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Cvetka Jazbec, kako bi se na kratko predstavili?
Sem aktivna in se ukvarjam z raznimi deli, ki so 
dobrodošla za blagor našega okolja, kjer živim in 
sem rada. Moje poslanstvo je ohranjati in varovati 
naravo in naš življenjski prostor. Sem dobra 
opazovalka in lahko rečem, da me zanimanje za 
vse lepo tudi bogati. Rada nabiram zelišča po 
zapuščenih senožetih in lahko mi verjamete, da 
jih tudi dobro poznam, moj božični čaj pa je prava 
poslastica. V gozdu imam svoje drevo in ga redno 
obiskujem. Moje poti so prijetne in jih rada delim z 
ljudmi, ki mislijo podobno kot jaz.

Kot vem, ste zelo aktivna v raznih društvih in 
organizacijah. Kje in kako sodelujete?
Predvsem se posvečam turizmu. Pred kratkim 
sem bila tudi članica ljudskih pevk Solzice 
in aktiva kmečkih žena. Vendar sem zaradi 
preobremenjenosti in zdravja žal morala to 
opustiti. Ugotovila sem, da moraš, če si preveč 
aktiven in v preveč društvih, največkrat narediti 
določene stvari kar sam. To pa ni tako preprosto. 
Zdaj sem aktivna v TD Šentjanž, na kar sem 
ponosna, saj je delovanje v takšni skupini prijetno 
in duhovito.

Ker ste predsednica Turistične zveze občine 
Sevnica, me zanima, kako vidite razvoj turizma v 
naši občini.
V TZOS sem predsednica že tri leta in sem vesela, 
da v naši sestavi vse lepo poteka, kot smo si 
zastavili. Naši projekti so usmerjeni v sodelovanje 
z mladimi, predvsem v sistem raziskovanja 
raznih nalog. Seveda s pomočjo naših učencev 
in njihovih mentorjev. Glavna nit v naši zvezi je 
spodbujanje občanov k urejanju in ohranjanju 
okolja, s poudarkom na gostoljubju. Avgusta 
sem imela priložnost in sem se srečala kar z 

dvema turističnima delavkama iz drugih držav. 
Z veseljem sem si vzela čas in jih popeljala po 
naši občini in širši regiji Posavja in Dolenjske. To 
zame ni težko, ker gledam dolgoročno in za naš 
poznejši rod. Lahko rečem, da pri nas v Sevnici 
še veliko ljudi misli, da bo turist kar prišel in tukaj 
preživel nekaj dni, zapravil veliko denarja … A to ni 
tako preprosto. Treba je še veliko, zato svetujem 
vsem, kadar greste od doma, potujte, kot da 
ste turist, in imejte oči odprte, zapisujte si vse 
pomanjkljivosti, ki jih opazite, ter jih posredujte 
na razne institucije. Verjemite, da smo turizem 
ljudje, ki smo vsak dan v stiku z naravo, prometom, 
nasploh prostorom, kjer se gibljemo. Razvoj 
turizma ne poteka v pisarni, to je delo zunaj. Želim, 
da bi družba naša ustvarjalna društva bolj cenila, 
saj sta potrebna čedalje več znanja in čedalje 
profesionalnejši pristop. Uporabno znanje članov, 

posebno tistih, ki imajo različne funkcije, je eden 
poglavitnih elementov za razvoj turizma. Zato bi 
morala družba takšnim društvom brez zadržkov 
nameniti več sredstev za lažje delovanje, saj delo, 
ki je opravljeno prostovoljno, ni nič manj vredno 
kot tisto, ki je velikokrat preplačano. Delo, ki ga 
opravljamo v turistični zvezi skupaj s turističnimi 
društvi, mora biti družbeno vsestransko podprto 
in s tem še učinkovitejše.

Ste tudi velika ljubiteljica vsega lepega – narave, 
ljudi, kraja. Kaj je za vas urejeno okolje in kako je v 
naši občini?
Sem članica v komisiji za ocenjevanje urejenosti 
okolja in v vseh letih, odkar sodelujem, sem si 
pridobila že kar veliko izkušenj in tudi znanja.
Vedno poudarjam, da je manj mnogo več, da 
so domače avtohtone rastline v našem okolju 
precej lepše kot tuje. Žal naši občani zelo radi 
posegajo po raznih tujerodnih rastlinah, ki so se 
že skoraj udomačile in spodrinile naše. Škoda, da 
se premalo ljudi vpraša, kaj bo, ko bomo izgubili 
biotsko raznovrstnost. Sicer pa je urejenost naših 
vasi vsako leto boljša. Všeč mi je, da si nekatera 
turistična društva zelo prizadevajo in spodbujajo 
krajane k pravilni ureditvi in čiščenju okolja. 
Posamezne vasi so postale pravi biseri v naši 
občini. Naj omenim, da so, kjer je dobro turistično 
društvo, krajani med seboj bolj povezani. Dokaz, da 
so kraji pri nas res lepi, so gotovo ponosni krajani 
iz Razborja, Pijavic, Tržišča, Leskovca, Slančjega 
Vrha, saj so ti že okronani z najvišjimi priznanji. Naj 
omenim še vasico Škovec iz KS Tržišče, ki je naš 
paradni konj leta 2010, saj so se uvrstili na prvo 
mesto v regiji Posavje. Te kraje je vredno obiskati, 
ne bo vam žal.

Kakšno je vaše sporočilo našim bralcem?
Vsem občanom v naši občini se zahvaljujem za 
sodelovanje, ki je kakor koli povezano z našo 
turistično zvezo, ali je to pri zasaditvah občinskih 
lip vsako leto, ali kadar je treba kaj urediti ali 
ocenjujemo kraje. Vsa društva v občini prosim, 
naj se povežejo in pomagajo uničevati in s tem 
preprečevati širjenje tujerodnih rastlin. Najbolj 
sta moteči ambrozija in japonska dresen. Storimo 
sami kaj dobrega, preden nas prehitijo drugi. Če 
ste opazili v svojem kraju to rastlino, jo populite ali 
pokosite. Vse rastline je treba sistematično izpuliti 
pred cvetenjem, da preprečimo širjenje cvetnega 
prahu. Občutljive osebe ne smejo sodelovati pri 
puljenju, če pa to poteka med sezono, kadar že 
cveti, je treba uporabiti rokavice, očala in masko. 
Pobirati je najbolje v večernih urah, saj se cvetni 
prah sprošča zjutraj. Vsem društvom, ki so akcijo 
že začeli, pa izrekam vso pohvalo. 

Cvetka Jazbec, hvala za te zanimive in uporabne 
misli.

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Intervju

Cvetka Jazbec
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.. 

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojzij Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož. 

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

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

Prihodnja številka izide oktobra 2010, prispevke in reklamne 
oglase pošljite najpozneje do 13.9.2010. Prispevki naj bodo 
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve 
fotografiji.

Nekoč je bilo vse tako toplo, svetlo, doživeto, brezskrbno. Materin ali očetov objem sta ogrela še 
tako strto srce. Beseda utehe je bila prav tisto, kar smo potrebovali. Ko smo odrasli, se nam je 
zdelo, da smo se vsega naučili, da smo sami sebi dovolj. Da ne potrebujemo nikogar in ničesar. 
Pa ni bilo tako. To smo še prehitro ugotovili. Kako radi bi se vsakič, ko smo bili razočarani, zatekli 
v njun objem. Bili potolaženi, prejeli kanček ljubezni. Pa smo bili za to preponosni, bilo nas je 
sram, ali pa smo se počutili preveč odrasle. V resnici pa nismo vedeli, da to pričakujejo, želijo. 
Da so nam in da nam bodo vedno stali ob strani. Ne glede na to, kakšno življenje bomo živeli, 
kako srečni bomo. In zdaj vidimo, da nam je uspelo prav z njihovo podporo in ljubeznijo. Zdaj smo 
zmagovalci in naučili smo se, da je zaupati, deliti in ljubiti naš dar.
V vsakem dnevu se skriva sonce, le pričarati si ga moramo. Torej izkoristimo vsak dan. Še 
posebno naj se iskri konec meseca, ko svet praznuje dan srca. 

        Mojca Pernovšek

Uvodnik
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Občinske strani

Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave 
podjetja CGP, d. d., Novo mesto, Marjan Pezdirc, 
sta v prostorih občine podpisala pogodbo za 
projekt Pločniki Dolnje Brezovo in spremljevalna 
infrastruktura. Projekt je vreden 116.397,70 
EUR in ga delno financira služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in razvoj. 

Izvajalec je dela začel avgusta in jih bo končal v 
tekočem letu. Projekt obsega gradnjo pločnika, 
javne razsvetljave, fekalne kanalizacije in obnovo 
ceste od prepusta Kolarjev graben do podjetja 
Inplet v dolžini 240 metrov.
      
  Jurij Kuhar

Podpis pogodbe za projekt 
Pločniki Dolnje Brezovo in 
spremljevalna infrastruktura

Na začetku avgusta se začeli ureditvena dela 
za prvo fazo pločnikov v Tržišču. Dela zajemajo 
gradnjo 300 metrov pločnikov od pošte v Tržišču 
do Petrola, skupaj s prometno ureditvijo križišča 
na regionalni cesti in javne razsvetljave. Izvajalec 
del je podjetje AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega. 
Najprej so začeli delati ob odseku lokalne ceste pri 
pošti v Tržišču. Na začetku julija so bile predvidene 
ureditve terensko predstavljene lastnikom 
in uporabnikom mejnih zemljišč. Dela bodo 
predvidoma dokončana do konca septembra. 

Robert Kaše

Pločniki v Tržišču

Na občini je bila podpisana tristranska pogodba 
med občino, komunalo in podjetjem Hidrosvet, d. 
o. o., za izdelavo PGD-projektne dokumentacije 
Sekundarna kanalizacija Sevnica – Boštanj. Projekt 
je razdeljen na tri sklope. Prvi obsega projektiranje 
sekundarne kanalizacije Drožanjske ceste in 
Florjanske ulice, drugi projektiranje sekundarne 
kanalizacije v mestu Sevnica, tretji sklop pa 
projektiranje sekundarne kanalizacije v Boštanju. 
Skupni projekt bo reševal odvajanje odpadnih voda 
na območju Sevnice in Boštanja z navezavo na že 
zgrajeno primarno kanalizacijo centralne čistilne 
naprave Sevnica.

Jurij Kuhar

Projektna dokumentacija 
Sekundarna kanalizacija 
Boštanj – Sevnica

Župan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorjem 
Družinskega inštituta Zaupanje Damijanom 
Gancem ter strokovno vodjo inštituta mag. 
Mojco Pompe. Družinski center Sevnica je 
tako v sodelovanju z župnijo Boštanj izpeljal 
dvotedenski oratorij z naslovom Pazi, čas! Od 9. 
do 13. avgusta so v sodelovanju s KŠTM Sevnica 
pri bazenu potekale Igre brez meja za otroke, 
stare od šest do 12 let. Cilj iger je omogočiti 
otrokom sproščeno, varno in ustvarjalno 
preživljanje počitniškega časa v družbi vrstnikov. 
V sklopu centra bodo organizirani tudi pikniki za 
družine z osnovnošolskimi otroki s pripravljenim 
razvedrilnim programom. Namen tovrstnih 
srečanj je povezovanje družin, izmenjevanje 
izkušenj in razvedrilo za vse člane družine. Od 
začetka septembra poteka v sklopu družinskega 
centra tudi šola za starše, ki je zasnovana kot 
preplet predavanj, vodenega pogovora o težavah 
pri vzgoji ter praktičnega prikaza v obliki igre vlog. 

Julija je odprl vrata Dnevni center za starejše 
občane Sevnice, ki bo ponudil pester program za 
kakovostno preživljanje starosti. Poleg druženja 
z vrstniki potekajo različne aktivnosti, in sicer 
pogovorna skupina za starejše, različni brezplačni 
tečaji, kot so obnovitveni tečaj nemškega jezika, 
tečaji kulinarike, zdravstva, vrtnarstva, center 
bodo obiskali različni gosti, strokovnjaki za 
kakovostno starost in medosebne odnose, veliko 
bo tudi medgeneracijskega povezovanja, kot je 
predstavitev starih običajev in obrti otrokom iz 
vrtca oz. šole, pikniki za družine članov centra, 
organizirani bodo tudi izleti. V dnevnem centru 
lahko starejši ob pomoči zaposlenih spoznajo 
temelje dela z računalnikom, tudi uporabo 
interneta, ter prebirajo dnevno časopisje in revije. 
Nastaja tudi skupina prostovoljcev za obiske 
starejših, ki si želijo občasnih srečanj in pogovora 
na domu. V sklopu terapevtskega centra Zaupanje 
že potekajo družinske, zakonske in individualne 
terapije, zbirali bodo tudi prijave za terapevtsko 
skupino. 
     

Damijan Ganc

Družinski inštitut Zaupanje

V sklopu projekta Čistilna naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica so asfaltirali Planinsko cesto. 

Zgrajeni so bili hodniki za pešce mimo blokovskega 
naselja ter v zgornjem delu Planinske ceste. 

Mateja Cvetkovič

Pločniki Planinska cesta

V polnem teku so ureditvena dela na rekonstrukciji 
druge etape regionalne ceste Sevnica-Brestanica, 
skozi Sevnico, 500 metrov dolgega odseka 
Prešernove in Kvedrove ulice, od Hotela Ajdovec 
do parkirišča pri gasilskem domu. 

Cesta skozi Sevnico

Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave
podjetja CGP, d. d., Novo mesto, Marjan Pezdirc

Oratorij – igre brez meja.
foto: Damijan Ganc

Rondo je že mogoče uporabljati, zdaj gradijo odsek 
fekalne kanalizacije ter preurejajo in zavarujejo vse 
preostale komunalne vode na odseku med bivšo 
železnino, ki tako dobiva novo podobo, in Lisco. 

Po končanih delih na zaščitah in prestavitvah 
vodov ter gradnji spodnjega ustroja bodo na vrsti 
ureditvena dela na hodnikih in vozišču. Posegi 
se usklajujejo z zahtevami mejnih ureditev, zlasti 
gradnjo poslovnega centra, ter potrebami 
mejašev. Vse prizadete površine bodo, kakršne 
so bile ali boljše, skupaj z zasaditvami dreves. 
Občini se je uspelo z investitorjem, Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste, dogovoriti tudi za 
semaforizirana prehoda za pešce pri Lisci in vhodu 
v knjižnico. Obsežne ureditve bodo predvidoma 
končane do konca leta.
      
  Robert Kaše

Vse prizadete površine bodo,
 kakršne so bile ali boljše.

Ureditvena dela skozi Sevnico, od Hotela Ajdovec
do parkirišča proti gasilskemu domu
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povzročile škodo predvsem na vinogradih, sadnem 
drevju in na vrtninah. Podrlo se je tudi nekaj 
dreves, ki so jih po tem odstranili. V intervencijah je 
sodelovalo 15 gasilcev PGD Sevnica in 10 gasilcev 
PGD Boštanj. Neurje z močnimi padavinami se je 
ponovilo tudi v četrtek, 5. avgusta, ko je voda zalila 
nekaj kleti in poplavila vozišče na odseku Lončarjev 
Dol–Podvrh ter v kraju Dolnje Brezovo, kjer se je 
zamašil propust, to pa je povzročilo odtekanje 
vode prek cestišča. Posredovali so gasilci PGD 
Sevnica, PGD Blanca, PGD Poklek, skupaj 21 
gasilcev. Sodelovala sta tudi koncesionar za 
vzdrževanje cest in izvajalec del ureditve potoka 
na Dolnjem Brezovem. Škodo si je ogledala tudi 
občinska komisija, in sicer na kmetijskih pridelkih 
in cestni infrastrukturi.
      

Borut Simončič

Foto: arhiv Občine Sevnica
Vir: Občina Sevnica

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, in Peter 
Žigante, direktor podjetja Savaprojekt, sta 
podpisala pogodbo za izdelavo projektne 
dokumentacije za gradnjo telovadnice in zunanje 
ureditve z igriščem v sklopu obnove Osnovne šole 

Šentjanž. Pogodbena vrednost je 18.126 EUR, 
zajema pa novelacijo idejne zasnove, pridobitev 
projektnih pogojev in soglasij za priključitev na 
novo telovadnico ter geomehansko poročilo s 
predhodnimi preiskavami. Navedena projektna 
dokumentacija bo pripravljena do sredine 
septembra. Do konca oktobra bo pripravljen 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
novo telovadnico in zunanjo ureditev z igriščem. 
Do konca leta bo občina pridobila gradbeno 
dovoljenje. 
      
  Mojca Sešlar 

Podpis pogodbe za izdelavo 
projektne dokumentacije 
za gradnjo telovadnice in 
zunanje ureditve z igriščem v 
sklopu obnove OŠ Šentjanž

Do konca leta bo občina pridobila gradbeno 
dovoljenje za gradnjo telovadnice in zunanje ureditve 

z igriščem v sklopu obnove OŠ Šentjanž.

V torek, 3. avgusta, se je na območju Šentjanža, 
Sevnice, Boštanja, Pokleka, Trnovca, Podvrha, 
Ledine, Blance in Studenca razbesnelo neurje s 
točo. Voda je zalila nekaj kleti, zato so posredovali 

člani Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica 
in Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj 
ter vodo izčrpali iz skupno desetih objektov. 
Nanosi kamenja so bili na vseh cestah v krajevnih 
skupnostih Sevnica, Boštanj, Tržišče, Šentjanž, 
Blanca in Studenec. Toča in močne padavine so

Neurje v občini Sevnica

Krajani vaške skupnosti Jablanica – Novi Grad 
so v sodelovanju s KS Boštanj in sevniško občino 
v soboto, 31. julija, predali v uporabo težko 
pričakovani asfaltirani cestni odsek Drbogovje. 
Njegovo asfaltiranje je bilo velik finančni zalogaj, saj 
je cesta dolga 1700 metrov. Zaselku Drbogovje 
sta se z asfaltacijo, v večjem delu strme ceste, 
zagotovili boljša prevoznost in dostopnost, 
predvsem pozimi. 
Aktivnosti za asfaltacijo ceste so se začele že 
pred nekaj leti, ko so krajani zaselka Drbogovja 
ustanovili gradbeni odbor. Ta je začel aktivno 
iskati sredstva na občini in v krajevni skupnosti ter 

Odprtje ceste Drbogovje

V petek, 23. julija, se je pri rastlinski čistilni napravi 
Bazga zbrala množica dijakov in študentov tabora 
Čebelica iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
Trebnje. Upravljavec Komunala, d. o. o., Sevnica 
jim je predstavil delovanje čistilne naprave. 
Obiskovalci so bili zelo zadovoljni, saj so lahko videli 
njeno učinkovito delovanje. Njen učinek je bil v prvi 
polovici leta 97-odstoten. 
Komunala Sevnica si z upravljanjem čistilnih naprav 
pridobiva novo znanje in izkušnje s področja različnih 
tipov čistilnih naprav, na katerih se dosegajo želeni 
parametri, predpisani z zakonodajo. 
Udeleženci so izvedeli veliko tudi o poteku 
delovanja čistilnih naprav Kompolje in Sevnica, 
ki se razlikujeta v načinu čiščenja odpadne vode. 

Konec leta 2010 bo namreč Komunala Sevnica v 
upravljanje dobila tudi centralno čistilno napravo 
Sevnica, ta pa bo čistila odpadne vode iz Sevnice, 
Boštanja, Radne in vasi Log. 
Skupina je izvedela tudi, da se je v občini že začelo 
sodelovanje komunalnega podjetja z uporabniki 
glede pridobivanja vseh potrebnih informacij in 
nasvetov o vgradnji naprav. 

Stojan Žulič

Ogled rastlinske čistilne 
naprave Bazga

V zakonu skupaj preživeti 60 let je častitljiva doba. 
To je uspelo zakoncema Štefaniji in Antonu Povhe, 
ki bivata v Domu upokojencev Sevnica. Kljub 
letom, ki so se jima nabrala, sta še dokaj trdnega 
zdravja. Zaslugo za tako trden zakon pa pripisujeta 
razumevanju in prilagajanju drug drugemu. 

Ob 60. obletnici skupnega življenja sta si nazdravila 
v krogu domačih, stanovalcev in zaposlenih Doma 
upokojencev Sevnica, vsi pa so jima zaželeli 
predvsem trdno zdravje in dobro počutje.

Darja Borin

Biserna poroka v 
Domu upokojencev Sevnica

www.obcina-sevnica.si

zbirati finančna sredstva krajanov za razširitev 
celotne trase.

Tako nista bila opravljena le še gramoziranje in 
asfaltacija. Ta je bila mogoča s financiranjem 
krajanov, občine Sevnica in KS Boštanj. Vrednost 
1700 metrov dolgega odseka je bila približno 
100.000 EUR. 
Vaška skupnost Jablanica je s finančno podporo 
KS in občine Sevnica v zadnjih letih asfaltirala 
kar nekaj cest. Poleg ceste Drbogovje še ceste 
Nežnice, Živa Gora, Rastovke, del ceste Sončnik – 
odcep Redenšek, cesta Brezovec – odcep Pečnik 
in Oblak ter lokalna cesta Jablanica – Novi Grad. 
Z asfaltacijo glavnih prometnih poti in priključitvijo 
Novega Gradu in Jablanice z zaselki na vodovodni 
sistem Boštanj – levi breg se je kakovost tam 
živečih krajanov precej izboljšala.
Po končanem uradnem programu so bili vsi 

povabljeni na 6. srečanje vaščanov Jablanice 
in Novega Gradu. Poskrbljeno je bilo za pijačo in 
hrano, ni pa manjkalo niti dobre volje in družabnih 
iger. 

Jasmina Veselinovič 
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Po občini

Mirno sobotno jutro, 24. julija letos, je zmotila 
žalostna novica o hudi prometni nesreči, v kateri 
je nepričakovano ugasnilo tvoje neprecenljivo 
življenje.
Vračal si se z zabave, kjer si še zadnjič razposajeno 
ubiral strune svoje kitare, ki je bila skoraj ves tvoj 
svet. A žena Estera je tistega jutra zaman čakala 
nate, saj ti kruta usoda ni dovolila, da bi se vrnil. 
Nenadoma smo ostali brez sina, moža, očeta, 
brata, strica, dedija in seveda prijatelja, znanca in

V spomin - Romanu

glasbenika. Življenje se je ustavilo in naše srce je 
otopelo. Ostra bolečina se je naselila v naše prsi 
in nastala je nepopisna praznina. Nemo stojimo 
pred tvojim, precej prezgodnjim grobom in se 
spominjamo tvojega življenja. 
Rodil si se 12. decembra 1964 v Novem mestu 
in s svojim rojstvom osrečil mamo Marijo in 
očeta Đemala. Družinsko gnezdece ste si najprej 
ustvarili na Logu, leta 1974 pa ste se preselili 
v Sevnico. Tam si skupaj z bratoma Alešem in 
Đemalom obiskoval tudi osnovno šolo. Po končani 
osemletki te je pot učenosti vodila še na Srednjo 
šolo Krško. Šolanje si uspešno končal in postal 
strugar. Zaposlil si se v Kopitarni v Sevnici, nato v 
podjetju Ferralit Žalec in nazadnje v podjetju EMO 
Celje. V tem času si spoznal tudi svojo ženo Estero 
Krajnc, poročila pa sta se 6. avgusta 1983. Čez 
leto dni vaju je z rojstvom razveselila hči Jasmina, 
čez šest let, leta 1990, pa še hči Mojca. Novi 
dom ste si najprej ustvarili v Šempetru v Savinjski 
dolini, pozneje pa ste se preselili v Zabukovico pri 
Grižah.
Ves ta čas te je tako ali drugače spremljala 
glasba. Svoje življenje si tako rekoč posvetil 
igranju na kitaro in ustvarjanju lastne glasbe. V 
ansamblu si začel igrati skupaj s svojim bratom 
Alešem, pridružila pa sta se ansamblu Vetrovi 
iz Sevnice. Kmalu ste dosegli prvi uspeh, saj ste 
na festivalu narodno-zabavne glasbe na Graški 
gori in v Števerjanu zmagali. Nato si leta 1985 
začel igrati v sevniškem ansamblu Srce Slovenije, 
vse do osamosvojitve naše države. Na vrsti je 
bil krajši premor, dokler nisi leta 1995 spoznal 
članov ansambla Sijaj in razvila sta se dolgoletno 
sodelovanje in prijateljstvo. 

Lepe viže in prekrasna besedila, ki si jih ustvarjal, 
so nanje naredila prav poseben vtis. Skupaj ste 
posneli svojo prvo kaseto in cede z naslovom Ko 
srce spregovori. Vse izbrane skladbe so bile v 
celoti tvoje delo. V tem času si bil spet nagrajen. 
Leta 2003 si na festivalu narodno-zabavne glasbe 
v Števerjanu prejel nagrado za najboljšo melodijo.
Med tem si bil nekaj časa tudi član ansambla 
Gregorja Oblaka, zadnje čase pa si deloval v 
ansamblu Jožeta Krajnca. Od leta 2008 si bil 
mentor ansamblu Fantje izpod Lisce in tudi 
sodelovanje z njimi je obrodilo sadove, saj si bil 
na prvem narodno-zabavnem festivalu za veliko 
nagrado Dolenjske Šentjernej 2009 nagrajen za 
najboljšo glasbo. Sodeloval si še z ansamblom 
Franca Ocvirka, za katerega si prav tako napisal 
nekaj skladb, in z ansamblom Utrinek, s katerim 
ste se pripravljali na snemanje njihove prve 
pesmi. Bil si tudi član Društva narodno-zabavnih 
ansamblov Sevnica.
Vidiš, toliko stvari je ostalo še nedokončanih, toliko 
pesmi neizpetih, toliko besed neizrečenih … Ti pa 
si odšel, za vedno si odšel! A v našem srcu boš 
ostal v lepem spominu in tvoje pesmi in besede ne 
bodo nikoli umrle. Živele bodo večno – tako kot TI.

Počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja.

 Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica

Članica društva Ozara sem že kar nekaj let. Tam 
sem spoznala veliko ljudi in skupaj se udeležujemo 
raznih aktivnosti in pogovorov. Druženje v tej 
organizaciji je zame zelo pomembno, saj je Ozara 
kraj, kjer se srečujemo različni ljudje, se družimo, 
si pomagamo iz nastalih težav, pri njih nikoli nisi 
osamljen, dolgčas kar zbeži.

Darinka Kozole, strokovna delavka in vodja enote 
Ozara Sevnica, nam je na voljo za individualne 
pogovore, po potrebi oziroma naši želji pa tudi 
za obiske na domu. Vsak teden ob četrtkih vodi 
Skupino za samopomoč. Njen namen je, da si 
uporabniki med seboj izmenjujemo izkušnje in 
se podpiramo. Poleg tega potekajo na Ozari še 
številne druge aktivnosti – kreativne delavnice, 
pohodi, druženje v obliki piknikov, razna srečanja, 
izleti … Na Ozari dela tudi mentorica Tanja Kralj, 
ki ima izreden smisel za izpeljavo raznih ročnih 
del. V naših prostorih na Trgu svobode 11 si lahko 
ogledate že kar zbirko ročnih del, ki so nastala 
na naših druženjih in smo nanje vsi skupaj zelo 
ponosni.
Na Ozari se imamo zelo lepo, počutimo se sprejeti, 
poslušani. Zaposlenima se zahvaljujem za ves trud 
in dobroto in hkrati sporočam, da kdor išče tolažbo 
in pomoč, naj obišče Ozaro in se nam pridruži. Pa 
še to mi iz izkušnje verjemite – lepa beseda zdravi 
ljudi.

Mojca Cvetko, članica društva Ozara Sevnica

Na Ozari je lepo

Da, prav zares in z veseljem vas obveščamo, 
spoštovani verni in neverni prebivalci občine 
Sevnica in vsi zunaj njenih meja, da na Šmarčni 
gradijo cerkev Marije Pomočnice.
Kje je Šmarčna? Tam, kjer živijo skromni, pošteni in 
delavni ljudje, s široko odprtim srcem, ponosom in 
globokimi koreninami v veri ter v prepričanju, da je 
uspeh v poštenem in marljivem delu. Zato takšnim 
ljudem ni bila nikoli in nikdar nobena zadana naloga 
pretežka in nobena ovira previsoka.

Želje Šmarčanov po svetišču Mariji Pomočnici 
segajo že v čas Primoža Trubarja in druge 
svetovne vojne, ko so se naši krajani, pregnani 
s svojih domov, vrnili iz taborišč na porušene 
domove. Velike pobožne želje in zaobljube za 
srečno vrnitev domov trajajo kar nekaj časa. V 
zelo težkih časih od leta 1968 do 1970 so krajani 
Šmarčne k nekdanji kapeli, kužnemu znamenju in 
zvoniku dogradili še malo večji prostor, kjer se ob 
določenih priložnostih lahko opravlja bogoslužje.
Ker je zob časa (slab material in slaba gradnja) 
pokazal svoje, smo kljub velikim težavam vztrajali, 
pridobili vsa potrebna soglasja in po izdaji 
gradbenega dovoljenja začeli gradnjo cerkve. Veliko 
dela opravljamo krajani Šmarčne sami. Prostovoljno 

(b r e z p lačno), 
z veseljem 
in velikim 
zadoščenjem za 
blagor in ponos 
naši vasi. 
Čeprav objekt 
še ni dokončan, 
se zahvaljujemo 
v s e m 
d o s e d a n j i m 
darovalcem in 
d o n a t o r j e m , 

vsi, ki bi si še želeli priskočiti na pomoč tako ali 
drugače, ste dobrodošli in zaželeni. 
Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo. 
Pokličite: Vinka 041/348–729 ali Francija 
041/385–851. 

Gradbeni odbor in VO Šmarčna 

Gradnja cerkve 
Marije Pomočnice na Šmarčni 

Naši stanovalci se z nostalgijo in veseljem 
spominjajo običajev iz mladih dni. Eden takšnih 
je tudi pečenje koruze in krompirja na paši. Ob 
večerih so zakurili ogenj, natrgali so koruzo, jo 
nataknili na lesene palčke in jo spekli. 

Zato smo se tudi lepega popoldneva zbrali v 
domskem parku, da bomo spekli koruzo. Z žara 
je kmalu prijetno zadišalo po pečeni mladi koruzi. 
Mmm, kako je bila okusna! Nekateri so jo posolili, 
nekateri so jo namazali z maslom, nekaj pa jih je 
le uživalo v prijetnih vonjavah in druženju. To bomo 
prihodnje leto spet ponovili.
      
  Mojca Krošelj

Pečenje koruze v Trubarjevem 
domu upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu
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Oglasi

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

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

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

Èisto na tleh!
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Turizem, TZOS

V petek, 25. rožnika, je bilo v naši vasi Glino – 
zaselek Šentjanža – prav lepo. Praznovali smo dan 
državnosti in srečanje vseh, ki tu živimo, geslo pa 
je bilo Dokler smo še vsi.

Ob 14. uri smo se zbrali v senci na sredi vasi. Veliko 
veselja, obujanja spominov, petja, raznih dobrot, 
ki so jih pripravile gospodinje, in otroškega rajanja 
je bilo. Za veselo ozračje, ki je trajalo do poznih 
večernih ur, je poskrbel vaški godec.
Vsi zadovoljni, da živimo v sožitju in lepo urejeni 
vasi, ter ob ugotovitvi, kako malo je treba, da je 
tako, smo se odločili takšno srečanje pripraviti 
vsako leto.

 Cveta Jazbec 

Srečanje vaščanov 
iz vasi Glino

Prijeten vetrič, ples, pesem, hladna pijača in dobra 
hrana so se tako dobro dopolnjevali, da jih veliko 
na vzhodu sploh ni opazilo svitanja. Tako dobra 
odzivnost, ozračje in zadovoljstvo domačinov in 
obiskovalcev sosednjih vasi je veliko poplačilo 
organizatorjem in nam uliva novo moč in zagona 
za delo vnaprej. 
Hvala vsem za udeležbo in nasvidenje prihodnjič na 
Cirniku! Na pomoč!

 Za PGD Veliki Cirnik, Zdravko Remar

Julija in avgusta smo člani Turističnega društva 
Šentjanž organizirali akcijo uničevanja ambrozije, 
ki se je kar precej razrasla. Na to nas je opozorila 
naša članica Cvetka. Že lani smo organizirali 
predavanje, na njem pa nas je gospod Lovenjak 
opozoril na ta nevarni plevel. Je pa opazovanje 
rastline na fotografijah nekaj popolnoma drugega 
kot srečanje z njo v naravi. Večina od nas je 
namreč mislila, da rastlino pozna, a se je izkazalo 
nasprotno. Tako smo ob torkih šli na mesto njene 
rasti in se lotili ruvanja te »pošasti«. Le tako jo 
je namreč mogoče uničiti. Tega smo se lotili ob 
cesti Šentjanž–Krmelj, do odcepa za Koludrje, in 
ob cesti Šentjanž–Brunk. Zgroženi smo bili nad 
količino plevela, ki smo ga nabrali. Približno 12 
velikih vreč za smeti je bil naš izkupiček prvega dne 
po le dveh urah in pol dela. Precej mladih rastlin 
je še ostalo, zato bomo akcijo ponavljali ob torkih 
do konca septembra. Napuljeni plevel smo shranili 
na kup in ga pustili, da se je osušil, nato smo ga 
zažgali. 

Vabimo vas, da se nam pri tem delu pridružite, saj 
je ambrozije tudi drugod v naši občini zelo veliko.

Petra Majcen

Uničevali smo ambrozijo!

Vabimo vas na nezahtevni pohodniški izlet po 
označeni Krekovi poti, za katero boste potrebovali 
približno tri ure in pol do štiri. Krekova pot ima 
takšno ime tudi zato, ker je dr. J. Evangelist 
Krek dokumentirano dejal, da je »Šentjanž puš´lc 
Dolenjske«. V Šentjanžu lahko kupite ekološke 
pridelke s kmetije, ob poti boste videli kraj 
junaškega boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja 
iz časa NOB, sprehodili se boste skozi Leskovec, 
najlepšo hribovsko vas v Sloveniji leta 2005, tam 
stoji tudi opisna panoramska tabla, ob njej pa 
kontaktna mobilna številka, na kateri dobite več 
informaciji o teh krajih. Uživali boste v razgledih 
iz Brunka po Savski dolini in Posavskem hribovju, 
slišali zvoke žuborenja izvirskega potoka v Peklu 
ter spoznavali prijazne domačine, ki živijo v teh 
krajih. V Šentjanžu se lahko okrepčate v priznani 
gostilni. 
Da je Krekova pot vedno prijazna do pohodnikov, 
skrbi Turistično društvo Šentjanž, ki organizira 
vsako tretjo soboto maja vodeni pohod. Na njem 
se pohodniki tudi ustavijo na pomembnejših točkah 
in si jih podrobneje ogledajo.
Opis trase:
Začetek poti je v Šentjanžu na 344 metrih 
nadmorske višine. Pot vas popelje v strmino do 
najlepše hribovske vasi Leskovec leta 2005, ki 
leži na 721 metrih nadmorske višine. Tam se prvič 
ustavite, domačini pa vas prijazno sprejmejo ter 
vam ponudijo napitek in prigrizek.
Od tam se vaša pot rahlo spušča po lepi gozdni poti 
do Brunka (557 m). Pot nadaljujete po slemenu 
med Savsko in Mirensko dolino po ravnini do 
Novega Gradu, kjer se vaša pot obrne in nadaljujete 
skozi vas Nežnice nazaj proti Šentjanžu. Kmalu 
pridete do najnižje točke pohoda do potoka Pekel 
(275 m). Še rahel vzpon po gozdnih poteh in že 
se vam prikaže zvonik cerkve Janeza Krstnika v 
Šentjanžu, kjer je vaš cilj.
Pohodnik naj ima ustrezno obutev, naj bo pripravljen 
za hojo po razgibanem terenu, priporočamo 
pohodne palice. 
Za pohodnike, ki nočejo prehoditi celotne poti, 
priporočamo sestop z označene poti na asfaltno 
cesto na Brunku, od koder se lahko vračate nazaj 
po glavni cesti od Šentjanža in skrajšate pot za 
polovico.
Več informacij o poti lahko dobite na www.sentjanz.
si ali v TIP Sevnica (07/ 8165-462).

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za rekreativni izlet v 
Šentjanž z okolico

Med 15. in 25. julijem je 41 planincev PD Lisca 
in sosednjih društev obiskalo gorovje Karpati v 
zahodni Ukrajini, nekdanji avstro-ogrski pokrajini 
Galiciji, ki je segala na vzhodu do reke Prut. 
Sestavljajo jo tri pokrajine: Zakarpatska, Ivano-
frankovska in Lvivska. Med drugim smo obiskali 
mesto Užgorod, znameniti grad iz 14. stoletja nad 
mestom Mukačevo, porečje reke Tise ob romunski 
meji in karpatski gorski prelaz Jablunica. S starimi 
vojaškimi kamioni GAZ smo se po obupnih poteh 
pripeljali v osrčje karpatskega nacionalnega 
parka, se s celodnevno hojo povzpeli na najlepšo 
goro Petros in prav tako na najvišji vrh Ukrajine, 
Goverlo (2066 m). Prepešačili smo več kot pet 
kilometrov dolgo karpatsko vas Lazeščino z več 
kot 1000 hišnimi številkami. Ogledali smo si 
smučarsko-skakalni kompleks pri mestu Varohta, 
turistično mesto Jaremče z znamenitimi slapišči 
na reki Prut. V Gorganijskem gorovju smo se 
povzpeli na rumeni vrh Siniak, poraščen s flišnimi 
lišaji, ki se dviguje nad največjim ukrajinskim 
smučarskim središčem v Karpatih – Bukovelom. 
V mestu Kolomyia smo obiskali lep narodni muzej 
in znameniti muzej pisanic (pirhov). Na koncu smo 
spoznali še središče zahodne Ukrajine – mesto Lviv 
(lev) s številnimi zgodovinskimi, arhitekturnimi, 
sakralnimi in kulturnimi znamenitostmi. 
 
 

Več dogodkov in informacij si lahko ogledate 
v dnevniku Romane Ivačič na http://rivacic.
blogspot.com. 

Janez Levstik

Planinsko društvo Lisca v 
zahodni Ukrajini 

w w w. d o z i v l j a j . s i

Tudi letos smo cirniški gasilci organizirali Gasilske 
igre brez meja, že 14. po vrsti. V treh različnih 
igrah se je pomerilo 17 ekip iz občin Šentrupert, 
Mokronog-Trebelno in Sevnica. Kljub vročini si 
je tekmovanje ogledalo kar nekaj gledalcev, in ti 
so bili zelo navdušeni nad prikazanim. Sploh so 
bili zanimivi sklepi posameznih tekmovanj, ko 
so se tekmovalci namakali in hladili z edinstveno 
cirniško vodo. Letos so usoda, znanje in verjetno 
malo sreče hoteli, da so med moškimi in ženskimi 
ekipami zmagali predstavniki Primoža.
Obiskovalci so bili prijetno presenečeni nad novim 
prireditvenim prostorom, ki je res primeren za 
tekmovanje, gledalci pa lahko spremljajo dogajanje 
tudi z naravne tribune. Velika prednost novega 
prostora je tudi v tem, da je mogoče parkirati v 
neposredni bližini dogajanja. Da bi se obiskovalci 
na Cirniku dobro počutili, so letos postavili veliki 
šotor, ki je ponudil prijetno senco. Po razglasitvi 
rezultatov se je razvilo prijetno druženje med 
domačini in tekmovalci ob zvokih ansambla Nemir.

Gasilske igre brez meja na 
Velikem Cirniku

Na vrhu Goverle
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Turizem, TZOS

Letos je Valvasorjeva konjenica obiskala sevniški grad. Konjeniki Krekove 
konjenice so jih spremljali od Šentruperta do Šentjanža, tam pa so imeli krajši 
postanek. Pot so nadaljevali do gostišča Dolinšek in naprej do sevniškega 
gradu. Sprejel jih je sevniški župan. Po ogledu gradu so pot nadaljevali do 

Boštanja in tam prenočili pri Niku Redenšku. Zjutraj so pot nadaljevali do 
Šentjanža in med kratkim postankom je Cveto Možina podelil zahvale našim 
traserjem in vodnikom, potem pa smo se razšli. Valvasorjeva konjenica je 
odjezdila proti cilju, mi pa smo se zadovoljni še družili.

Brigita Blas

Pohod z Valvasorjevo konjenico!

Zadnji dan julija se nas je zbrala pisana druščina mladih ter malo starejših 
in odpeljali smo se v žitnico Slovenije, natančneje v Tešanovce pri Moravskih 
Toplicah, na letošnjo žetev zlatih zrn. Organizatorji lanske akcije na Brunku, 

Turistično društvo Šentjanž, nismo imeli težav z zbiranjem prijav za sobotni 
izlet. Z nami so odšli člani in članice Društva upokojencev Šentjanž, Aktiva 
kmečkih žena Šentjanž, Društva vinogradnikov Šentjanž in še nekateri 
posamezniki. Vsi so lani sodelovali pri pripravljanju prireditve na Brunku. S 
seboj smo imeli bogato malico in tekoče okrepčilo, tako da na poti nismo 
bili lačni. V Tešanovcih so nas sprejeli z bogračem. Uprizorili so žetev, 
kakor je potekala nekoč, in spet izbrali najlepši klas. Za tem je bila zabava s 
prekmurskim pištekom, kot smo ga poimenovali, v tamkajšnjem kulturnem 
domu. Polni lepih vtisov in novih poznanstev smo se vrnili domov. 16. oktobra 
pa gremo v Cven na letošnjo setev. Greste z nami?

Petra Majcen

Bili smo v Tešanovcih na Žetvi 2010



10 September 10

Kultura

V sklopu tradicionalnega festivala Seviqc Brežice, 
ki je eden pomembnejših evropskih festivalov 
stare glasbe in s tem tudi eden najpomembnejših 
kulturnih dogodkov v Sloveniji ter sinonim za staro 
glasbo, je bil v nedeljo, 8. avgusta, v dvorani 
Alberta Felicijana na gradu Sevnica koncert 
vrhunske francoske zasedbe Musicall Humors v 
sestavi Julien Leonard (viola da gamba) in Ivana 
Garcia (čembalo). 
Po uvodnih besedah direktorja Zavoda ARS 
Ramovš, organizatorja festivala Seviqc Brežice, 
Klemena Ramovša, sta umetnika oživljala glasbo 
od zgodnjega 16. do zgodnjega 18. stoletja. Rdeča 
nit njunega dela je zajeta v doslednosti izvajalske 
prakse v glasbi, o kateri je največkrat malo 
znanega. Njun repertoar sega od renesanse do 
baroka, s posebnim poudarkom na glasbi severne 
Evrope 17. stoletja. 

Program koncerta je zajel dela dveh skladateljev, 
Marina Maraisa in Antoina Forquerayja. Bila sta 
komplementarni nasprotji, zato so ju nekateri 
oklicali za vraga in angela, med katerima zija 
brezdanje brezno. Oba sta bila cenjena kot največja 
violinista časa. Marais, ki je prikrival kreativno 
glasbeno zamaknjenost s plaščem navidezne 
akademske zmernosti, je bil v milosti kralja. 
Forqueray, čigar neizmeren talent je prekipeval 
prav kot življenjski slog, ki mu je bil zapisan, pa je 
našel svoje zavetje pri kraljici. 
S programom sta želela proslaviti genialnost 
glasbenikov ter končno spet zgraditi in oživiti 
brezčasnost njihove glasbe, polne čustev in 
popolnost.
Zagotovo tovrstni koncerti poleg izjemno 
kakovostnega in izvirnega glasbenega programa 
vsaki lokalni skupnosti omogočajo tudi številne 
pozitivne učinke, predvsem na prepoznavnost in 
promocijo turistične ponudbe in gospodarstva, saj 
je tudi koncert v Sevnici obiskalo veliko obiskovalcev 
iz preostalih krajev Slovenije.
Koncert je potekal tudi v sklopu festivala Sevniško 
grajsko poletje 2010, ki ga podpirata sevniška 
občina in KŠTM Sevnica. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Musicall Humors 
na sevniškem graduna sevniškem gradu

Spoštovane in spoštovani prijateljice in prijatelji 
Knjižnice Sevnica in vsi, ki boste to morda še 
postali! Preživljajoč dolge, vroče poletne dni ob 
dobrem čtivu je lahko čudovito; ker pa je poletje 
vzelo slovo, je čas, da se zazremo v zgodnjo 
jesen in njene sadove. S septembrom namreč 
zaganjamo kolesje prireditev. Te bodo brezplačno 
na voljo vsem, ki si še vedno drznete spopasti 
se s telesnim in duševnim svetom. Tako bomo 
za vas v sklopu potopisnih večerov poskrbeli 
16. septembra, ob 19. uri, ko nam bosta Luka 
Brezavšček in Tanja Žnidarčič predstavila svoje, 

Dogodki v sevniški knjižnici

Na gradu Sevnica je v petek, 20., in v soboto, 21. 
avgusta, potekalo srečanje likovnikov ustvarjalcev 
Aspekta X1 v organizaciji Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti OI Sevnica in Zveze kulturnih 
društev Sevnica. V dveh dneh je ustvarjalo skoraj 
sedemdeset ustvarjalcev različnih generacij. 
Strokovno vodstvo je letos prevzela sevniška 
slikarka Jerca Šantej, ki tako nadaljuje desetletno 
tradicijo likovne kolonije Arspekta, ki je potekala 
pod strokovnim vodstvom akademskega slikarja 
Alojza Konca, prav tako Sevničana. 
Rdeča nit Aspekte X1 so bili novi izzivi in vrednote. 
Že v vabilu so organizatorji zapisali: »Velikokrat 
pozabljamo na vrednote naših dedov in babic. 
Na vrednote, ki so se skozi leta, skozi generacije 
spreminjale in izgubljale svoj pomen in namen. 
Kulturni hrami se umikajo v trgovske, politične in 
ekonomske centre, centre moči, ki so prevladali 
nad našimi vrednotami, ki oblikujejo naš vsakdanjik 
in si lastijo kulturno in naravno dediščino. Le kdo bi 
pomislil na tisto pomembno dejstvo, da smo ljudje 
s koreninami, znanjem, etiko in kulturo. Katere so 
vrednote, ki se vam zdijo pomembne za preživetje, 
obstoj človeka tudi v prihodnosti?«.

Srečanje likovnih ustvarjalcev 
Aspekta X1 na gradu Sevnica

Povabilo selektorja mednarodnega kulturnega 
festivala Ljeto u Cresu naši gledališki skupini za 
sodelovanje na omenjenem festivalu nas je prijetno 
presenetilo. Igralke smo uskladile svoje zasebne in 
službene obveznosti in se podale novim izkušnjam 
naproti. Od naše premiere predstave Prijatelji 
iz škatlice veselja pod vodstvom mentorice in 
režiserke Snježane Pungerčič smo predstavo 
ponovile že skoraj 20-krat, v različnih okoljih in 
pred pestro paleto občinstva. Sodelovale smo tudi 
na festivalu Gunceljfest 2010 v Novem mestu. 
Gostovanje v tujini, kjer smo se lahko predstavile 

s predstavo, prirejeno po hrvaškem avtorju Luki 
Paljetku, igramo pa jo v slovenskem jeziku, je bilo 
za nas spet nekaj novega. V sklopu vsakoletnega 
mednarodnega festivala na Cresu smo dve 
predstavi odigrale pred pretežno neslovenskim 
občinstvom. To je kljub nepoznavanju jezika 
predstavo sprejelo z navdušenjem, in sicer v 
mestu Cres in tudi v čudovitem okolju obmorskega 
dragulja Valuna. Drugi predstavi smo odirale 
v avtokampu Lopari in v turističnem naselju 
Bučanje na otoku Mali Lošinj. Pretežno slovensko 
občinstvo, med njimi tudi naši znanci, nas je 
sprejelo z veseljem, navdušenim aplavzom in željo 
po druženju z otroki tudi po koncu predstave.
Utrujene, a ponosne smo se poslovile in se še 
enkrat zahvalile našima 
Snežki in Berniju za 
zanimivo izkušnjo, polno 
novega, s čimer smo 
obogatile naše delovanje. 
Novim izzivom na proti 
vas pozdravljajo Bouhice: 
Barbara, Marjana, Sonja 
in Tanja.

Bouhice

Bouhice so gostovale na 
hrvaških otokih

skoraj pravljično, 10.000-kilometrsko potovanje 
po Skandinaviji. Poleg tega vas ne bomo pustili 
prikrajšanih za osvobajanje čustev s čedalje bolj 
priljubljeno tehniko EFT, ki jo bo 29. septembra, 
prav tako ob 18. uri, predstavila Pika Rajnar. V 
temelju gre za pritiskanje s prsti po energijskih 
točkah meridianih na telesu, vsekakor pa tudi za 
marsikaj bolj poglobljenega, kot morda najprej 
učinkuje. Povabljeni tudi v objem Knjižnice Sevnica, 
da si odpočijete skupaj s kakšno novo knjigo, se 
ustavite v čitalnici in si privoščite stik s periodiko, 
ali pa se odločite za kakšen računalniški dan, sami 
ali z našo pomočjo. Seveda vam ponujamo še 
več, s prihodnjim mesecem tudi pravljične urice 
za najmlajše in nova predavanja in prireditve. V 
upanju, da se vidimo tudi v novi prireditveni sezoni, 
vas kolektiv Knjižnice Sevnica prav lepo pozdravlja 
in vas vljudno vabi medse. 

Matija Drobne, Knjižnica Sevnica

Valun, Bouhce po koncu čudovitega doživetja, prve 
predstave na prostem pred zanimivim občinstvom. 

Zelo zadovoljne.

V počastitev vseh tlačanov, fevdalcev, plemičev, 
kraljev, Turkov, Sevničanov in ljubiteljev 
elektronske glasbe, so se člani društva MUKS 
Partyzone odločili, da ponovijo lanskoletno grajsko 
dogodivščino. Zatresli so tlakovana tla grajskega 
atrija, prebudili grajske duhove skrite v labirintu 
soban, prebudili kraljično med hladnimi grajskimi 
rjuhami, napili kralja in odplesali večerni dvorni 
ples v atriju na sevniškem gradu. V soboto, 14. 
avgusta, do naslednjega dne zjutraj so grajski 
nočni mir kratili: Unite (Jimmy aka DJ Uns, Bojan 
Zupančič – sax (Xequtifz, Glam), Miha Koretič – 
kitara (Xequtifz) in Janez Gabrič – percussion), 
Nick Karsten, Dark & Spinne, Cavaleros, Peeny, 
The F Brothers, Mike Vale, Vokka in Bery Blowme, 
za izvirno videoprojekcijo pa je že tradicionalno 
poskrbel Jure Svažič aka Đusa.

Dogodek, ki je potekal tradicionalno že 6. leto 
zapored na gradu Sevnica, je obiskalo več kot 300 
ljubiteljev elektronske glasbe.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Atrium night 2010
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Udeleženci srečanja so umetniška dela ustvarjali v 
različnih tehnikah. Največ likovnikov je uporabljalo 
slikarske tehnike, prevladovali so abstraktni 
motivi. Nekateri so oblikovali les, drugi so se 
izražali s pomočjo fotografije, vsem pa je bil skupen 
ustvarjalni prostor – zavetje grajskega parka, kjer 
si je lahko vsak izbral svoj delovni kotiček in se 
prepustil ustvarjanju. Številni udeleženci so tudi 
prespali v šotorih v zavetju košatih dreves. 

Udeleženci so oblikovali tudi mozaik na belih kamnih 
zapisanih misli in vrednot, ki jih je prispeval vsak 
udeleženec srečanja. S tem je vsak pustil del sebe 
v velikem projektu »The soul of the future 2012«, v 
katerem bodo svojo vrednoto prispevali ustvarjalci 
z vsega sveta. Projekt bo sicer predstavljen v 
letu 2012, ko bo Maribor Evropska prestolnica 
kulture. 

Mnogi ustvarjalci se na grad vračajo vsako leto. 
Vseh enajst let pa je bil prisoten sevniški kipar 
Peter Vene. Na srečanju je ustvarjal tudi kipar, 
grafik, slikar in pesnik Rudi Stopar. Srečanje je 
oplemenitil tudi obisk Igorja Teršarja, direktorja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Razstava ustvarjenih del bo 2. septembra ob 19. 
uri v na novo urejeni Mosconovi galeriji na gradu 

Sevnica. Po razstavi bodo organizatorji na podlagi 
ocene tričlanske strokovne komisije in glasov 
obiskovalcev izbrali mladega nadarjenega avtorja, 
ki mu bo v naslednjem letu omogočena samostojna 
razstava na gradu Sevnica, razstavljena dela pa 
bodo tudi naprodaj. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Aspekta X1

Koncert Slovenski Tolkalni Duo

Fotoreportaža: Sevniško 
grajsko poletje 2010
foto Rok Petančič

Koncert Swarga

 Zvočna gong kopel v grajskem parku Vladimir Janc

Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti

Srednjeveški dan

Zaključni koncert Glasbene šole Sevnica

Predstavitev pesniške zbirke 
Rudija Stoparja 

foto: Ljubo Motore
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

od srede, 1.9. dalje Zoran Oskar Zelič: Razstava Sevnica v literaturi in tiskanih virih od 
konca 18. do sredine 20. stoletja

Domoznanski oddelek 
Knjižnice Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info: 07/81-40-304

sreda, 1.9., 
ob 21.30 SP v košarki 2010 - Slovenija: Brazilija. Ogled tekme MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 2.9., 
ob 19.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Odprtje razstave del z likovne kolonije Arspekta11

Mosconova galerija na 
Gradu Sevnica

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

četrtek, 2.9., 
ob 19.00 SP v košarki 2010 - Slovenija : Iran. Ogled tekme MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 3. 9, 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Razborska razglednica z nastopom: Folklorne skupine Razbor, 
Ljudskih pevk z Razborja, Moške vokalne skupine Fantje z Razborja, 
Narodnozabavnega ansambla Fantje izpod Lisce. Vstop prost.

atrij gradu Sevnica
Org.: KŠTD »Blaž Jurko« Razbor pod 
Lisco 
Info: Matej, 041/254-217

sobota, 4.9., 
ob 5.00 Izlet v Mirabilandijo Predprijave na TA Doživljaj in MC Sevnica. Odhod izpred MC 

Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica Info: Petra, 
051/680-284, Sabina, 051/337-327

sobota, 4.9. , 
od 8.00 dalje Vsakomesečni sejem Parkirišče za HTC-jem Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 4.9. Turnir spominov Športna dvorana 
Sevnica

Org.: RK Sevnica 
Info: www.rokomet-sevnica.com, 
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 4.9. , 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Koncert Okteta 9. Oktet 9 je fantovska vokalna zasedba Gimnazije 
Celje – Center, v kateri pod umetniškim vodstvom prof. Gregorja 
Deleje prepevajo nekdanji in sedanji dijaki gimnazije. Vstop prost.

atrij gradu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 5.9., 
ob 11.00

Srečanje borcev in aktivistov Kozjanskega odreda 
Spominska slovesnost in polaganje vencev na grobišče padlih 
kozjanskih borcev v Zabukovju 

Kulturni dom na 
Zabukovju nad Sevnico

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica, 
Občina Sevnica, KO ZB za vrednote NOB 
Zabukovje nad Sevnico, KS Zabukovje, 
KŠTM Sevnica

nedelja, 5.9., 
ob 15.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Zdaj smo se skupaj zbrali - Preska 2010 
9. srečanje ljudskih pevcev in godcev ob 15-letnici delovanja 
Fantov s Preske ter odprtje razstave "Vonj domačega skednja" 
diplomirane slikarke Jožice Medle

Preska

Org.: Društvo Preska 
Info: Anka Lisec 031/570-634, Andreja 
Lisec, 031/729-842, Angelca Hrovat, 
041/385-760, napreski@gmail.com, 
www.drustvo-preska.si

od ponedeljka, 6.9. 
dalje

Ljubo Motore in Zoran Oskar Zelič: Fotografska  razstava »Hodil 
po zemlji sem naši« - znamenja v sevniški občini Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 

Info: 07/81-40-304

ponedeljek, 6.9., 
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

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

torek, 7. 9., 
ob 18.00

Strokovno predavanje: "Priprava na trgatev in nega mošta" 
Predavatelj: uni. dipl. ing. agr. Samo Hudoklin iz KGZ Novo mesto 

dvorana Partizan v 
Boštanju

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica – 
Boštanj, Info: Košak Franc,
drustvo.vinogradnikov@gmail.com

sreda, 8. 9., 
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

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

sreda, 8.9., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Predstava Zala in zver 
Gledališka skupina OŠ Sava Kladnika Sevnica pod mentorstvom 
Jane Uvodić Predstava je primerna za 4 – 99 let. Vstop prost.

atrij gradu Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

četrtek, 9.9., 
ob 17.00 Bralne urice za male MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 11.9., 
ob 17.00 Ustvarjalne delavnice MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 11.9., 
ob 18.00

»S pesmijo v jesen« & odprtje novega Večnamenskega doma v 
Zabukovju. Nastopajo Kumpanija Tramuntana, ans. Jasmin, KD 
Franc Požun Zabukovje

pred in v novem domu v 
Zabukovju

Org.: KD Franc Požun Zabukovje, 
KS Zabukovje, Občina Sevnica
Info: Janez, 051/651-601

sobota, 11.9., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Koncert skupine Ba-Rock Ba-rock band je petčlanska skupina 
akademskih glasbenikov, ki so diplome pridobivali na Dunaju, v 
Grazu, Celovcu, Bostonu, Mariboru in Ljubljani. Vstopnina 5 EUR.

atrij gradu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 11.9., 
ob 20.00

Velik gledališki spektakel »Rokovnjači«, v izvedbi Gledališkega  
društva Radeče. Predstava bo na prostem, poskrbite za topla 
oblačila.

travnato igrišče na 
Logu

Org.: KŠD Log 
Info: Andrej Jazbec, 041/852-890, 
branko.knez@nek.si

nedelja, 12.9., 
ob 11.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA. 
Lisca poje 
Na prireditvi lahko sodelujejo pevski zbori in pevske skupine z dvema 
pesmima. Ob zaključku pa bomo vsi nastopajoči skupaj zapeli pod 
vodstvom Jožeta Pfeiferja pesem: Lisca.

Lisca

Org.: PD Lisca Sevnica – Planinska pevska 
skupina Encijan, Tončkov dom na Lisci v 
sodelovanju z meddruštvenim odborom 
planinskih društev Zasavje, Občino 
Sevnica, KŠTM Sevnica, ZKD Sevnica 
in JSKD OI Sevnica Info: Tone Šeško, 
041 640 160, tone.sesko@gmail.com

ponedeljek, 13.9., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Koncert otroškega pevskega zbora OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
Podružnica Loka pod vodstvom zborovodkinje Tine Blatnik. Vstop 
prost.

atrij gradu Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

torek, 14.9., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Predstava lutkovne gledališke skupine OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Mladi lutkarji: Pod medvedovim dežnikom pod mentorstvom Terezije 
Kunšek. Predstava je primerna za najmlajše. Vstop prost.

dvorana Alberta 
Felicijana na gradu 
Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

sreda, 15.9., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Predstava Polhkina prva zima v izvedbi otroške gledališke skupine 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec Studenček pod 
vodstvom Andreje Janc. Predstava je primerna za 4 – 99 let. 
Vstop prost.

atrij gradu Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Info: Jelka Slukan, 030-433-181
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Koledar prireditev, Prispevki

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 16.9., 
ob 17.00 Bralne urice za male MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 16.9., 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Odprtje razstave lesenih skulptur Lorisa Morosinija Galerija Grad Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 17.9., 
ob 20.00

Otvoritvena tekma nove sezone v prvi slovenski malonogometni ligi:
 KMN Sevnica - KMN Litija

Športna dvorana 
Sevnica

Org.: KMN Sevnica, 
Info: zaksekmatej@gmail.com

od sobote, 18.9. 
do nedelje, 19.9. Krmelj LAN Kulturni dom Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj, 
Info: Andraž Zupančič, andraz.
zupancic@amis.net, www.msk-kpg.com

od sobote, 18.9.
do nedelje, 24. 10.

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Začetek Bučariada 2010. Tudi letos si boste lahko ogledali zanimive 
bučne aranžmaje, se poveselili na aktivnih točkah in razvajali svoje 
brbončiče z bučnimi jedmi.

Šentjanž
Org: TD Šentjanž, 
Info: Zdravko: 041/ 951-975,
Petra: 041/392-567

nedelja , 19.9., 
ob 9.00

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

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

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

torek, 21.9., 
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

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

torek, 21.9., 
ob 18.00 Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, 

Info: Sonja, 041/975-292

četrtek, 23.9., 
ob 17.00 Bralne urice za male MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 23.9., 
ob 18.00

Luka Brezavšček in Tanja Žnidarčič: Potopisno predavanje 
Skandinavija Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 

Info: 07/81-40-304

sobota, 25.9, 
od 10.00 dalje i-VAN – Mobilni mladinski center Večnamenski dom 

Zabukovje

Org.: SMC Sevnica in KŠTM Sevnica; 
Info: Matic 041/831-134 in 
info@smc-sevnica.si

sobota, 25.9, 
ob 17.00 Ustvarjalne delavnice MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 25.9. Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RK Sviš Pekarna Grosuplje : RK Sevnica Ivančna Gorica Info: www.rokomet-sevnica.com, 

rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 26.9., 
ob 10.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: 
Spominska svečanost v čast padlim kurirjem kurirske postaje TV 
S-5 na Okroglicah

Okroglice nad Loko

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica, 
Občina Sevnica, KS Loka pri Zid.Mostu, 
KO ZB za vrednote NOB Loka pri Zid.
Mostu, Veterani vojne za Slovenijo

nedelja, 26.9., 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2010: 
Koncert skupine DRUYD (Heavy Wood Band) atrij Gradu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 29.9., 
ob 18.00 Pika Rajnar: Predavanje EFT tehnika Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 

Info: 07/81-40-304

četrtek, 30.9., 
ob 17.00 Bralne urice za male MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec oktober je do 16. 9. 2010: 
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Mladinski center Sevnica

V Mladinskem centru Sevnica (v nadaljevanju 
MC) smo v preteklem mesecu začeli uresničevati 
program za otroke, ki so se zadrževali v MC. 
Udeležba sicer ni bila številčna, vendar je bila to 
za nas motivacija, da bi se v prihodnosti še bolj 
potrudili pri promociji in privabljanju otrok ter 
bi se vsem udeležencem še bolj posvetili. Imeli 
smo bralne urice za najmlajše in v prostorih 
mladinskega centra prebrali eno Disneyjevih 
knjig, ob tem pa se sladkali s piškoti in bonboni. 
Vsak drug četrtek v mesecu smo imeli ustvarjalne 
delavnice, udeleženci pa so s temperami barvali 
na vlite modelčke. Otrokom je bilo všeč, zato bomo 
ustvarjalne delavnice nadaljevali tudi v prihodnjih 
mesecih.
Odpravili pa smo se tudi v naravo, na Lisco. Z 
avtomobilom smo se odpeljali del poti, potem pa 
približno 40 minut nadaljevali pot peš. Ustavili 
smo se ob cerkvi sv. Jošta pod Lisco, si nekoliko 

odpočili, nato pa nadaljevali pot proti Tončkovemu 
domu in si privoščili sladoled. Na Lisci nam je 
Franc Krašovec, lastnik doma, prijazno odstopil 
šotor za naš »piknik« in vse potrebno za igre. Igrali 
smo se igre z žogo, badminton ter seveda najbolj 
aktualno podajanje vodnih balončkov. Vmes smo 
se tudi okrepčali s picami, saj, kot pravi pregovor: 
»Prazna vreča ne stoji sama pokonci!« Razigrani, 
polnih doživetij pa smo se nato v popoldanskih 
urah vrnili nazaj v Sevnico. 
V prihodnje nameravamo nadaljevati bralne urice, 
ustvarjalne delavnice, pa tudi pohod enkrat na 
mesec. Vpeljali bomo še nekaj novosti – možnost 
ogleda tekem SP v košarki na platnu v prostoru 
mladinskega centra, brezplačen računalniški tečaj 
ArchiCAD (računalniški program za arhitekturo), 
zdravstveno predavanje, starševski čvek in izlet v 
Mirabilandijo septembra. 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
      
  Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Počitnice na morju za otroke

Na sončni dan smo se animatorji in otroci odpravili 
v Ankaran na letovanje, in tam je bilo zelo zanimivo. 
Na plaži smo se igrali, kopali, igrali odbojko, skakali 
na trampolinu, se kopali v bazenu, zvečer pa smo 
se zabavali ob vodnih igrah in plesu. Ker brez 
nogometa ni šlo, smo si en večer ogledali tudi 
tekmo med Španijo in Portugalsko. 

Med prostim časom smo si čas krajšali z igranjem 
igre Med dvema ognjema, igranjem na igralih in v 
igralnici. Z ladjico smo se peljali v Piran in si tam 
kupili razne spominke, rešili med skalami ujetega 
galeba in se osvežili s skokom v vodo, zabavali smo 
se tudi v zabaviščnem središču. Ker je kmalu prišla 
sobota in čas odhoda, smo se še zadnjič skopali v 
morju, pospravili hišo, se poslovili in odšli nazaj v 
Sevnico. 

SMC Sevnica

Atletski uspeh učencev 
OŠ Blanca

Tudi učenci OŠ Blanca so bili letos aktivni. V 
Železnikih je bilo v deževnem vremenu ekipno 
in posamezno državno prvenstvo v krosu. V 
deževnem vremenu in na blatnem terenu so se 
tekači OŠ Blanca odlično izkazali.
V kategoriji učencev 1999 je Rok Krošelj osvojil 3. 
mesto, v isti skupini pri deklicah je bila Hana Kranjec 
peta. Še uspešnejši so bili v ekipni razvrstitvi, kjer 
je ekipa OŠ Blanca v tej starostni kategoriji postala 
državni prvak. Ekipo so sestavljali: Rok Krošelj (3. 
mesto), Miran Požun (17. mesto), Hana Kranjec 
(5. mesto) in Aleksandra Krošelj (19. mesto). 
Skupno so osvojili 44 negativnih točk in za točko 
prehiteli ekipo OŠ Tolmin.

Naša najmlajša udeleženka krepko vodi.

Dobro se je na blatni progi znašla tudi ekipa 
učencev in učenk 7. razreda ter osvojila plaketo za 
ekipno 6. mesto.

Dobro pripravljenost so učenci OŠ Blanca pokazali 
že na gorskem teku na Lisci, saj sta Rok Krošelj 
in Hana Kranjec zmagala v kategoriji do 12 let, 
Aleksandra Krošelj pa je bila v isti starostni skupini 
pri deklicah druga.
Blanški osnovnošolci so dobro kondicijo ohranili 
tudi na državnem gorskem tekmovanju gor–dol 
v Gradu na Goričkem, kjer je Rok Krošelj osvojil 
srebrno medaljo pri dečkih U – 12, 4. mesto v tej 
kategoriji je osvojil Nejc Gorišek, pri deklicah U–12 
je bila Hana Kranjec 6. in Aleksandra Krošelj 8. 

V soboto, 7. avgusta, sta se Nejc Gorišek in Hana 
Kranjec udeležila 6. teka po zagorski dolini. Nejc 
Gorišek je bil absolutno najboljši v teku na 500 
metrov, Hana pa je zmagala v svoji kategoriji na 
1000 metrov.

Franci Kranjec

www.i-van.si
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Marijan Novina v Tržišču

Tudi letos je Društvo prijateljev mladine iz Tržišča 
uspešno izpeljalo zdaj že tradicionalno prireditev 
Prvi počitniški petek preseneča, in sicer 25. junija 
v novem športnem parku v Tržišču. V goste smo 
povabili najbolj priljubljenega »kmeta« iz Kmetije 
slavnih, Marijana Novino. Našemu povabilu se je z 
veseljem odzval in nas navdušil s svojo predstavo. 
Tudi rahel dež nas ni pregnal, še več, takrat se je 
zabava pravzaprav šele razvnela, plesati so začeli 
mladi po letih in srcu. Kljub svoji za koga nenavadni 
zunanji podobi se Marijan, čeprav je slaven, ne vede 
prav nič zvezdniško. Je zelo prijazen, preprost in 
komunikativen, s svojim delom pa skrbi tudi za 
dobrodelnost, saj del sredstev od prodaje svojih 
plošč (te prodaja le na svojih nastopih) daruje 
v dobrodelne namene. Ni kaj, tale Marjan je res 
dober dečko. 

Čeprav obišče prireditev vsako leto čedalje več 
obiskovalcev, bi si jih v prihodnje želeli še več. 
Organizira in financira jo Društvo prijateljev 
mladine, tudi za letošnji koncert pa ni bilo 
vstopnine.

Društvo prijateljev mladine Tržišče

Oratorij 2010

Za nami je 14 oratorijskih dni. Vsi otroci, ki so 
si želeli popestriti del poletja z ustvarjalnimi 
delavnicami, zabavnimi odmori in še zabavnejšimi 
popoldanskimi igrami, so prišli na svoj račun. 
Okrog 40 animatorjev je zanje pripravilo vse 
to; pa tudi izlet na bohorske travnike, kopanje 
na sevniškem bazenu, taborjenje na Sv. Roku, 
obiskali so nas tudi gasilci in nas na vodnih igrah 
namočili do kosti … Oratorij smo končali 24. julija  
na otroško-mladinskem sejmu. Sklep dogajanja 
je poskušal pokvariti dež, pa kaj zato, saj smo se 
vseh 14 dni pražili na soncu.

SMC Sevnica

Nepozabno letovanje 
mladih gasilcev PGD Loka

V vročih julijskih dneh, ki so jih vsi hoteli čim bolje 
izkoristiti za zabavo in počitek, smo se mladi 
gasilci PGD Loka odpravili na naše drugo letovanje 
v Slatno. Gasilci, polni energije in izzivov, smo se 
zbrali pred gasilnim domom v Loki in se od tam 
odpeljali v nekdanjo vojaško karavlo nad Ratečami. 
Po nastanitvi in kosilu smo se skozi gozd odpravili 
do planiške letalnice ter si jo ogledali v prav posebni 
podobi. Povzpeli smo se namreč prav na njen vrh 
in tako za nekaj trenutkov postali pravi planiški 
letalci. Naslednji dan je bila naš cilj planinska tura 
do koče v Krnici. Pot nas je vodila ob toku hladne 
reke Pišnice do lepo urejene koče. 

Tam smo si napolnili želodčke in se ohladili. Zvečer 
kljub utrujenosti nismo izpustili tekmovanja v 
športnih igrah, v katerih smo se pomerili skupaj z 
mentorji. Odpeljali smo se tudi do »najlepšega kraja 
na Kranjskem« in bili očarani nad čudovito naravo. 
Po obrežju jezera smo se sprehodili mimo divjih 
račk in labodje družinice do grajskega kopališča, 
tam pa skočili v osvežujoče blejsko jezero. Vodne 
norčije pod mogočnim gradom in počivanje v senci 
ob pogledu na otoček sredi jezera je bilo zares 
neprecenljivo doživetje. 
Ko smo se pozno popoldne vrnili v planinsko 
zavetišče, smo se pomerili v igranju kart. Takrat 
so nas mentorji poklicali v zbor in nam sporočili 
veselo novico, da lahko naše planinske počitnice 
podaljšamo še za en dan. Novica nas je izjemno 
razveselila, takoj smo hiteli telefonirati staršem 
in se soglasno odločili, da bomo tudi naslednji 
dan izkoristili za namakanje v jezeru. Tako smo se 
naslednje jutro spet peljali na Bled in se predajali

vodnim radostim. Dan je spet prehitro minil in že je 
prišel večer, ko smo na preizkušnjo postavili naše 
mentorje. Organizirali smo izbiranje najboljšega 
mentorja in dobili zmagovalca Blaža. Ta je kljub 
poškodovani nogi premagal tekmece. To pa ni bilo 
edino tekmovanje, saj so mentorji za nas pripravili 
izbiranje najboljšega letovalca. Pri različnih 
športnih preizkušnjah sta se najbolje izkazala naša 
najmlajša – Florjan in Narsej. Naslednje jutro smo 
se vsi potrudili čim bolj pomagati pri pospravljanju 
in čiščenju karavle, nato pa smo se odpravili na 
pot proti domu. Polni novih doživetij smo varno 
prispeli nazaj v Loko in se poslovili v pričakovanju 
še kakšnih takšnih gasilskih počitnic. 

 Mladi gasilci PGD Loka

Za popestritev poletnega dogajanja na bazenu 
Sevnica smo pripravili ustvarjalne delavnice za 
otroke. Na prvi smo izdelovali štampiljke iz gobe, 
papirja in krompirja ter jih z barvami tiskali na 
papir. Na drugi delavnici smo slikali na kamne in 
stiropor, na tretji pa smo pričarali čas vitezov. 
Fantje so poslikali viteške meče in ščite, deklice 
pa so izdelale klobuke za princeske. Naredili smo 
viteški grad ter ga poslikali z viteškimi motivi.

Otroci so delavnice sprejeli z navdušenjem in veliko 
ustvarjalnosti. Z udeležbo smo bili zadovoljni. 
Vreme nam žal avgusta ni bilo naklonjeno, zato je 
večina delavnic odpadla. 

Tjaša Mahne

Ustvarjalne delavnice na 
sevniškem bazenu
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Prispevki

Na začetku avgusta je svoj častitljivi jubilej 
praznovala naša krajanka Marija Lakner iz Arta. 
Kljub svojim 90 letom je trdnega zdravja in še 
vedno pridnih rok. 

Vprašali smo jo za recept takšnega življenja, 
odgovorila pa nam je: »Trdo delo in pošteno 
življenje.« Ob tej priložnosti so jo obiskali in 
skromno obdarili predsednik KS Studenec Janoš 
Janc, predstavnika KODI Studenec Peter Rupar 
in Darko Metelko ter aktivistka KORK Studenec 
Bernarda Janc. Vsi smo ji zaželeli, da bi bila še 
dolgo tako optimistična, zdrava in vedno tako 
nasmejana.
       

Bernarda Janc

90 let Marije Lakner

V sklopu krajevnega praznika KS Tržišče, ki 
ga praznujejo 25. maja v počastitev zavetnika 
vinogradnikov sv. Urbana pod vodstvom društva 
Zagon Tržišče, so izročili namenu pletenko, 
krajevni simbol Tržišča. Obeležje spominja na 
nekdaj razširjeno rokodelsko pletarsko obrt in še 
izjemno živo in kakovostno vinogradništvo na tem 
območju. 
Postavitev pletenke je bila finančno in organizacijsko 
zelo zahteven projekt, društvo Zagon pa ga je ob 
pomoči Krajevne skupnosti Tržišče strokovno in 
temeljito izpeljalo. Projekt Pletenka je zahteval 
gradbeno dovoljenje, zato je bilo njeno odprtje šele 
letos. Pletenko so izdelali pod vodstvom Damjana 
Popelar v delavnicah Mirka Majcna, ki je pomagal 
v Novem mestu. 

Kulturni program ob odprtju je pripravilo društvo 
Zagon, zelo lepo pa ga je vodila mlada Veronika 
Lazar. Sodelovali so učenci osnovne šole Tržišče 
in pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec. 
Nagovor pri odprtju je imel poleg avtorja Damjana 
Popelarja tudi profesor Marin, skrbnik gradu na 
Mirni – speče lepotice. Strokovno je ocenil pomen 
izdelave in postavitve pletenke. Vse sta pozdravila 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik 
krajevne skupnosti Tržišče, Janez Kukec. Preden 
so pletenko predali namenu, jo je blagoslovil tudi 
domači župnik Slavko Kimovec ter postregel s 
strokovnimi podatki o njeni prostornini in teži ter 
količini zalitega betona, na katerega je pritrjena.
Za tem je bila na vrsti pogostitev, pripravile pa so 
jo članice Aktiva kmečkih žena Tržišče, Društvo 
vinogradnikov Malkovec in tržiški jasličarji. Ti so 
poskrbeli, da smo se lahko obiskovalci prijetno 
družili pri družini Pečnik na Mostcu.
Društvo Zagon Tržišče se zahvaljuje za vso pomoč 
Občini Sevnica, Krajevni skupnosti Tržišče, KŠTM 
Sevnica, JSKD RS, Janezu Pungerčarju, Janezu 
Stušku, Stanetu Reženu, Mirku Majcnu, Benu 
Proseniku in vsem, ki so kakor koli pomagali pri 
tem zahtevnem projektu v zadnjih dveh letih.

Avtor Damjan Popelar je povedal: »Moralistom se 
zdi sporna zaradi promocije alkohola, avtoličarju 
je problematična rja, statiku se zdi nestatična, 
ker postrani stoji, za pijanca je premajhna, za 
vinogradnika sijajna. 
Ravno to ji daje težo, da vsakomur govori svojo 
zgodbo, saj poznate tisti ljudski rek: Vsake oči 
imajo svojega malarja!«

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Odprtje   Pletenke,     spominskega 
obeležja, v Tržišču

Foto: Damjan Popelar

Foto: Borut Dvornik
Planinsko društvo Lisca Sevnica je 20. – 22. 
avgusta organiziralo planinski pohod na Triglav z 
okolico, katere se je udeležilo skupno 58 planincev, 
med temi pa je bilo kar 22 t.i. zelencev (prvi vzpon 
na najvišji slovenski vrh). Iz izhodiščne točke pri 
Aljaževem domu v Vratih smo se čez Prag podali 
do Kredarice, kjer smo prenočili. V sobotnem jutru 
smo se podali proti vrhu Triglava, kjer ob Aljaževem 
stolpu ni manjkalo veselja in seveda planinskega 
tradicionalnega krsta z vrvjo. Sledil je spust do 
Tržaške koče na Doliču, od koder smo se razdelili 
v dve skupini – prva se je povzpela na Kanjavec 
in Prehodavce, druga pa se je odpravila čez 

Hribarce v dolino Triglavskih jezer. Po zasluženem 
nočnem počitku smo se zadnji dan podali na Lepo 
Špičje, prvi spominski vzpon na omenjeno goro pa 
posvetili preminulemu 
članu PD Lisca Sevnica, 
Alojzu Flajsu. Poti obeh 
skupin so se ponovno 
združile v dolini pri koči ob 
izviru slapa Savica, nato 
pa smo prijetno utrujeni, 
a vendar ponosni na 
lastne dosežke, pot 
nadaljevali proti Sevnici. S 
svojo prisotnostjo so nas 
počastili tudi trije planinski 
prijatelji iz sosednje 
Hrvaške, z otoka Vis, 
med katerimi je bil tudi 
tamkajšnji predsednik 
planinskega društva. 
Vseh osem planinskih 
vodnikov je v treh dneh 
v gorah vzpostavljalo in 
ohranjalo gorski red in

Pohod na Triglav

Pri Športnem domu Sevnica je v soboto, 21. 
avgusta, potekalo že četrto tradicionalno 
srečanje starih glasbenih skupin - Kitariada starih 
bendov 2010. Celodnevni dogodek je poleg glasbe 
letos postregel tudi s športnimi in zabavnimi 
aktivnostmi, saj je že v dopoldanskem času potekal 
na bližnjih igriščih turnir v tenisu in turnir v odbojki 
na mivki. 
V popoldanskem času so se od 16. ure dalje 
predstavile mladinske glasbene skupine (The 
Lizzards, The Roks, Sušica band, John Doe, 
Blek Sheep), v večernem delu pa še zasedbe 
starejših, bolj izkušenih glasbenikov (Patina, 
Modre zvezde, Makadam, Jebend, Young ones, 
Razpotje, Samorastniki, Bluestones). Na festivalu 
so sodelovali predvsem stari bandi, ki so uspešno 
ustvarjali pred več desetletji. Med nastopajočimi 
je bilo veliko domačinov iz sevniške občine. Pri treh 
glasbenih točkah so se skupini Makadam pridružili 
še člani Kvinteta Bach. Prireditev je tako združila 
različne generacije glasbenikov, ki prihajajo iz več 
koncev Slovenije. Program so obogatili glasbeni 
gostje, med njimi Slavko Ivančič, Irena Tratnik & 
KOK Band ter Diona Dimm. Kitariado je obiskal 
tudi Dragan Bulič, ki je poskrbel za povezovanje 
prireditve v večernem delu. 

Na Kitariadi smo slišali predvsem staro rock in pop-
rock glasbo, ki je nastala do sredine devetdesetih 
let. Idejo za tovrsten glasbeni dogodek je pred 
leti dobil Miran Štojs, sevniški glasbenik, bobnar 
in roker po duši. Kitariado je obiskalo lepo število 
obiskovalcev, ki so uživali in vztrajali pozno v noč.
V Sloveniji ni prireditve v takšni obliki in s tovrstno 
glasbo, ki bi bila hkrati tudi tradicionalna, zato 
je sevniška kitariada edinstvena. To je dodaten 
razlog, da je podpora lokalnega okolja smiselna in 
dobrodošla pri organizaciji tovrstnega kulturnega 
dogodka tudi v prihodnje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

4. Kitariada starih bendov

disciplino ter skozi skupno dobro voljo uspešno 
izpeljalo zastavljen program. Vabljeni na Triglav in 
v čudovito osrčje slovenskih gora prihodnje leto!

Za PD Lisca Sevnica: Doroteja Jazbec



17September 10 17September 10

Grajska skrinja

Osrednji stroj mlačve, ki poteka po starem, je 
mlatilnica. V starih časih so žito mlatili na lesenih 
podih s cepci, na nekaterih kmetijah pa so mlatili 
strojno s pomočjo živali (po domače: na gepl). 
Mlatilnica deluje na električni motor in je močno 
poenostavila in pospešila mlačev. 
Stanko je leta 1984 od kmeta v Zabukovju kupil 
rabljeno mlatilnico, ki jo je ta že staro pripeljal 
iz Nemčije. Zanjo je takrat plačal 3.200.000 
dinarjev, za kar je moral prodati tri velike zdrave 
krave. Tudi mlatilnica je pomenila pridobitev za 
kmetijo in druge daleč naokoli, saj je romala od 
kozolca do kozolca po številnih vaseh pod Lisco. 
In z novo mlatilnico je takrat utihnil topot cepcev 
na podih. 

Mlačev pri Klenovškovih poteka pod kozolcem. 
Delo je napornejše od žetve predvsem zato, ker 
je bolj prašno ob mlatilnici in v prostoru, kjer se 
shranjuje slama. Pa tudi več ljudi je ponavadi 
treba, saj je potek dela razdeljen na več faz. 
Ponavadi eden od mlajših fantov meče žitne 
snope iz štanta. Drugi potem snope podaja na 
podajalno mizo, kjer eden razvezuje snope, glavni 
mojster pa jih poriva v mlatilnico. Na eni strani 
stroja se po posebnih lesenih žlebovih iz mlatilnice 
sipa pšenica, na drugi strani stroja pa leti ven 
slama. Pod strojem pa padajo pleve. Ponavadi je 
gospodar tisti, ki na prednji strani mlatilnice na 
lesene žlebove privezuje platnene vreče, v katere 
se po različnih žlebovih siplje žito. Vreče z žitom 
nato odnesejo v kašto (gospodarsko poslopje, v 
katerem se poleg drugega shranjuje predvsem 
žito), kjer žito nasujejo v velike lesene skrinje. Žito 
je pred mletjem navadno treba še prevejati, torej 
ločiti zrnje od plev.
Mlačev po starem je težavno delo. Tudi žetev je, pa 
marsikatero drugo delo na kmetiji tudi. Včasih pa 
je bilo vse še veliko teže, vendar se človeku zazdi, 
da so ljudje včasih delali z drugačnim odnosom in 
veseljem. Ta odnos še vedno žari v očeh gospodarja 
Stanka, ko konec žetve z veselim, ponosno žarečim 
obrazom opazuje polne štante zlatega klasja, ali 
pa konec mlačve skozi prste šumeča težka zrnja 
žita. Utrujenost potihne in pojavita se zadovoljstvo 
ter veselje, ki ga človek lahko začuti le ob dobro 
opravljenem delu. 

Pri Klenovškovih tako v sredi julija še vedno 
zabrni snopovezalka, ki njivo požanje hitreje kot 
nekoč pojoče žanjice, a kljub temu počasneje kot 
hrupni kombajni, ki se v teh hribovskih strminah le 
stežka obračajo in na marsikatero njivo, kot so na 
primer tudi te v Orehovcu, sploh ne morejo priti. 
Kombajni so ustvarjeni za ravninska polja, olajšajo 
in poenostavijo pa tudi žetev ter povsem odpravijo 
mlačev. Za žetev s kombajnom ni potrebna pomoč 
sosedov in vaščanov, pri Klenovškovih pa je ta 
zlasti pri mlačvi zelo zaželena in potrebna. Lahko 
torej rečemo, da so kombajni odpravili težaško 
delo, odpravili pa so tudi družabni in povezovalni del 
medčloveškega bivanja. Pri Klenovškovih sosedi 
prijatelji še pridejo skupaj. Veseli in radi pridejo 

pomagat. Žetev, mlačev, trgatev, 
koline … To so bila opravila, ki so bila 
včasih težka, a vedno tudi vesela, 
družabna ter so povezovala ljudi.
»Ko so žanjice prišle pomagat žet, so s 
seboj pripeljale svoje najmlajše otroke. 
Tem so dali vsakemu malo cajnko 
(košaro) in so ves dan za žanjicami 
pobirali klase, celo zrna. Zvečer so za 
svoje delo dobili majhno štručko kruha. 
Ej, kako so bili otroci veseli! Pa ni bil to 
bel kruh. Notri je bilo zmleto vse, tudi 
otrobi, kar ni bilo za prašiče. Zvečer 
so žanjice dobile za s seboj še »kajlo« 
takšnega kruha. In tako so se tisti 
dan in še naslednji dan preživeli,« se 
spominja tistih otroških dni Klenovškov 
Stanko iz Orehovca. 

Žetev s snopovezalko in mlačev na mlatilnice 
počasi izginjata. Kmalu bosta izginili iz vsakdanjega 
življenja, kot sta se v ljudsko izročilo preselili žetev 
s srpi in mlačev s cepci. Tega se spomnijo le še 
starejši, mlajši rodovi pa smo se z njimi srečali le na 
kakšnih folklornih 
ali etnoloških 
p r i r e d i t v a h . 
Kmalu bo tako 
tudi z žetvijo s 
s n o p o v e z a l k o 
in mlačvijo z 
m l a t i l n i c a m i . 
Otroci in mladi pa 
teh dveh starih 
načinov žetve 
in mlačve sploh 
več ne poznajo. 
Niti predstavljajo 
si ne, kako je 
delo današnjih 
k o m b a j n o v 
potekalo nekoč. 
Delo je bilo veliko 
težje, zato pa 
je bil kruh toliko 
slajši. Dragocenejši in bolj spoštovan. Morda 
bi ljudje kruh bolj spoštovali, če bi ga tako kot 
nekoč težko pridelali in bi ga kot nekoč pri mnogih 
primanjkovalo. 
Pri Klenovškovih v Orehovcu žito še vedno vsako 

leto posejejo, požanjejo in zmlatijo 
kot nekoč. Pri njih lahko otroci in 
mladi vidijo, kako so delali včasih, 
še ne pred tako dolgo časa. 
Na videz zastareli način dela je 
pravzaprav še eden redkih živih 
prikazov življenja, ki počasi izginja 
iz našega podeželja. 
»Svoje otroke sem naučil delati. 
Vse znajo narediti in v življenju jim 
bo to še prav prišlo. Upam pa, da 
jim vsega tega ne bo treba delati. 
Ali pa vsaj ne tako in da se jim ne 
bo treba toliko mučiti kot nam.«

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Mlačev

Šola in šolarji

Spet se odpirajo šolska vrata, nekateri bodo 
stopili skoznje prvič, večina mladih ljudi pa bo 
svoje šolanje nadaljevala. Ali ste že kdaj pomislili, 
kaj beseda šola pravzaprav pomeni? Davno je že 
udomačena, vendar še vedno nekako učeno zveni. 
Dobili smo jo iz latinščine, kjer je pomenila toliko 
kot nauk ali učena razprava. V latinščino pa so jo 
uvedli Grki, njim je pomenila v prvi vrsti prosti čas, 
počitek, in tudi učen pogovor, torej dejavnost, 
ki je mogoča v prostem času, skratka šola = 
izobraževalna ustanova.
Danes nam pomeni šola proces učenja v določenem 
obdobju, osnovno šolanje je obvezno, nadaljnje in 
višje izobraževanje pa koristno. Zanimivo je, da 
se je ime šolar, šolarka, šolarica prijelo učencev 
in učenk na stopnji osnovnega izobraževanja v 
tako imenovani osnovni (=ljudski) šoli, obiskovalci 
srednjih, višjih in visokih šol pa so srednješolci 
(=dijaki), višješolci, visokošolci (=študenti in 
študentje).
Proces izobraževanja ali šolanja ima v vsakdanji 
rabi ime šola, enako poimenovanje se je udomačilo 
tudi za zgradbo, kjer izobraževanje poteka. 

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

Jezikovni kotiček

V zobeh besede se zatikajo,
goreče upanje ugaša,

prsti s težavo se premikajo,
telo življenje le še oponaša.

Nič več ni mišic močnih,
ne oblog celulita,

las ni več mogočnih
je glava kot obrita.

Kot lev močno srce
a telo izgublja moč,
brez zdravil ne gre
tako kot je nekoč.

Vidno se krči telo,
le kost še prekriva koža.

Še glas zamrl bo,
čutiš, da te rahlo boža.

Vabi te nevidno stran
čudno bitje belo,

upiraš se a vse zaman,
te v črno je odelo.

 Tanja Košar

Bitje belo

Jutro že iz noči vstaja,
v rosi travnik je podoba raja.

Prvi sončni žarek se med trave zapodi,
rosne kapljice obsveti, so kot mali biseri.

Bogomolka prva se zbudi,
lačno v želodčku kruli ji.

Leno se po travniku premika,
bistro že za hrano stika.

V novo jutro vse veselo
mravljice gredo na delo,

mali muren pa še spi,
peti zjutraj se mu ne mudi.

Iz trave na travo kobilica skaklja,
pajka opazuje in se mu smehlja.

Ne more revež na rosno pajčevino
po tleh raziskuje travnika površino.

Na listu je trpotca gosenica prižeta,
nažira lista se, z roso je odeta,

na kamen pa pikapolonica pleza,
suši rosna krila, na sonce jih razteza.

                                               Tanja Košar

Jutro  na  travniku
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Šport in rekreacija

Klub je bil ustanovljen aprila 2007, od takrat 
pa so varovanci trenerja Jurija Orača osvojili 
že 38 medalj na državnih prvenstvih (DP). Leta 
2008 so osvojili štiri in se veselili prvega naslova 
mladinskega državnega prvaka v kikboksingu 
Aljoše Orača. Čez leto dni so osvojili že 11 medalj, 
naslov državnega prvaka pa je pripadel Mateju 
Budni v kadetski konkurenci. Na koncu prvega 
dela letošnje tekmovalne sezone so tekmovalci po 
petih turnirskih nastopih za DP osvojili neverjetnih 
23 medalj, od tega osem zlatih, štiri srebrne in 
11 bronastih. Najboljši sevniški kikboksar je postal 
mladinec Davor Žveglič, saj je v dveh disciplinah 
in treh težnostnih kategorijah osvojil naslov 
državnega prvaka, v eni pa je dobil srebro. Klub 
je s temi vrhunskimi rezultati gotovo eden najbolj 
perspektivnih športnih klubov v Posavju. K uspehu 
so pripomogli tudi športniki, ki na DP niso posegli 
po medaljah, bili pa so na nehvaležnih 4. in 5. 
mestih. 

V klubu vadi več kot 40 članov, predvsem 
osnovnošolci in dijaki, pa tudi študenti in odrasli. 
Poglavitna dejavnost kluba je poučevanje borilnih 
veščin rokoborbe, boksa, kikboksinga in MMA. 

KONČNI VRSTNI RED UVRSTITVE na DP za LETO 
2010: 

FULL KONTAKT
1. Tamara Grčar, mladinke - 56 kg
2. Kristjan Špan, mladinci - 81 kg
2. Rok Kuzem, člani - 67 kg
3. Denis Orač, člani - 81 kg
2. Aljoša Orač, člani - 86 kg
3. Aljoša Orač, člani - 91 kg
3. Rok Štih, člani + 91 kg

KICK LIGHT
1. Eric Marin, mladinci - 84 kg
1. Davor Žveglič, mladinci - 89 kg
1. Davor Žveglič, mladinci - 94 kg

Klub borilnih veščin Sevnica 

V nedeljo, 15. avgusta, je v Železnikih potekalo 
državno prvenstvo v gorskem teku za člane. Proga 
je bila dolga 12.000 m, višinske razlike pa je bilo 
kar 1184 m (za primerjavo – Lisca je visoka 948 
m, Ratitovec pa 1666 m). Robert Lendaro, ki je 
letos že postal državni veteranski prvak v gorskem 
teku na Osolnik, se je odločil preizkusiti tudi na 
res ekstremni preizkušnji – 12 km gorskega teka 
iz Železnikov na Ratitovec (zadnja dva kilometra 
sta potekala po skalah). V absolutni konkurenci 
za državno prvenstvo se je Robert odlično znašel 
med odličnimi slovenskimi gorskimi tekači in 
osvojil 9. mesto. V kategoriji mlajših veteranov je 
prepričljivo zmagal. Ker dostop na vrh Ratitovca 
ni mogoč z nobenim prevoznim sredstvom, so 
tekmovalcem opremo na vrh odpeljali z gondolo. 

Pri sestopu z Ratitovca so morali tekmovalci štiri 
kilometre do cerkvice v Prtovčah prehoditi, tam 
pa so jih čakali spremljevalci in jih odpeljali nazaj 
v Železnike na razglasitev 15. gorskega teka 
na Ratitovec, ki je štel za državno prvenstvo. 
Organizator je za najhitrejših 10 pripravil denarne 
in praktične nagrade. 
      
 Vanja Lendaro

Državno prvenstvo v 
gorskem teku za člane 

LIGHT KONTAKT
1.     Ivan Šribar, st. kadeti - 47 kg 
1.     Ivan Šribar, st. kadeti - 52 kg 
5-6. Matej Budna, st. kadeti - 52 kg
3.     Matej Budna, st. kadeti - 57 kg
5-6. Uroš Cizerle, st. kadeti - 52 kg 
3.     Uroš Cizerle, st. kadeti - 57 kg 
7.     Kristjan Špan, mladinci - 79 kg
3.     Eric Marin, mladinci - 84 kg
5-6. Kristjan Špan, mladinci - 84 kg
2.     Davor Žveglič, mladinci - 89 kg
1.     Davor Žveglič, mladinci - 94 kg
8.     Rok Kuzem, člani - 69 kg
5.     Primož Krejan, člani - 89 kg
3.     Rok Štih, člani + 94 kg

MUSICAL FORMS – GLASBENE FORME
7. Špela Štojs, st. deklice 
1. Tamara Grčar, mladinke 
3. Tamara Grčar, članice

Na podlagi doseženih športnih rezultatov članov 
KBV Sevnica na DP in MT v obdobju od 1. 1. do 31. 
5. 2010 je Olimpijski komite Slovenije – združenje 
športnih zvez podelil sedmim športnikom, članom 
KBV Sevnica, status vrhunskega športnika. 
KBV Sevnica je društvo z največjim številom 
kategoriziranih športnikov v sevniški občini.
DRŽAVNI RAZRED:
 - Aljoša Orač
 - Denis Orač
 - Rok Kuzem
 - Rok Štih
MLADINSKI RAZRED:
 - Davor Žveglič
 - Kristjan Špan
 - Eric Marin
KBV Sevnica se iskreno zahvaljuje za izkazano 
finančno pomoč vsem pokroviteljem in donatorjem, 
še posebno pa družbi GEN energija, d. o. o., iz 
Krškega, ki je s svojo nesebično pomočjo vedno 
stala klubu ob strani pri soustvarjanju vrhunskih 
dosežkov. 

Jurij Orač, predsednik

1.mesto mlajši veterani

Start v Železnikih
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Šport in rekreacija 

V soboto, 17., in nedeljo, 18. julija, je bilo v Velenju 
državno prvenstvo za člane in članice, udeležili 
pa so se ga tudi znani iz slovenske atletike: Matic 
Osovnikar, Roman Kejžar, Snežana Rodić, Marija 
Šestak, Jurij Rovan, Gregor Kokalovič, Marlene 
Ottey, Sabina Veit, Rožle Prezelj, Boštjan Buč in 
Martina Ratej. Najuspešneje je Sevnico zastopal 
Robert Lendaro. V soboto je odtekel 5000 m in 
zasedel 5. mesto z izboljšanjem svojega osebnega 
rekorda. V nedeljo je nastopil na 3000 m in spet 
osvojil 5. mesto ter izboljšal svoj osebni rekord 
za osem sekund. Na 5000 m so od Sevničanov 

nastopili še Matej Samide, zasedel je 8. mesto 
in dosegel osebni rekord, Miha Povšič je zasedel 
11. mesto. Pri ženskah je nastopila Vanja Lendaro 
in bila četrta, z novim osebnim rekordom pa je 
za manj kot dve sekundi zaostala za bronasto 
medaljo. Na 3000 m sta poleg Roberta nastopila 
še Jan Samide, zasedel je 8. mesto in izboljšal 
osebni rekord, ter Miha Povšič, ki je pritekel v cilj 
deseti. 
      
  Vanja Lendaro

Sevničani na državnem 
prvenstvu

SEVNICA

ZVEZA

 
ŠPORTNIH 
DRUŠTEV 

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

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Javni poziv za uporabo 
športnih objektov v 
občini Sevnica

Po poletnem oddihu se bo v Sevnici nadaljeval 
jesenski del Občinske nogometne lige. Najprej bo 
tekmovanje za pokal občine Sevnica, igre bodo na 
izpadanje, prve tri ekipe se bodo uvrstile v končni 
turnir, ki bo novembra. Prva liga se bo začela 
29. avgusta, 2. liga pa 28. avgusta, igre bodo na 
igrišču pri bazenu. Veterani bodo začeli igrati teden 
dni pozneje, se pravi 5. septembra v Tržišču. Vse 
dodatne informacije so na spletnih straneh www.
kapodol.com in www.sportna-zveza-sevnica.si.
Po koncu jesenskega dela, ki se bo končalo okrog 
6. novembra, se lahko pridružite zimski ligi, ki 
se bo začela okrog 20. novembra. Za dodatne 
informacije pokličite Matjaža Koritnika (041/516-
344). Predloge, pohvale in graje lahko napišete na 
strani Facebooka, kjer ima Športna zveza Sevnica 
svojo stran. 
      
  Matjaž Koritnik

Občinska nogometna liga

Kulturno športno društvo Lukovec je organiziralo, 
v soboto, 14. avgusta, ob 15. uri, turnir v malem 
nogometu na igrišču pri KMD Lukovec. Sodelovalo 
je pet ekip s področja Sevnice ter okolice.
Kljub občasnemu dežju je turnir lepo potekal, 
zmagala  je ekipa iz Loga, drugi so bili domačini iz 
Lukovca, tretja pa ekipa  iz Hrastnika. 

Ob turnirju je potekal tudi srečelov z dobitki 
naših  zvestih sponzorjev, katerim se seveda lepo 
zahvaljujemo. Za hrano in pijačo so poskrbeli mladi 
Lukovca, ki delujejo pod okriljem KŠD Lukovec.
Nasvidenje drugo leto.

                                                           Alenka Kozorog

Nogometni turnir na Lukovcu 
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Utrip življenja

Otroci prometna pravila morda že dobro poznajo, 
a se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in 
polni vtisov, o katerih med potjo v šolo pripovedujejo 
svojim sošolcem, pri tem pa pozabljajo na 
previdnost in upoštevanje prometnih pravil. Zato 
v skladu z usmeritvami za zagotavljanje varnosti 
cestnega prometa policisti ob začetku šolskega 
leta izvajajo številne preventivne in tudi represivne 
aktivnosti. Z navzočnostjo v šolah in na šolskih 
poteh prispevajo k boljši varnosti otrok.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, 
prometne predpise pogosto spregledajo ali pa si 
jih razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, 
ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo 
pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega 
se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti 
predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. 
Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino 
šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko 
pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. 
Vozniki moramo nanje še posebej paziti!

Starši!
Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni 
posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne 
in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko 
samostojno sodelovali v prometu. Starši morajo 
otroka pripraviti, da bo lahko samostojno in varno 
sodeloval v prometu. Otrok do 7. leta starosti 
mora imeti ustrezno spremstvo na poti v vrtec 
oziroma v šolo in domov.
Te in prihodnje dni čim več časa namenite 
prometnovarnostni vzgoji otrok! Preverite, kaj vaši 
otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak 
tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri 
tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete 
zgled svojim otrokom!
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Posebej 
prvošolčka vedno pospremite starši do učilnice in 
ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako 
lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj bodo 
oblečeni v svetla oblačila in okoli vratu naj nosijo 
rumeno rutico. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, 
naj nosijo svetlo odbojno telo, npr. kresničko.
Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z 
varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte 
zavarovane v ustreznih sedežih. Tudi sami se 
vedno pripnite!

Vozniki!
Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in 
njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni! Temu 
prilagodite tudi način svoje vožnje. Še posebej 
bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se 
morda otroci igrajo (npr. na ulicah, parkiriščih …).

Viri: http://zlataleta.com/varna-pot-v-solo-in-domov/
http://193.2.241.80/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=24&Itemid=43

Varna pot v šolo in domov

Lignji polnjeni z rižem in lovkami

1 kg lignjev, 1,5 dcl belega vina, 1,5 dcl oljčnega 
olja, 200 g riža basmati,  3 paradižnike, peteršilj, 
5 strokov česna, poper, sol, 1 čebulo, 1 jajce.
 
Lignje očistimo, lovke nasekljamo, prav tako 
česen, peteršilj in čebulo. Paradižnike olupimo in 
narežemo na kocke. Riž na pol skuhamo. Na malo 
olja popražimo čebulo in lovke. Pražene lovke, 
riž, česen peteršilj, jajce zmešajte in nadevajte v 
lignje in zašpilite z zobotrebcem. V ponvi segrejte 
oljčno olje in nahitro opecite lignje iz vseh strani. 
Dodajte nasekljan peteršilj in na kocke narezan 
paradižnik ter pražite. Zalijte z belim vinom in še 
malo podušite.

Postrežete kot toplo predjed ali pa k beli polenti 
ali k blitvi s krompirjem. 

Morske testenine

200 g morskih sadežev, 1/2 kg širokih rezancev, 
olivno olje, poper, peteršilj, česen, rožmarin, malo 
belega vina, sol, poper in 2 žlici parmezana.

Testenine skuhamo in odcedimo. Morske sadeže 
na hitro spražimo na olivnem olju, dodamo 
sesekljan česen, rožmarin in zalijemo z belim 
vinom (1,5 dcl), malo pokuhamo. Dodamo 
testenine, potresemo s parmezanom in 
sesekljanim peteršiljem, posolimo in popopramo 
ter pokuhamo toliko časa, da se omaka oprime 
testenin.

Žemeljni kipnik:

3 žemlje, 5 jabolk, sladkor za potresanje, cimet, 
1/4 l mleka, 1 jajce

Žemlje narežemo na rezine, jabolka olupimo in 
naribamo, v nameščen pekač naložimo polovico 
žemelj, pokrijemo s polovico jabolk, posujemo s 
sladkorjem in cimetom ter to še enkrat ponovimo. 
V lončku zmešamo jajce z mlekom in prelijemo čez 
narastek. Pečemo na 200 stopinjah približno pol 
ure.

Ta sladica je enostavna,  hitro pripravljena, z malo 
domišljije jo lahko izboljšate. Je pravi nadomestek 
za jabolčni zavitek.

                                                               
Cveta Jazbec

Recepti

V Zdravstvenem domu Sevnica 
smo s 1. 7. 2010 odprli 

SPECIALISTIČNO AMBULANTO ZA PSIHIATRIJO. 
Anita Lavrenčič Katić, dr.med., spec.psihiater, 

medicinska sestra: Rozalija Trupi, s.m.s.

Ordinacijski čas:

PONEDELJEK 13.00 - 19.30 ure
TOREK  07.30 - 14.00 ure
SREDA     07.30 - 14.00 ure
ČETRTEK     07.30 - 14.00 ure
PETEK          07.30 - 14.00 ure

Paciente sprejemamo po predhodnem naročilu 
na tel: 07 81 61 540 ali e-mail: psihiatricna.
amb@zd-sevnica.si, OZ. PACIENT LAHKO SAM 
POIŠČE POMOČ V AMBULANTI .
V začetku čakalne dobe ni. 
Ambulanta bo delovala pri glavnem vhodu desno.

Vir: Zdravstveni dom Sevnicawww.doziv l jaj .s i

Na koncu sprehoda se bodo z vzgojiteljicami 
pogovorili o izkušnjah, zanimivostih ter prešteli 
podeljene simbole. Pri akciji bodo sodelovali 
predšolski otroci iz vse občine Sevnica v sredo, 
22. septembra.

Želimo vam veliko veselja in nasmehov ob pravilnem 
parkiranju. Če vas bo na vozilu čakal Kisko, naj bo 
to le dobronamerno sporočilo, saj bodo otroci 
kmalu spet na sprehodu in boste s »popravnim 
izpitom« pripomogli k urejenim in vsem dostopnim 
pločnikom ter drugim potem za hojo.
Naj pravila pravilnega parkiranja ne veljajo le 
na območju občine Sevnica, temveč prenesimo 
vzgled tudi onstran naših meja, s tem pa vse 
voznike opozorimo na najšibkejše udeležence v 
cestnem prometu.

Sonja Bobek Simončič in Petra Biderman
SPV občine Sevnica

Lani je bila akcija cestne 
preventive »Vsi smo 
promet«, v sklopu katere so 
predšolski otroci opazovali 
mirujoči promet in s 
Smeškom nagradili voznike, 
ki so pravilno parkirali, 
napačno parkirana vozila 
pa opomnili s Kiskom, zelo 

dobro sprejeta. Letos si bodo predšolski otroci 
spet pridobivali izkušnje o pravilnem parkiranju in 
pomembnosti tega, nato pa bodo odšli na sprehod 
ter skupaj z vzgojiteljicami opazovali in ustrezno 
razdelili Smeške in Kiske.

Pravilno parkiraj – 
nasmehni se Smešku!

Društvo nekadilcev je bilo ustanovljeno 17. julija 
1984 in vpisano v register pravnih oseb na Upravni 
enoti Sevnica. Glavni pobudnik za ustanovitev je bil 
Janko Blas, prvi predsednik je bil Pavel Zagode, 
podpredsednica pa Vladimira Tomšič. Sedež 
društva je bil v ZD Sevnica, Trg svobode 14, člani 
pa so se sestajali v prostorih knjižnice. 
Ustanovljeno je bilo kot prostovoljno in nepridobitno 
združenje fizičnih oseb, včlanjenih v društvo 
nekadilcev, ki organizirano opozarja na škodljivost 
kajenja, si prizadeva varovati pred tobačnim 
dimom in s propagando proti kajenju ter z vzgojo 
za zdrav način življenja vpliva na odnos mladine in 
odraslih do kajenja, njihovega zdravja in okolja. 
Pri svojem delu se je Društvo nekadilcev povezovalo 
z organizacijami in skupnostmi, ki imajo podobne 
interese in je njihovo delovanje skladno z nalogami 
in cilji ZDNES.
Glavni cilj in namen omenjenega društva je bil 
doseči prepoved kajenja v zaprtih prostorih, 
vzgojno-varstvenih in izobraževalnih organizacijah, 
zdravstvenih ustanovah in v vseh javnih prostorih, 
tudi javnih prevoznih sredstvih (vlaki, avtobusi). 
Društvo je organiziralo številna predavanja o 
škodljivosti in posledicah kajenja. Prav tako se je 
zavzemalo za prepoved reklamiranja tobačnih 
izdelkov v sredstvih javnega obveščanja in na 
različnih prireditvah. 
Po 26 letih aktivnega delovanja in prizadevanja 
za dosego postavljenih ciljev je letos prenehalo 
delovati. Vsi glavni cilji društva so bili doseženi. 
To dejavnost je prevzel Zdravstvenovzgojni center 
ZD Sevnica pod vodstvom Vladimire Tomšič. Ta 
opravlja delo s posamezniki, ki hočejo prenehati 
kaditi. 

Podpredsednica DN                         Predsednik DN
  Vladimira Tomšič             Pavel Zagode

Društvo nekadilcev Sevnica

Za slovo od poletja še nekaj lahkih morskih 

receptov, enostavnih in hitro pripravljenih:
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22 September 10

Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. septembra 2010 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

IVANOV: DRMA: EJDETIK: ACETAL:

DEJAVNOST
LUTKARJEV

STEKLENA 
CEVKA ZA 
KEMIJSKE 
POSKUSE

PRAOČE 
VSEGA 

ČLOVEŠTVA

SLABŠA
TRAVA, 
ŠČAVJE

STARO-
RIMSKI
PESNIK

(“ANALI”)

DESKA
KOT POD-
LOGA PRI 
RISANJU

PODELJENA 
PRAVICA

ZA KAJ

NAŠA 
POPEVKA-

RICA
(SAŠA)

UDELE-
ŽENEC
UPORA

NASTOPA-
JOČI S 

POGOSTO 
TREMO

KRISTIJAN 
UKMAR

FRANCOSKI
PISATELJ
(EMILE)

18. ARAB-
SKA ČRKA

AMERIŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA
GARDNER

SOL ALI
ESTER

SOLITRNE 
KISLNE

LIDIJA
OSTERC

ŠPANSKA
IGRALKA
SASTRE

PLAČILO ZA
OSKRBO
OTROKA
OSEBNI
ZAIMEK

NOTRANJI
USTROJ,
SESTAVA

OLAJŠANJE 
SMRTI IZ 
USMILJE-

NJA

TAKSA ZA
UPORABO

MOSTU
ANT. PREB.

KARNIJE

ZLITINA IZ 
ŽELEZA IN 
NIKLJA ZA
KIRUR. IN-

STRUMENTE

PRESEČ-
NICA

ŽENSKO
PERILO IZ

ENEGA KOSA
ALPSKI

SMUČAR
RUSKI 

SLIKAR
(ALEKSAN-

DER,
1806-1858)

HRVAŠKI 
PEVEC
DEDIĆ

BODLJAJ,
ZBODLJAJ

ČEBELJI 
PRODUKT,

MED

ZEMLJA

ŠVICARSKI
DRAMATIK

(JOHANNES)

SEVERO-
VZHOD

EJEKTOR
STRELNEGA

OROŽJA

AMERIŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA 
ROBERTS

NAUK O
SVETLOBI
STADION
V BUDIM-

PEŠTI

EMIL
NOLDE

ZAJEC
(OTROŠKO)
NEKD. ČEŠ.

TENISAČ
(PETR)

OBLAČILO
MUSLIMANK

MODEL
RUSKEGA

VOZILA

KRAJ NA
ZAHODU

HALOZ

JEZERO V
TIBETU
TURŠKO

JANEŽEVO
ŽGANJE

NAŠA
NAJDALJŠA

REKA

SILA NA 
ENOTO 

POVRŠINE

ŽIVALSKI VRT

ŽUPAN V OBDOBJU
ILIRSKIH PROVINC
POD NAPOLEONOM

IZREDNA
LEPOTA

EDEN OD
STARŠEV,

OČE

TRAGEDIJA
VITTORIA
ALFIERIJA

ORGANSKA
SPOJINA

IGOR
DEKLEVA

ČLOVEK Z
EJDETIČNO

SPOSOB-
NOSTJO

JUTRANJA 
POŽIVILNA 

PIJAČA

EG. BOG
SONCA

SLOVENSKI
KANT-
AVTOR

SMOLAR

MOGOČNA 
GORA

Rešitev avgustovske križanke je MATT DILLON. 

Izžrebani so bili: 
1. nagrada – Janez Traven, Glavni trg 3, 8290 Sevnica 
2. nagrada – Ines Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica 
3. nagrada – Sandra Dermelj, Budna vas 11, 8297 Šentjanž

Nagrade za mesec SEPTEMBER

1. nagrada: vrečko iz blaga, ki jo podarja KŠTM Sevnica

2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica

3. nagrada: vstopnica za kino, ki jo podarja KŠTM Sevnica

VICOTEKA

Gorenjec na dopustu vpraša:“Koliko stane 
vožnja do postaje?”
“15 evrov, gospod.”
“Koliko pa računate za prevoz prtljage?”
“Nič.”
“Potem peljite samo prtljago. Jaz bom tekel za 
vami.”

Ko je natakar postregel kavico je vprašal gostjo, 
ki je sedela za mizo:
»Kaj niste opazili, da je vaš mož padel s stola 
pod mizo?«
»To ni moj mož! Moj mož ravnokar prihaja skozi 
vrata!«

V turistično agencijo stopi možakar in vpraša:
»Za svojo ženo iščem miren turistični kraj v 
Alpah. Imate kakšno ponudbo, ki je povezana s 
plazovi?«

Možakar je vstopil v turistično agencijo in rekel:
»Dve karti za križarjenje po Karibskih otokih 
zame in za mojo ženo!«
»Želite ločeni kabini ali pa ločeni postelji?«
»Ne, raje bi ločeni ladji!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

V katerem kraju in pri 
katerem objektu stoji 
obeležje na fotografiji, 
komu je posvečeno ter 
kdo je izdelal okrogel 
kovanec v sredini 
obeležja?

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

Izmed prispelih pravilnih 
rešitev bomo izžrebali dve 
praktični nagradi. 

Foto: Rok Petančič

IZREK ZA LEPŠI DAN
Če želite polneje živeti, morate spoznati 
umetnost uživanja v malih, drobnih trenutkih 
življenja. Ta svet res ni v celoti zlat, a na njem 
je nešteto zlatih žarkov, ki čakajo na odkritje…

Rešitev skrivnega 
kotička iz prejšnje 
številke  je:  Vinska 
klet Mastnak, ki se 
nahaja v Orešju 
nad Sevnico (t.i. 
Krakovo).

Izžrebana sta bila:

Avgust Potočnik, Log pri Vrhovem 26,
1433 Radeče 

Mira Vrtačnik, Dolenji Boštanj 24 b, 
8294 Boštanj 
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Kot nosilci list so bili predstavljeni: 
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SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letali{ka cesta 26  www.spar.si

SAMO PRI NAS!
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