.mojaobcina.si/

sevnica
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Utrip življenja

Recepti

Sivkine cvetove osmukamo.  
1/4 l mleka,
1/4 l smetane in 
50 g sladkorja zavremo, 
dodamo sivkine cvetove 
in naribano limonino lupino, 
pustimo počivati 15 minut. 

Namočimo list želatine v hladni vodi. Mešanico 
mleka precedimo, spet segrejemo in dodamo 
iztisnjeno želatino, če pa imate raje agaragr, 
ga dodajte 1/2 čajne žličke. Z mlačno tekočino 
napolnimo 4 kozarčke, hladimo 4 ure, postrežemo 
okrašeno s sivkinim cvetom in listkom mete.

Panakota iz sivke

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

4 rumenjake stepamo s 
50 g saldkorja, 
dodamo 1/4  kg mehkega sira ali rikote, 
ščep soli, 
dobro premešamo, posebej stepemo sneg iz 4 
beljakov, ki mu dodamo 1 žlico sladkorja. 

Rumenjakovo zmes in sneg rahlo premešamo 
in dodamo 150 g moke, ki smo ji dodali malo 
pecilnega, dobro premešamo in pečemo majhne 
palačinke, ki jih polagamo na krožnik, povrh 
narežemo metine listke in pokapamo z jagodovo 
marmelado.

DOBER TEK

Poletna sladica na hitro

 
Glede ozaveščanja in nakupovanja smo v Sevnici v 
zadnjem času naredili veliko. Glede na potrebe po 
lokalni hrani in njeni ponudbi  smo v Knofu skupaj 
s sodelavci  oblikovali sistem neposredne prodaje 
lokalno pridelane hrane. Oblikovali smo spletno 
stran www.skleda.org, na kateri se lahko kupci 
in pridelovalci včlanijo v sistem skupnostnega 
naročanja. Tako smo vključili tudi pridelovalce, ki 
s količino pridelkov ne morejo konkurirati velikim 
proizvodnjam, želijo pa svoje presežke prodati po 
pošteni ceni. Vsi zainteresirani, ki se včlanijo, si 
na spletni strani pogledajo objavljeno naročilnico, 
ki se tedensko obnavlja, ter si naročijo pridelke, 
ki jih želijo. Njihova obveznost je ta, da naročeno 
prevzamejo in plačajo na dogovorjenem mestu 
vsak teden, za kar imajo približno pol ure časa. 

Prvo takšno nakupovanje oz. prvi prevzem bo 1. 
julija in s tem bo narejen prvi veliki korak. 
Za vse dodatne informacije obiščite našo spletno 
stran www.skleda.org ali pa pokličite na telefonsko 
številko 041 326 829 Davida ali na 051 309 063 
Mojco.

Vir: Knof Sevnica

Napolnimo Skledo skupaj

 

Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira 
ob 110-letnici delovanja množično pohodno 
rekreativno prireditev Sevniški planinski maraton. 
Ponujamo zanimiv izbor 6 različnih pohodnih poti 
(od 6 do 67 km), ki potekajo pretežno po Sevniški 
planinski poti, markirani obhodnici po območju 
občine Sevnica, njeni krajši odseki poti pa tudi po 
občinah Šentjur, Radeče, Laško in Škocjan.

Sevniški 
planinski maraton 2015

1/4  l mleka,  
1/4  l smetane, 
50 g sladkorja in 
1 žlica  kave zavremo in 
dodamo namočeno želatino, 
nalijemo v kozarce in hladimo vsaj 4 ure.

Panakota s kavo

 
Na Družinskem inštitutu smo izdali znanstveno 
monografijo »IZZIVI OČETOVSTVA PO LOČITVI« 
avtorja Damijana Ganca. Gre za knjigo, ki celovito 
in pregledno obravnava razvoj očetovske vloge po 
ločitvi. Poseben poudarek je namenjen ohranjanju 
in razvijanju kakovostnega odnosa med očetom in 
otrokom, prepoznavanju otrokovega doživljanja 
in razvojnih potreb ter ustreznemu sodelovanju z 
materjo v otrokovo dobro. 
Vsaka družina in vsi njeni člani ob ločitvi doživljajo 
veliko stisko, saj gre za enega izmed najbolj stresnih 
dogodkov v posameznikovem življenju. Čeprav gre 
ob ločitvi za razpad zakonskega odnosa pa ločitev 
globoko prizadene tudi vsakega otroka. Zelo 
pomembno je, da starša naredita, kar je v njuni 
moči, da otroku omilita stisko, pomirita njegove 
boleče občutke ter mu pomagata pri prilagajanju 
na novo nastalo življenjsko situacijo. 

Knjiga ponuja 
pregled 
znanstvenih 
raziskav in 
sodobnih 
strokovnih 
spoznanj, 
vsebino pa 
dodatno 
popestrijo 
življenjske 
zgodbe 
ločenih družin 
in konkretne 
smernice za 
kakovosten 
razvoj 
očetovske 
vloge po 
ločitvi. 

Knjiga je posebej primerna za vse člane družine, ki 
jih je prizadela ločitev, iz njenih strokovnih spoznanj 
pa bodo lahko črpali tudi strokovni delavci, ki se pri 
svojem delu srečujejo s stiskami ločenih družin. 
Naročiti jo je mogoče preko e-naslova: info@
zaupanje.net, kmalu pa bo na voljo tudi v knjižnicah 
ter vseh bolje založenih knjigarnah po Sloveniji. 
  

Vir: Družinski inštitut Zaupanje

Izšli 
Izzivi očetovstva po ločitvi

Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro 
pohodnih izzivov za vse starostne skupine  vsem 
vztrajnim pohodnikom in tekačem, pohodniške 
užitke, rekreacijo družinam ter športno-
kulturno-zabavno preizkušnjo pa najmlajšim, ki jih 
spodbujamo k zdravem načinu življenja z gibanjem 
v naravi. Med pohodi boste spoznali tudi številne 
naravne lepote in kulturne zanimivosti (cerkve, 
gradove, običaje …).
Poti udeležence vodijo po markiranih planinskih 
poteh po gozdovih, travnikih, grebenih s čudovitimi 
razgledi, mimo izjemnih kulturnih in naravnih 
znamenitosti. Posebno zanimivo je območje Lisce 
(947 m), najbolj priljubljene izletniške točke v 
Posavju. Na poteh bodo kontrolne točke z okrepčili, 
kulturnim programom, animacijami za najmlajše 
… Po prihodu na cilj se boste lahko osvežili na 
bazenu Sevnica ali se udeležili številnih športno-
animacijskih aktivnosti. Enkratno doživetje, ki ga 
ne smete zamuditi!
Prireditev bo v soboto, 29. avgusta, s startom ob 
6.00 (Pot 6), 7.00 (Pot 5), 8.00 (Poti 3,4), 9.00 
(Poti 1 in 2) in ciljem na igrišču pri Športnem domu 
Sevnica, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica. 
Podrobne informacije so objavljene na spletni 
strani www.planinskimaraton.si, mogoče pa se 
je tudi že prijaviti. Izkoristite možnost ugodnejše 
predprijave!
 

 Vir: Planinsko društvo Lisca Sevnica
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Oglasi

ZBIRAMO samo ZAMAŠKE:
plastenk, sadnih sokov, olja, kisa,

pralnega praška, mehčalca, 
plastični deli Kinder jajčk...

oziroma:
vse, ki imajo znak za reciklažo 

ali/in oznako PP, PE...
in še druge kombinacije.

NE VELJAJO:
zamaški iz poliestra PS 

(od margerine pokrovčki, 
skute, ovitki od CD-jev...)

Mateju lahko pomagate tudi z nakazilom 
denarnih sredstev: 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica,
TRR: SI56 02379-00177-32206
s pripisom: ZA MATEJA
sklic: 00 04112011 

Matej je triletni deček 
iz okolice Sevnice, 
ki je letos zbolel 
za neozdravljivo 
Duchennovo distrofijo 
(odmiranje mišic). 
Bolezen zelo hitro napreduje, 
zato naj bi že pred vstopom 
v osnovno šolo potrebovali 
invalidski voziček. 
Zaradi tega sta se 
starša odločila za 
zbiranje pokrovčkov, 
da bi lahko stanovanje 
prilagodila za invalida.

PROSIMO VAS,
da po svojih močeh 
pomagate 
pri uresničitvi sanj 
našega MATEJA
in mu skupaj poskušate 
omogočiti čim boljše in 
lepše življanje. 

SEVNICA

ZAMAŠKI

Za vse dodatne informacije 
prosim pokličite na tel. številko:

051 454 627

 
MATEJAZA

ZBIRNA MESTA:
Občina Sevnica

Mladinski center Sevnica
Turistična agencija Doživljaj

Športni dom Sevnica
Fitnes studio Sevnica

Športna dvorana Sevnica
Osnovne šole v občini Sevnici Odkupna cena za tono zameškov je 300 €.
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.7.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JURIJ SOUČEK.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Hermina Simončič, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica
2. nagrada: Živa Kelnerič, Prvomajska c. 54, 8290 Sevnica
3. nagrada: Darko Omrzu, Blanca 113, 8283 Blanca
4. nagrada: Cvetka Radej, Žigrski vrh 29, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Nemogoče
Moja žena zahteva nemogoče od mene,
Ne smem vedeti koliko je stara, a hkrati želi, 
da ne pozabim na noben njen rojstni dan.

Oglas
Kupim parcelo s pogledom v prihodnost. 
Šifra: Pogled na pokopališče.

Slab vid
Odkar sem poročen, je z mojimi očmi nekaj 
hudo narobe. 
Denarja več ne vidim.

Med zdravniki                                                 
Zakaj pa ti svoje paciente tako natančno 
sprašuješ, kaj jedo?
Da vem koliko jim lahko zaračunam.

Korenine
Zobozdravniki so kakor puščavniki: oboji žive 
od korenin.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

     Kje se nahaja cerkev na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

»Upanje je nekaj mehkega, ki se spusti na 

dušo, zapoje melodijo brez besed in nikoli ne 

obmolkne.« 
(Emily Dickinson) 

Nagrade za mesec JULIJ

1. nagrada: 2 x dnevna vstopnica za Bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: majčka, ki jo podarja, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Jaz nosim svojega gospodarja, 
gospodar pa mene?

Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           V bokalu je voda, v kozarcu mleko, 
           v steklenici je limonada
 Izžrebanka:

	 Irena	Mikec,	Škovec	13,	8296	Tržišče	

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

          Bazen na sliki se nahaja v Sevnici, 
										kopalna	sezona	se	je	pričela	13.	junija	2015.	

Izžrebanec:

	 Martin	Plevnik,	Cesta	na	dobravo	16,	8290	Sevnica	
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Oglasi

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,76 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN

e-mail: jazbec.anton@gmail.com
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KZ Sevnica z.o.o., Savska 20c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

Ko zadiši po žaru ...Ko zadiši po žaru ...



JAVNI POZIV 
ZA ZBIRANJE PONUDB

ZA NAJEM BIVALNIH PROSTOROV

   

I. NAMEN JAVNEGA POZIVA

1. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
(v nadaljevanju: DUO Impoljca), Arto 13, 8293 Studenec, 
izvaja celodnevno institucionalno varstvo in oskrbo odraslih 
oseb s posebnimi potrebami. Zadnjih deset let na podlagi 
smernic Nacionalnega programa socialnega varstva poseben 
pomen namenja dezinstitucionalizaciji. 

2. Za zagotavljanje najboljših pogojev za izvajanje svoje 
osnovne dejavnosti, se DUO Impoljca povezuje z lokalnim 
okoljem in med drugim najema stanovanjske objekte za 
dezinstitucionalizacijo varstva in oskrbe odraslih oseb s 
posebnimi potrebami.

II. PREDMET JAVNEGA POZIVA

1. Predmet zbiranja ponudb je najem stanovanjske hiše ali 
stanovanja s teraso za izvajanje institucionalnega varstva in 
oskrbe odraslih oseb.

2. Bivalna površina: 
22.1. stanovanjska hiša: najmanj 250 m  oziroma 

22.2. stanovanje: najmanj 100 m .

3. Stanovanjska hiša ali stanovanje mora omogočati bivanje v 
več sobah, zagotovljene morajo biti primerne sanitarije, 
kopalnica, večnamenski prostor (kuhinja, jedilnica), skupni 
prostor, shramba. Zaželen je izhod na zelene površine, teraso 
in vrt (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialno varstvenih storitev – Ur. l. RS, št. 67/2006).

4. Lokacija: 
Občina Sevnica, urbano ali primestno okolje mesta Sevnica.

5. Obdobje najema: 
3 leta z možnostjo podaljšanja.

III. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE

1. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki na 
nepremičnini za najem nimajo vpisanega dolga.

2. V ponudbi mora biti navedena višina mesečne najemnine, v 
katero morajo biti zajeti stroški investicijskega vzdrževanja. 
Tekoče stroške krije najemnik.

3. Ostala vsebina pričakovane ponudbe:  
3.1. vsebinski opis nepremičnine z zemljiškoknjižnimi podatki, 
3.2. naslov, na katerem se nepremičnina nahaja, 
3.3. leto izgradnje, 
3.4. skupne izmere bivalnih površin in po posameznih 
prostorih, 
3.5. izvedena morebitna obnovitvena dela oziroma posegi na 
in v objektu,
3.6. energetska izkaznica, 
3.7. način ogrevanja in morebitne druge značilnosti objekta,
3.8. zaželeno je priložiti slikovni material, 
3.9. kontaktni podatki ponudnika (ime in priimek oziroma 
firmo, naslov, telefon).

IV. ODDAJA IN OBRAVNAVANJE PONUDB

1. Rok za oddajo ponudbe: 
do vključno 14. 8. 2015. Ponudba oddana priporočeno na 
pošto dne 14. 8. 2015 se šteje za pravočasno.

2. Način oddaje ponudbe: 
2.1. priporočeno po pošti na naslov DUO Impoljca, Arto 13, 
8293 Studenec, v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv za 
zbiranje ponudb za najem bivalnih prostorov – NE ODPIRAJ«. 
Na hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom 
ponudnika ali
2.2. osebno na tajništvu DUO Impoljca, Arto 13, 8293 
Studenec, v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv za zbiranje 
ponudb za najem bivalnih prostorov – NE ODPIRAJ«. Na 
hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom 
ponudnika, vsak delovni dan od 7.-14. ure.

3. Obravnavanje ponudb: 
3.1. Vloge bo pregledala in obravnavala komisija.
3.2. V dogovoru s ponudnikom bo opravljen ogled na lokaciji 
nepremičnine.
3.3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba.

V. DODATNE INFORMACIJE

1. Telefon: 07 816 14 00
2. Elektronska pošta: duo.impoljca@duo-impoljca.si

VI. PRAVNO OBVESTILO

DUO Impoljca si pridržuje pravico, da z nobenim od 
ponudnikov ne sklene najemne pogodbe. 

Datum: 11. 6. 2015
Številka: 478-3/2015-1

   DUO IMPOLJCA

  Andreja Flajs, direktorica


