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Intervju

Annemarie Culetto   

Annemarie Culetto je absolventka 
etnologije in kulturne antropologije, 
aktivno pa deluje na področju turizma in 
ohranjanja kulturne dediščine v svojem 
kraju Loka pri Zidanem Mostu in tudi 
v naši občini. Njena skrb je spodbujati 
mlade k ohranjanju starih že pozabljenih 
običajev na raznih delavnicah, skrbi 
pa tudi za povezovanje in druženje 
mladine na podeželju. Leta 2014 je 
prejela bronasto azalejo, priznanje, ki ga 
podeljuje Turistična zveza občine Sevnica 
za prepoznavno delo v turizmu. 
  
 
Annemarie, smo v predstavitvi kaj pozabili 
povedati o vas? 
 
Mislim, da ste poglavitno povedali. Naj dodam le, 
da res delam vse, kar delam, s srcem. 
  

Se ob študiju ukvarjate še s čim? 

Sem aktivna članica Turističnega društva Loka. 
Pravkar pripravljam projekt, ki se bo začel 
decembra in bo nadaljevanje lanske razstave 
adventnih venčkov Vencember, le v razširjeni obliki. 
Upam, da nam bo uspelo. Sem lokalna turistična 
vodnica in vodnica na gradu Sevnica. Delo z ljudmi 
me veseli in je hkrati zame izziv. V prostem času 
pa rada preizkušam in ustvarjam nove recepte, 
predvsem za torte in slaščice. 

Katera so po vašem mnenju področja, v katerih bi 
se lahko mladi bolje vključevali v lokalno skupnost? 

Težava, da se mladi slabo ali celo ne vključujejo v 
lokalno skupnost, vidim predvsem v nesoglasjih 
med mladimi in starejšimi. To, da starejši mladino 
prehitro označijo za nesposobno in jim ne dajo 
možnosti, da bi se dokazala, se mi ne zdi prav. 
Hkrati pa s(m)o mladi neposlušni za nasvete 
starejših in jih vidimo kot oviro pri doseganju 
cilja. Po mojem mnenju je potreben kompromis. 
Izkušnje in znanje starejših je pametno spoštovati, 
upoštevati pa inovativnost, ideje, zagnanost 
mladih in jim (nam) dati priložnost. Kadar dobimo 
občutek, da smo sprejeti, delamo več in raje. Če 
odpravimo to težavo in sprejmemo kompromis, 
bo tudi vključevanje mladih v lokalno skupnost 
lažje. So pa mladi dobrodošli na vseh področjih, od 
gasilstva, turizma, športa, ohranjanja običajev do 
ustvarjanja novih tradicij. 
  

Kaj vam pomenita domači kraj in družina in kje se 
vidite v prihodnosti? 

Rada raziskujem druge kraje, a se je res lepo 
vrniti domov. Loko imam rada. Vedno znova me 
navdušujeta njena zgodovina in narava, ki nas 
obdaja. Bi rekla, da sem kar lokalpatriot. Pa saj 
je težko drugače, če si iz takšne družine, ki te že 
od malega vključuje v dogajanje v domačem kraju. 
Doma smo res zelo povezani, veliko si zaupamo in 
drug drugemu stojimo ob strani. Družina, fant in 
peščica pravih prijateljev so tisti, ki me podpirajo, 
in res sem vesela, da jih imam, prav njih in takšne, 
kot so. V prihodnosti pa … še bi rada delala z 

ljudmi, nekje znotraj stroke, blizu mi je aplikativna 
antropologija, organizacija mi požene kri po žilah. 
Nekoč nekje pa si želim imeti svojo slaščičarno. 

Kaj radi počnete prav zase, za dušo, kaj vam 
pomaga, da imate voljo in energijo  za prostovoljno 
delo? 

Tečem, berem, kuham in pečem. V kuhinji se res 
sprostim. Peka je za mojo dušo. Nič pa mi ne da 
več energije za delo kot nasmejani in zadovoljni 
obrazi tistih, ki se jih moje delo dotakne. 
  

Kaj pa sporočate bralcem Grajskih novic? 

Nikoli ne nehajte sanjati in si želeti. Pa drznite si. 
  
  

Annemarie, hvala za vaše misli. Želimo vam veliko 
veselja in uspehov na zanimivi poti in naj vam uspe 
vse, česar se boste lotili v življenju, predvsem pa 
ostanite prijazno in srčno dekle. 
  

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog

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

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

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

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

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

Svet se nenehno spreminja, in to čedalje 
hitreje. Za tehnološke spremembe, uvajanje 
novosti v zdravstvo, predelavo hrane, nove 
materiale potrebujemo čedalje manj časa. 
Okolje nas vse skupaj sili k nenehnemu 
razmišljanju, prilagajanju in ustvarjanju, zato 
bo spreminjanje v prihodnje še hitrejše in 
mogočnejše. Mlajše generacije vse skupaj 
dohajajo in sprejemajo z veliko manj stresa 
in napora kot starejše, ki potrebujejo za 
razumevanje in prilagajanje precej več časa. 
Z vsemi temi spremembami smo vsi skupaj 
tudi precej bolj informirani. Skoraj vse 
informacije  dosežejo večino ljudi. V danih 
trenutkih je pretok informacij prehiter in 
nepremišljen. 
Včasih gre za preveliko poseganje v osebne 

zadeve, ki so stvar posameznika in k
odgovornosti kličejo le njega. Posledice pa 
lahko vodijo v nezadovoljstvo, zavidanje in 
pohlep. 
Ni več meja, nikogar ni več strah in ni 
spoštovanja. Mi, ki živimo to življenje, 
ustvarjamo stresno okolje in gradimo 
nezaupanje med ljudmi. Izgublja se občutek za 
sočloveka, premalo je pomoči, skupnega dela, 
pozitivne naravnanosti, hrepenenja in pohval. 
Navsezadnje smo mi sami tisti, ki lahko kaj 
spremenimo, ukrepamo, upočasnimo in tudi 
povemo. In ne sme se nam zdeti čudno, da 
smo priča čedalje številnejšim ekstremnim 
dosežkom in posebnim ljudem, ki morda to 
sploh niso.

Mojca Pernovšek

SEVNICA

LUKOVEC 
Sobota, 5. 9. 2015,

ob 18.00

15. OBLETNICA DELOVANJA KŠD LUKOVEC

VABLJENI

      ANSAMBEL
BRATOV POLJANŠEK

POD VELIKIM ŠOTOROM

GLASBENI GOST: BRANE KLAVŽAR
KULTURNI PROGRAM

VELIKA VRTNA VESELICA 
SREÈELOV
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Občinske strani

 
Občina Sevnica je po tem, ko je v parku ob Savi 
v Sevnici lani zaživel kompleks trim in fitnes 
naprav na prostem, slednje postavila tudi v 
Boštanju. Celovito urejeno območje s petimi fitnes 
napravami se nahaja za baliniščem oziroma za 
gasilskim domom ter je na voljo vsem, ki si želijo 
tovrstne rekreacije. 

Osnovna šola Ane Gale Sevnica je v sodelovanju 
s številnimi donatorji in tudi s sredstvi, zbranimi 
na tradicionalnem marčevskem dobrodelnem 
koncertu Rotary kluba Sevnica, v preteklem 
šolskem letu uspela zbrati dovolj sredstev za 
postavitev novih igral na igrišču pri šoli. Igrala 
so prirejena za uporabo otrokom s posebnimi 
potrebami in omogočajo, da bodo z novim šolskim 
letom otroci še naprej vzdrževali in razvijali svoje 
gibalno-motorične sposobnosti. Postavitev igral 
je omogočila tudi Občina Sevnica. 

V sodelovanju z bodočim upravljavcem začasnega 
nogometnega igrišča pri Športnem domu Sevnica 
je občina pričela z izvedbo ureditvenih del, ki bodo 
zajemala postavitev ograje, golov in dokončno 
ureditev travnate površine. Nogometno igrišče 
bo tako že v mesecu septembru pripravljeno 
za izvajanje treningov, pa tudi za uporabo v 
rekreativne namene vsem, ki se navdušujejo nad 
to obliko športa.

Fitnes, igrala, igrišče

Fitnes na prostem v Boštanju

Novo šolsko leto pomembne spremembe prinaša 
v več šolskih objektov, ki so med poletnimi 
počitnicami dobili energetsko preobleko. Učence 
in tudi otroke v vrtcih, ki delujejo v prostorih 
osnovnih šol, bistveno izboljšani pogoji za delo 
pričakujejo v Boštanju, Krmelju, Šentjanžu in Loki 
pri Zidanem Mostu, kjer so investicije v zaključnih 
fazah. 

Energetska sanacija Osnovne šole Krmelj s 
telovadnico je zajela ureditev toplotno-izolacijske 
fasade, izolacijo strehe, z novimi pa so zamenjana 
okna in vrata. Dodatno bo urejena tudi nova 
kotlovnica z ogrevanjem na lesne pelete v obliki 
kontejnerske izvedbe, ločene od objekta, s čimer 
se bodo stroški ogrevanja še dodatno zmanjšali. 
Podružnična osnovna šola v Loki pri Zidanem 
Mostu bo preurejena s toplotno izolacijo dela kleti, 
toplotno izolacijo podstrešja ter menjavo dela 
zunanjega stavbnega pohištva. 

V sklopu energetske sanacije Osnovne šole 
Boštanj je bila prav tako izvedba fasade, zamenjava 
oken in vrat ter izolacija strehe, sanacije Osnovne 
šole Milana Majcna Šentjanž pa ureditev fasade 
in strehe. Skladno s terminskim planom potekajo 
dela na največjem gradbišču, v Tržišču, kjer lepo 
raste nova osnovna šola. 

Investicije se s tem projektom v Šentjanžu 
ne zaključujejo. Občina Sevnica je konec julija 
s podjetjem NGD d. o. o. iz Ljubljane namreč 
podpisala pogodbo o izgradnji telovadnice. Težko 
pričakovana investicija izpolnjuje dolgoletno 
potrebo po sodobnih prostorih za delo v osnovni 
šoli in po večjem prostoru za večnamensko rabo, 
namenjenemu kraju in krajanom. Investicija zajema 
vsa gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 
pogodbena vrednost pa znaša dobrih 713 tisoč 
evrov. Podpis pogodbe so poleg župana Srečka 
Ocvirka s sodelavci z veseljem pospremili tudi 
ravnateljica Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž 
Marija Brce, predsednik Krajevne skupnosti 
Šentjanž Boštjan Krmelj, predstavnik Sveta šole 
Dragan Tominc ter odgovorni nadzornik gradnje. 
Kljub naporom, ki jih bodo morali v šoli z novim 
šolskim letom vložiti v prilagajanje utečenega 
šolskega reda zaradi gradnje in gradbišča pri šoli, 
se že veselijo, da bodo predvidoma ob koncu zime 
prihodnje leto že pričeli z delom v novih, sodobnih 
prostorih.

Varno, veselo in »prenovljeno« 
v novo šolsko leto

OŠ Krmelj

 
Podjetje CGP d. d. iz Novega mesta izvaja 
sanacijo v lanskem jesenskem neurju in poplavah 
poškodovanega mostu čez potok Sevnična. Most 
na javni poti v Orešju nad Sevnico, pri odcepu 
Žnidar–Jamnik, je sicer le eden izmed več 
mostov na tem potoku, ki ima izrazit hudourniški 
značaj. Most je bil že pred naravno nesrečo v 
zelo slabem stanju in večkrat poškodovan ter 
izpostavljen hudourniškemu delovanju vode, zato 
bo na tem mestu zgrajen nov most v celoti, kar 
bo po terminskem planu izvajalca del predvidoma 
zaključeno do jeseni. Še preostale mostove, 
potrebne obnove, bo postopoma potrebno urediti 
v prihodnjih letih. 
  
V drugi polovici avgusta se je po podpisu pogodbe 
med Občino Sevnica in na razpisu izbranim 
izvajalcem, podjetjem Gradnje d. o. o. Boštanj, 
pričela sanacija plazu na občinski kategorizirani 
lokalni cesti Grahovica–Brezovec, pod lovsko kočo 
na Brezovcu. Vrednost pogodbe znaša dobrih 285 
tisoč evrov, za investicijo pa je Občina Sevnica, 
prav tako kot za zgoraj omenjeni most, pridobila 
del sredstev s strani države za odpravo posledic 
naravnih nesreč. Predviden zaključek sanacije 
je do oktobra. V času gradbenih del je izvedena 
popolna zapora cestnega odseka z urejenim 
obvozom.

Sanacije po naravnih nesrečah 

Z že izvedenimi in letošnjimi energetskimi 
sanacijami osnovnih šol, novogradnjo šole v Tržišču 
in dvema novima vrtcema v Sevnici in Krmelju so 
oziroma še bodo zagotovljeni kakovostni pogoji 
za vzgojno-izobraževalno delo vseh šol in vrtcev. 
Prav tako sta energetsko urejeni obe hiši zdravja v 
Sevnici in Krmelju. 

Operacije energetskih sanacij delno financira 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada, izvajajo 
pa se v okviru operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, 1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«. 
  
Vsem v vrtce vključenim otrokom, osnovno- in   
srednješolcem ter zaposlenim v vrtcih in šolah 
želimo vse dobro v novem šolskem letu, predvsem 
najmlajšim pa tudi varno na šolskih poteh.  

Predstavljamo nekaj foto-utrinkov vrveža na 
gradbiščih šol, ki v poletnih dneh niso samevale.

OŠ Boštanj

Gradnja nove šole v Tržišču

Porušeno staro telovadnico 
ob OŠ Milana Majcna Šentjanž bo nadomestila nova.

Nova igrala pri OŠ Ane Gale Sevnica
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www.obcina-sevnica.si

Zbiranje ponudb 
investitorjev za gradnjo 

večstanovanjskega objekta 
v Šmarju

 
Občina Sevnica je objavila javno zbiranje 
ponudb za izkaz interesa po nakupu zemljišča 
na območju naselja Šmarje v mestu Sevnica 
in gradnjo večstanovanjskega objekta. Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za pozidavo kareja med Planinsko cesto 
in Kozjansko ulico v Sevnici omogoča gradnjo 
pritličnega garažnega objekta z dvanajstimi 
enojnimi garažami, gradnjo večstanovanjskega 
objekta z maksimalno enajstimi stanovanjskimi 
enotami etažnosti K+P+M s pripadajočo 
prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo.
   
Zainteresirani investitorji morajo pred 
pričetkom gradnje odkupiti potrebne gradbene 
parcele, pridobiti gradbeno dovoljenje za 
gradnjo objektov in plačati komunalni prispevek. 
Rok za oddajo ponudb je 30. september 2015. 
Javno zbiranje ponudb je v celoti objavljeno na 
spletni strani Občine Sevnica, več informacij je 
na voljo na Oddelku za okolje in prostor. 
   
Na spletni strani Občine Sevnica so objavljene 
ponudbe tudi za ostala zazidalna in kmetijska 
zemljišča, ki so v programu prodaje. 

Vabilo k sodelovanju 
v programu prireditev 
ob občinskem prazniku

 
Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in dogodki 
obogatite družabno dogajanje v novembru – 
mesecu praznovanja občinskega praznika. 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, 
turističnim in drugim društvom ter podjetjem 
in organizacijam v občini Sevnica. 
  
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega 
praznika Občine Sevnica bo v petek, 6. 
novembra 2015, ob 17. uri v Športnem domu 
Sevnica, ostale prireditve pa se bodo odvijale 
po občini tekom celotnega novembra.  

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so 
širšega javnega pomena in jih boste organizirali 
v novembru, bomo strnili v celovit program 
prireditev. Program bo javno objavljen v medijih 
in na spletni strani Občine Sevnica. 

Javni poziv bo na spletni strani občine objavljen 
1. septembra, skupaj z obrazcem za vnos 
podatkov. Zaradi uskladitve koledarja vljudno 
naprošamo za posredovanje prijave do 30. 
septembra, na naslov Občine Sevnica (Glavni 
trg 19 a, 8290 Sevnica) oziroma na e-naslov: 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si 
  
Za dodatne informacije in pojasnila lahko 
pokličete v Kabinet župana (07 81 61 213). 
  
Še do 7. septembra je v teku razpis za zbiranje 
predlogov za letošnje dobitnike priznanj 
Občine Sevnica. Občina Sevnica ob prazniku, 
12. novembru, podeljuje priznanja občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem ter drugim 
organizacijam in skupinam, ki pomembno 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu 
občine Sevnica na področju gospodarstva, 
kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, 
znanosti in drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti. Celotno besedilo razpisa je 
objavljeno na: www.obcina-sevnica.si

 
Sevnico so v poletnem času obiskali gasilci 
iz češkega kraja Zavratec, ki jih je v naših 
krajih gostilo Prostovoljno gasilsko društvo 
Studenec. Gasilce poleg humanega poslanstva in 
strokovnega sodelovanja povezuje še zanimivost, 
ki je povezana z imenom tega kraja. Po svetu so 
namreč le trije kraji z imenom Zavratec, od tega 
dva v Sloveniji; poleg Zavratca pri Studencu je 
drugi pri Idriji. Pred dvema letoma so Zavratčani 
z območja Idrije navezali stik z dolenjskimi ter tako 
začeli lepo sodelovanje. 

Gasilci s Češke so se v Sevnici mudili na poti v Idrijo, 
kjer je praznovalo tamkajšnje gasilsko društvo. Na 
Gradu Sevnica jih je v imenu Občine Sevnica sprejel 
podžupan Janez Kukec. Predstavil jim je občino, 
nato pa so si ogledali grad ter v vinoteki okusili 
značilne dobrote sevniške občine. Sledil je obisk 
Gasilske zveze Sevnica in Zavratca pri Studencu, 
kjer so jih sprejeli gostoljubni domačini.

Sprejem gasilcev 
iz češkega Zavratca

Sprejem na Gradu Sevnica

Društvo je do letošnjega leta uporabljalo osnovno 
vozilo GVM-1, manjše vozilo za prevoz moštva 
in prikolico z motorno brizgalno. Ker s takšno 
tehniko zaradi konfiguracije terena in pomanjkanja 
odvzemov vode težko zagotavljajo ustrezno 
požarno varnost na svojem območju, so ob 
finančni podpori Gasilske zveze Sevnica, Krajevne 
skupnosti Tržišče in Občine Sevnica v tem letu kupili 
novo gasilsko vozilo GVV-1, manjše gasilsko vozilo 
z vodo. Vozilo ima 1000-litrski rezervoar za vodo 
in vso pripadajočo opremo za gašenje, nabavljeno 
pa je bilo v skladu z Merili države in tipizacijo 
Gasilske zveze Slovenije. Vozilo so uradno prevzeli 
in v uporabo predali na priložnostni prireditvi ob 
60-letnici delovanja, ki je potekala pred domačim 
gasilskim domom na Telčah.

 
V Tržišču je nove in večje poslovne prostore uredilo 
družinsko podjetje Kovinostrugarstvo Borštnar. 
Po gradbenih delih, ki so se pričela julija lani, so v 
mesecu maju letos že preselili celoten strojni park 
v nove prostore. S priložnostnim programom, ki 
so ga popestrile trebanjske mažorete, je podjetje 
novo delavnico tudi uradno odprlo v poletnih dneh. 
Odprtje so s čestitkami in spodbudnimi besedami 
pospremili še predsednik Krajevne skupnosti 
Tržišče Janez Virant, podžupan Občine Sevnica 
Janez Kukec ter predstavnica Območne obrtno-
podjetniške zbornice Sevnica Anita Pečnik. 
  

Podjetje, ki se uspešno razvija in posluje 35 let, se 
ukvarja z obdelovanjem kovin. Njihovi izdelki se kot 
strojni elementi uporabljajo pri izdelavi gasilske 
opreme, hitrih vlakov, v vojaški, avtomobilski in 
letalski industriji, poslovne partnerje pa imajo tako 
v Evropi kot tudi v daljni Aziji. Podjetje daje velik 
poudarek usposabljanju ustreznega kadra, saj 
trenutno poleg petih redno zaposlenih študentsko 
delo pri njih opravlja sedem študentov. Za 
svoje delo je podjetje prejelo certifikat Boniteta 
odličnosti, vrsto priznanj s strani obrtne zbornice 
Sevnica, lani med drugim tudi občinsko priznanje 
za dosežke na področju podjetništva. Številna 
priznanja, strokovna usposobljenost mladega 
kadra, s sodobno tehnologijo opremljeni stroji ter 
sedaj še novi in večji delovni prostori bodo tudi v 
prihodnosti zagotovili uspešno konkuriranje na 
trgu dela.

Kovinostrugarstvo Borštnar 
z novimi poslovnimi prostori

Drago in Marko Borštnar

Prostovoljno gasilsko društvo Telče v letošnjem 
letu obeležuje 60-letnico delovanja. Društvo, 
ustanovljeno leta 1955, sodi med društva 
1. kategorije in šteje 58 članov, od tega 
15 operativnih gasilcev, usposobljenih za 
posredovanje ob nesrečah. Društvo je aktivno 
na vseh nivojih delovanja, poleg svoje osnovne 
dejavnosti zaščite in reševanja pa so člani zelo 
aktivni na povezovalnem, družabnem in kulturnem 
področju v kraju in okolici. V delo pridno in uspešno 
vključujejo tudi mladino, ki na tekmovanjih dosega 
lepe rezultate. 

60 let PGD Telče

Nagovor predsednice PGD Telče Zdenke Slapšak
(Foto: S. Markovič)
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Na sevniškem gradu je 1. avgusta odprla vrata 
obnovljena Grajska kavarna. Lokal s prijetnim 
vzdušjem, tople narave, obdan z edinstvenim 
razgledom po dolini Save in urejeno okolico. 
Privoščite si odlično kavo, slastne tortice, 
sladoled, vino in pivo z vseh vetrov. In še kaj 
drugega se najde, seveda. Vabljeni! 
  

Odpiralni čas:
 Pon–čet: 12.00–22.00
 Pet–sob: 7.00–24.00
 Ned: 7.00–22.00 

  
Grajska kavarna

Tel.: 041 741 104

Odprtje Grajske kavarne

 
Z veseljem sem sprejel povabilo Godbe Blanca, da 
se udeležim obiska godbenikov v Avstriji v mestecu 
Globasnica. Tam imajo vsako leto 15. avgusta 
veliko veselico na cesti. Imenujejo jo Farant, 
udeležijo pa se je številne ekipe glasbenikov raznih 
društev v sprevodu. Naši glasbeniki so »zažigali« 
povsod, kjer so se pojavili.  Vabljeni k ogledu 
fotoreportaže zanimivega dogodka,  Globasnice in 
poti nazaj na Blanco. 
Užival sem, glasbeniki so res prijetna družba, zato 
še enkrat hvala. 

Jože Teraž

Godba  Blanški vinogradniki 
v Globasnici

 
V župniji Brestanica je bilo zelo slovesno, saj 
so na Anino nedeljo blagoslovili novo cerkveno 
hišo in obnovljeno cerkev sv. Antona v Gorenjem 
Leskovcu. Gradnja cerkvene hiše se je začela 
pred štirimi leti, cerkev pa je začela dobivati novo 
podobo letos. Sveto mašo je ob somaševanju 
domačega župnika Jožeta Špesa in kaplana 
Tomaža Šojča daroval kardinal dr. Franc Rode. 

V svoji pridigi je spregovoril o obnovi cerkve in v 
prispodobi dejal, da je vsakdo lahko kamenček v 
trdnosti, ki gradi temelje Božje besede in vere, 
da drug drugega tako laže razumemo in to 
razumevanje med sabo utrjujemo, širimo dobroto, 
smo si bratje in sestre v najširšem pomenu 
besede. Pevce domačega pevskega zbora so 
spremljali Blanški vinogradniki. 

Podeljene so bile tudi posebne zahvale vsem 
dobrotnikom pri gradnji in obnovi. Ob koncu mašne 
daritve je dr. Rode blagoslovil vsa cestna vozila in 
voznike ter potnike, kakor je običaj na Krištofovo 
nedeljo, saj je sv. Krištof zavetnik in varuh vseh 
na poti. Cerkev sv. Antona je bila pretesna za 
vse vernike, ki so se udeležili slovesnosti, zato so 
poskrbeli tudi za dobro ozvočenje pred cerkvijo. 

Kljub rahlim dežnim kapljam je bilo mogoče 
občutiti dobro razpoloženje tudi v družabnem delu 
in pogostitvi. 

M. H.

V Gorenjem Leskovcu 
novi cerkveni pridobitvi

Foto: Bojan Dremelj
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Manjša skupina članov DI Sevnica  se je v soboto, 
18. julija,  z avtobusom odpravila na ogled igre 
Kralj gora in ljudomrznik, ki ga je odlično odigrala  
igralska skupina Kulturnega društva Miran Jarc 
Škocjan – Studenec  pri Domžalah.  Predstava 
je trajala  tri ure in navdušila vse v nabito polni 
dvorani. 
Tako smo sklenili poletne aktivnosti. Vodstvo  DI 
Sevnica  upa, da so bili člani, ki so se  udeleževali 
izletov, srečanj in vseh organiziranih stvari, 
zadovoljni.  Tudi v  prihodnje pričakujemo čim večjo 
udeležbo, s čimer bo organizatorjem dejavnosti 
trud poplačan. 
Jesenski piknik, ki bi moral biti na Logu 5. 
septembra, je prestavljen na 10. oktober prav 
tako na  Logu. Vse informacije o pikniku dobite v 
pisarni društva ob uradnih urah. 
  

Marjana Derstvenšek 

Udeležba na igri na Studencu 
DI Sevnica

 
Leta 2011 zasajeni vinograd z edinstveno 
lego sredi krožišča v Šmarju v Sevnici pozdravi 
vsakega voznika, ki se po glavni cesti mimo 
Boštanja pripelje v Sevnico. Letošnja trgatev je 
potekala v prvem (uradnem) vinogradu v krožišču 
v Sloveniji, ki zaznamuje začetek (skrajni zahodni 
del) Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša 
(Vinorodna dežela Posavje). Trte v vinogradu so 
zasajene v 8 vrstah, natanko v smeri strani neba 
(S, J, V, Z, SV, SZ, JV, JZ) kot »roža vetrov«.

Vinograd je zasajen s trto vrste muškat 
blue, ki je odporna sorta, zato tretiranje s 
fitofarmacevtskimi sredstvi (škropljenje ipd.) ni 
potrebno. Uporabna je kot namizna ali za ekovino 
in sokove. Grozdje je prijetne muškatne arome. 
Na dan trgatve (17. avgusta) je imelo grozdje 
(zavidljivih) 78 Oe sladkorja. To bi ob pridelavi vina 
zadostovalo za približno 10,5 vol. % alkohola. 

Trgatev je organiziral idejni oče in pokrovitelj 
vinograda ter priznani sevniški enolog Zdravko 
Mastnak. Veseli družbi trgačev so se pridružili tudi 
župan Srečko Ocvirk ter družinski člani, sodelavci 
in prijatelji. 
  

Rok Petančič

Trgatev v krožišču v Šmarju
 

Pred Športnim domom Sevnica smo 14. in 
15. avgusta priredili že 9. tradicionalno 
kitarijado
 
Pred Športnim domom Sevnica smo 14. in 15. 
avgusta priredili že 9. tradicionalno srečanje 
starih glasbenih skupin in rockovsko zabavo z 
nastopi tudi novejših glasbenih skupin. Prireditev, 
ki smo jo poimenovali Velika kitarijada, je tudi 
tokrat potekala dva dni s športnimi, zabavnimi in 
glasbenimi aktivnostmi za mlade in starejše. 

Prvi dan so nastopile skupine, ki so večinoma 
delovale pred letom 1980 in zdaj ne več, s 
preigravanjem skladb iz »zlatih« 60., 70., in 90. 
let, ter mlade skupine. Kot pretekla leta smo tudi 
tokrat povabili skupine iz vse Slovenije, predvsem 
pa iz posavsko-zasavskega konca. Nastopile so 
skupine: HIMALAYA, MORG, POWERŠOK, MODRE 
ZVEZDE in CANTINA THRASH.

9. velika kitarijada v Sevnici Drugi dan so po podelitvi športnih priznanj 
udeležencem tekmovanja v odbojki na mivki in 
tenisu nastopili rockovski skupini ROCXTASY 
in MAKADAM, na vrhuncu dogajanja pa sta 
ljubitelje trših in nežnejših ritmov razvneli leta 
2013 ustanovljena slovenska rockovska (super)
skupina SAN DI EGO in legendarna slovenska 
poprockovska skupina POP DESIGN.   
Velik obisk ter pozitivni odzivi nastopajočih in 
obiskovalcev so odlična spodbuda za organizacijo 
kitarijade tudi v prihodnje. 

Izvedbo prireditve so omogočili zvesti pokrovitelji: 
Občina Sevnica, Tanin, HESS, Krajevna skupnost 
Sevnica, Termoglas, AudioPro, Metalna Senovo, 
Duropack, Sava Avto in DINSIM. 
  

Vir: KŠTM Sevnica 



8 september 2015

TZOS

 
V četrtek, 6. avgusta, je ekipa prostovoljcev 
PD Lisca Sevnica (Vinko Govekar, Zvone Blas, 
Izidor Štimec, Zmago Grabrijan, Rok Petančič) 
s pomočjo Vinka Špitalarja in njegove ekipe 
postavila novo zaščitno ograjo ob otroškem 
igrišču in nad kapelico na Lisci. Za material in 
malico je poskrbela Občina Sevnica. Uspela akcija 
se je končala z zasluženim Na zdravje!. 

Pa je Lisca spet nekoliko ozaljšana in varnejša za 
njene obiskovalce. Dobrodošli!

Rok Petančič

Ureditev ograje 
pri otroškem igrišču 
in nad kapelico na Lisci

 
Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki letos 
praznuje 110-letnico organiziranega delovanja, 
je v jubilejnem letu pridobilo kar 4 nove planinske 
vodnike PZS, ki so se pridružili 22 registriranim 
planinskim vodnikom v društvu. 
Tečaja v organizaciji Vodniške komisije PZS so 
se v prvi izmeni (potekala je med 28. junijem in 
8. julijem) udeležili Valentina Žibert, Ksenja Ašič, 
Monika Verhovc ter Uroš Cizerle in usposabljanje 
uspešno končali z izpitno turo na Vrtačo v soboto, 
1. avgusta. 

Tečaja se je udeležilo skupaj 24 kandidatov za 
VPZS, ki so uspešno opravili sprejemni izpit in 
preizkusno turo 16. in 17. maja v Zelenici. Tečaj 
je bil kljub muhastemu vremenu izveden po 
predvidenem urniku in v predpisanem obsegu ur 
predmetnika za izobraževanje VPZS kategorije 
A, lahke kopne ture. V sklopu tečaja so opravili 
naslednje ture: Vrh Rup, Zagorelec, Kanja, Svinjak 
ter koto 1313 pod Rombonom. 
Vodja tečaja Judita Mihev je v poročilu zapisala: 
»Če strnem vse skupaj, ena lepa izkušnja, en lep 
spomin, vse tisto, kar smo jim dali, upam, da bodo 
dajali naprej.« 
Če se v hribe odpravljate organizirano v skupini, 
je spremstvo planinskega vodnika obvezno. 
Povprečna starost novih planinskih vodnikov je 18 
let, zato se za prihodnost planinstva v naših krajih 
ni bati.
  

Rok Petančič

Novi planinski vodniki PZS 
tudi iz Sevnice

V neposredni bližini PZA je torej grad, ki nudi 
vodene oglede, grajske pojedine, pokušine vin in 
salam, grajsko kavarno s pestro ponudbo, različne 
kulturne dogodke, srečanja in še marsikaj. Pod 
gradom so staro mestno jedro Sevnice in mestni 
park z igrali, fitnesom na prostem, baliniščem, 
sprehajalnimi potmi in rekreacijskimi površinami 
ob Savi.  

Hriboviti deli občine ponujajo urejene planinske 
in pohodniške poti, kolovozi in stranske poti pa 
so zelo priljubljene pri kolesarjih. Gorski kolesarji 
najbolj obožujejo Lisco, hkrati najbolj znano 
planinsko točko. Poti ob akumulacijskih jezerih 
hidroelektrarn so prostor za izvrstne ribiške 
proge in omogočajo rekreacijo. 
Postajališče je vključeno v projekt mreže 
postajališč za avtodome po vsej Sloveniji, vpisano 
pa je tudi v sklop postajališč Caravaning cluba 
Slovenija. 
Koordinate PZA pod gradom so: 46.008841, 
15.314903. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 17.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

· Krepko kosilo  (otroška igrala v bližini)
·p rilagojen ogled vaši družini, 

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

Cena:  14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnina in 
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti 
1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka. 

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

DOŽIVETJA
za družine ali manjše skupine

» že za 14,50 EUR po osebi«

·   vodeni ogled Gradu Sevnica ali 
    kopanje na bazenu 
·   kosilo (na izbrani lokaciji)
·   panoramski ogled 
    starega mestnega jedra

in še žreb za tri bogate nagrade 
www.dozivljaj.si/lokalno/nagradna-kartica-veselja

najave  in  informacije  na: 

Dodatna ponudba:
·    ogled »Dolinškovega toplarja«
    z bogatimi etnološkimi zbirkami,
·    vodeni sprehod po energijsko bogatem parku 
    kamnitih skulptur »srce Save«,
·    degustacije vin pri ponudnikih 
    na Vinsko turističnih cestah.

Pod sevniškim gradom, osrednjim kulturno-
zgodovinskim, turističnim in družabnim središčem 
Sevnice, je za popotnike in turiste z avtodomi 
urejeno in brezplačno dostopno postajališče za 
avtodome (PZA) z vso potrebno infrastrukturo 
– električnimi priključki z zunanjimi vtičnicami, 
vodovodni in kanalizacijski priključek (izpust za 
odliv fekalij). 

Postajališče za avtodome 
v Sevnici
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Na Skalico iz Ostrožnika

Nezahtevna pot s posameznimi zahtevnejšimi 
odseki zaradi orientacije. Za pot boste potrebovali 
približno 4 ure.

Avto parkiramo nekaj 100 m od odcepa za 
Zabukovje. Tam je s ceste proti Planini na desno  
odcep proti zaselku Ostrožnik (374 m, naselje 
Mrzla Planina). Po tej cesti se dvigujemo proti 
vzhodu. Ko pridemo do zaselka in križišča cest, 
zavijemo desno v gozd do grebena in nadaljujemo 
pot po njem, tako da pridemo do domačije. Do tam 
je 30 min hoje. 
Pot nadaljujemo naprej po grebenu navzgor, nato 
bolj po ravnem, da pridemo do ceste, ki pelje iz 
Zabukovja do Podskalice. Gremo po cesti desno 
do zaselka Pokojnik (naselje Mrzla Planina). Do 
tam je spet 30 min hoje. Pridemo na markirano 
pot sevniške planinske poti iz Zabukovja na 
Skalico. Zavijemo na levo skozi zaselek proti 
jugovzhodu in se po asvaltirani cesti dvigujemo 
do domačije Klanec. Tam moramo paziti na 
markacije, ker bomo zapustili cesto, ki nadaljuje 
na Mrzlo Planino, in šli po traktorski poti čez 
travnike navzgor v severovzhodni smeri. Pridimo 
na Zaloške travnike in se dvignemo na 930 m. 
Ko pridemo v gozd, bodimo pozorni na odcep 
markirane poti proti Skalici na levo malo navzdol. 
Pred nami je še kratek vzpon in že smo na vrhu 
951 m visoke Skalice pri žigu št. 10. Za pot na vrh 
bomo porabili  skupaj uro in 10 minut. 

Vračamo se najprej po isti poti do cesti pod 
vrhom Skalice. Tam zapustimo markacije in se 
spustimo po malo zaznavni gozdni vlaki navzdol 
v smeri zahoda. Nižje je v širokem jarku, ki se ga 
moramo držati več gozdnih traktorskih poti. Bolje 
bo, da se držimo desno, vendar moramo ostati v 
“jarku”. V 45 miutah zmerne hoje bomo na cesti, 
kjer zavijemo levo proti zahodu. Naprej ne bomo  
potrebovali niti 20 min, da bomo spet na odcepu 
ceste, po kateri smo prišli iz doline. 
Vračamo se po isti poti v dolino, najprej spet po 
grebenu, nato mimo domačije po grebenu naprej, 
ko traktorska pot zavije desno, pa se spustimo po 
njej do zaselka Ostrožnik in od tam po cesti navzdol 
na izhodišče. Zadnji del poti bomo hodili 20 min. 
  

Vir: Vodnik, Izleti v Sevniško okolico/Vinko Šeško 
Več informaciji o poti v TIP Sevnica: 07/ 81 65 462. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik
  
Mažorete društva TRG Sevnica so se od 8. Do 
15. Julija 2015 skupaj z godbo Sevnica udeležile 
turneje po Franciji. Ekipa je štela skupaj 53 
godbenikov in mažoret, pri čemer velja omeniti, 
da je godba Sevnica za gostovanje svojo ekipo 
zelo nadgradila z mladimi glasbeniki, ki so ekipo 
dodatno oplemenitili s pozitivno energijo in 
zavzetostjo za popolne nastope sevniških mažoret. 

Po intenzivnih treningih in pripravah mažoret z 
godbo Sevnica, s katero so pripravili zelo pester 
in eminenten program so se odpravili najprej v 
mesto Mazamet, kjer so gostovali kar 3 dni. Na 
noge so dvignili nekaj več kot 18.000 Francozov, 
ki so njihove nastope spremljali z bučnimi aplauzi, 
se z njimi fotografirali, se informirali o skupini 
ter vsekakor izrazili naklonjenost sevniški glasbi 
in plesu. Sevniška ekipa je dnevno opravila 2-3 
nastope. Njihova pot se je nato nadaljevala v 
mesto Lodeve. Sevniška ekipa je v mestu nastopila 
kar 3-krat v istem dnevu. Eden izmed nastopov je 
bil precej emocionalen, saj je bil namenjen bolnim 
starostnikom, ki so se na program godbe in 
mažoret odzvali čustveno zelo zgovorno. Mažorete 
so se z njimi tudi fotografirale in jim namenile 
nekaj trenutkov dodatne pozornosti. Po napornih 
nastopih v mestu Lodeve, jih je menedžer nagradil 
s prostim dnem v mestu Albi, kjer so si ogledali 
znamenitosti mesta in tudi prizorišče evropskega 
prvenstva mažoret, ki bo konec meseca avgusta 
potekalo prav tukaj. Za najboljša mesta med 
vso evropsko elito se bodo borila tudi sevniška 
dekleta kar z dvema skupinama mažoret. Zadnji 
dan velikega gostovanja v Franciji pa je potekalo 
v mestu Ales. V mestu je vladalo neverjetno 
vzdušnje in že popoldanske nastope je na ulicah ob 
ekstremno visoki temperaturi spremljalo preko 
10.000 ljudi. Večeren nastop je bil preprosto 
eksplozija dovršenosti glasbe, plesa in neverjetne 
navdušenosti publike nad sevniškimi mažoretami 
in godbo. Večerni nastop je obiskalo preko 30.000 
gledalcev, ki so bili nad modernim in ambicioznim 
nastopom ekipe povsem navdušeni. Sevniška ekipa 
je na festivalih po Franciji gostovala z najboljšimi 
ekipami iz vsega sveta: Mostar (BIH), Bolgari, 
Slovaki, Poljaki, Madžari, Martinique in drugimi. 

Konkurenca med skupinami je bila izredno velika, 
saj se vsi zavedajo, da le najboljši dobijo priložnost 
za udeležbo na vedno boljših, zahtevnejših in bolj 
obiskanih festivalih. Sevničani so prejeli izredne 
čestitke za nastope in že so se pričeli pogovori za 
nastop na festivalih za naslednje leto. 
  

Vir: Mažorete Društva Trg Sevnica

Turneja po Franciji

 

Od 10. do 18. julija smo obiskali tri najvišje 
vrhove Balkana MUSALO-VIHREN-OLIMP
 
Z avtobusom Turistične agencije Turizem Toni 
Prah ter šoferjema Tonetom in Alenko se nas je v 
petek zvečer na pot  proti Bolgariji v pričakovanju 
osvajanja najvišjih vrhov na Balkanu podalo 33 
pohodnikov. V Rumi sta nas pričakala vodnika 
za Bolgarijo in Grčijo Joco in Boro in skupaj smo 
nadaljevali pot.  Zjutraj sta nas v Nišu čakala 
vroč burek in ogled Niša. Pot smo nadaljevali do 
Sofije, ki je glavno mesto Bolgarije. Odpeljali smo 
se na Bansko pod gorovjem Rila, od koder smo 
se povzpeli na Musalo (2925 mnm), najvišji vrh 
Balkana. 

V ponedeljek  smo se povzpeli na najvišji vrh 
planine Pirin, Vihren (2914 mnm), in si ogledali 
znani SKI center Bansko. V torek popoldne smo 
prispeli v Grčijo in šli iz kraja Litochoro peš do koče 
pod Olimpom ter tam prespali. Naslednje jutro je 
bil na vrsti vzpon na vrh Olimpa (2917 mnm), goro 
bogov.  

Na to kočo ves tovor prinašajo in odnašajo samo 
mule. V četrtek smo si privoščili malo oddiha po 
vseh vzponih in se okopali v Egejskem morju. V 
petek smo si ogledali znamenitosti mesta Solun 
in pot nadaljevali skozi Makedonijo. Ustavili smo 
se v Kavadarcih na kozarčku njihovega znanega 
vina in pot nadaljevali proti Leskovacu v Srbiji. Tam 
smo prespali. V soboto zjutraj smo pot nadaljevali 
proti Oplenacu in si ogledali mavzolej dinastije 
Karađorđević. Po ogledu smo se odpeljali na Rajac 
na kmečki turizem na Ljigu in imeli tam kosilo. 
Po njem smo se odpeljali domov v Sevnico. Imeli 
smo lepo vreme, ogledali smo si vse, kar smo 
načrtovali, imeli smo se lepo. Hvala za udeležbo, 
dobro voljo, bili smo kot ena družina.
 

 Darinka in Janko Avguštin

Pohodni planinski tabor 
PD Lisca Bolgarija-Grčija 2015

Foto: Petra Biderman
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Ob letošnjih razstavah umetnikov slovenskega 
samorastništva (Tavčar, Repnik, Zavšek) je Rudi 
Stopar za avgust v Okno Radogost postavil tri dela 
francoske prvakinje te zvrsti umetnosti Sylviane 
Gratio iz Pariza. Je ena od vodečih d'art naif iz 
jedra časa sedemdesetih let prejšnjega stoletja, 
ko je bila ta zvrst slikarstva in kiparstva na vrhuncu 
popularnosti in zanimanja ustvarjalcev in kritike. 

Sylviane Gratio s svojo stilizacijo figur, ki so stalno 
v gibanju v svojskem prostoru, razmeščene v 
celotnem slikarskem polju, dočara naše otroštvo, 
igro odraslega otroka.  Znak likovnih vrednosti je 
njen osebni postopek, likovna poetika do konca 
izbrušena. Spoznamo jo po sledeh čopiča, ki je 
prefinjeno neopazen v slikarski zgodbi. 

Da je bil večer obarvan s pestrimi barvami 
»Galskega petelina«, je poskrbel Ivan Žnideršič s 
francosko glasbo na ustni harmoniki in s svojimi 
francoskimi življenjskimi izkušnjami. 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sylviane Gratio iz Pariza 
v oknu Radogost

 
V Mosconovi galeriji našega gradu si lahko do 
vključno 6. septembra ogledate razstavo fotografij 
na temo Šport v občini Sevnica, ki je nastala kot 
izbor najboljših 20 fotografij, s katerimi so različni 
avtorji konec leta 2014 sodelovali na fotografskem 
natečaju, ki ga je razpisal KŠTM Sevnica. 

Razstava prikazuje zanimive trenutke različnih 
športnih disciplin, ujete v fotografski objektiv. 

Ogledate si jo lahko brezplačno vsak petek, od 15. 
do 18. ure, ali soboto, nedeljo in med prazniki od 
13. do 18. ure, za ogled se lahko dogovorite tudi 
na telefonski številki 051 680 289. 
Vabljeni!

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Fotografska razstava 
Šport v občini Sevnica

Sobota, 5. septembra 2015, ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Koncert vokalnih skupin 
TRIOLA in VILINKE z gosti 
»TRIOLA« – Glasbeni simbol, kjer so tri note povezane, 
kot so v glasbenem življenju članice povezane v 
harmoniji. 
»VILINKE« – Štiri pevske prijateljice, Posavke s 
prevladujočo cvetlico dolenjskega in ščepcem 
štajerskega karakterja. 
Obe skupini prihajata iz Boštanja. Prepevata različne 
zvrsti – od ljudskih, umetnih, zabavnih in narodno-
zabavnih skladb. Skrbno izbrane melodije želijo deliti 
z Vami in podaljšati poletje ... 
Gost večera bo Oktet JURIJ DALMATIN. Vstopnine ni!
Org.: Vokalni skupini Triola in Vilinke. Info: Tanja / tanjazibert@yahoo.com

Sevniško
grajsko poletje 

2015
Sreda, 2. septembra 2015, ob 19. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: RUDI NOVAK – kipar, rezbar iz Mežice. 
Kulturni program: BLAŽ PAVLIN – harmonika in vokal. 
v grajski kapeli. Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si
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Petek, 11. septembra 2015, ob 19. uri 
Grajska terasa nad parkom
Kulinarični večer 
»Lokalno je modro«
Izbrane izdelke lokalne pridelave Grajskih mesnin 
bo kulinarično osmislila Gostilna Repovž, jedi pa 
bodo spremljale najboljše letošnje festivalske modre 
frankinje. Večer bo povezoval priznani vinski publicist 
in somelje II. stopnje Jože Rozman.
Kotizacija: 35 EUR / osebo (vključuje meni z vini). 
Obvezne predprijave na e-pošto: grad.sevnica@kstm.
si ali 051 680 289 do vključno 8. 9. oz. do zasedbe 
prostih mest (50).
Org.: KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Sobota, 12. septembra 2015, od 15. ure do 22. ure 
na Gradu Sevnica
5. Festival modre frankinje
Na festivalu bo moč okusiti najboljše modre frankinje, 
ocenjenih na predhodnem ocenjevanju, predstavitev 
vinarjev... Med festivalom bo v Grajski kavarni tudi 
ponudba izvirnih coctailov z modro frankinjo, ki jih 
bo za vas mešal barman Čipe. Čaka vas tudi vrhunska 
kulinarična ponudba, za katero bodo poskrbeli 
Gostišče Repovž, Gostišče Dolinšek in chef Galerije 
okusov Borut Jovan. Nagradne igre in večerni 
program s koncertom Eve Černe. Na festivalu boste 
lahko okusiti tudi izbrane jedi gostinskih ponudnikov 
po enotni ceni. Za hrano in vina bodo dodatno 
naprodaj boni ob vhodu v grajski park.
Podrobne informacije so objavljene na spletni strani: 
http://www.modra-frankinja.com/program-modra-
frankinja.html Podrobne informacije bodo objavljene 
na spletni strani: www.modra-frankinja.com. 
Org.: KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Sobota, 19. septembra 2015, ob 17. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Srečanje pobratenih gasilskih 
društev Sevnica, 
Zamušani - Gorišnica in Zbure
Nastopajo: pevska skupina FLORJAN PGD Sevnica, 
folklorna skupina RUDA SEVER  Gorišnica, Gasilski 
ženski pevski zbor GORIŠNICA, Gasilski mešani pevski 
zbor ZBURE  in folklorna skupina SEVNICA. Vstopnine ni!
Org.: PGD Sevnica

Četrtek, 17. septembra 2015, ob 19. uri 
v Stari galeriji Gradu Sevnica
Odprtje razstave 
»Vaše sanje v mojih slikah« 
avtorja Ulriha Rupreta
Razstava bo na ogled do vključno 11. oktobra 2015 v 
odpiralnem času gradu. Vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si
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sobota, 29. 8. 
ob 6.00

Sevniški planinski maraton 2015 
www.planinskimaraton.si Športni dom Sevnica PD Lisca Sevnica

sobota, 29. 8. 
ob 11. 00 Srečanje upokojencev Posavja Ribniki, Mačkovci PZ DU Posavje 

inf.: DU Sevnica, Marijana Kralj
sobota, 29. 8. 
ob 15. 00 Proste aktivnosti MC  Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 30. 8. 
ob 10.00 Ustvarjalni ponedeljek MC  Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 30. 8. 
ob 10. 00 24. "Skok na Lisco" Športni dom Sevnica Kolesarsko društvo Sevnica

ponedeljek, 31.8. 
ob 11. 00

Torkov šport vseh sort : 
Ping pong turnir MC  Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 31. 8. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, 07 81 65 070

torek, 1. 9., 
ob 18. uri Tai Chi MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 9., 
ob 17. uri X BOX igre MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 9., 
ob 19. uri

Radogost večer - gost: 
Rudi Novak – kipar, rezbar, Mežica MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 9., 
ob 17. uri Ustvarjalnica MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 9., 
ob 18. uri

Odprtje razstave 
Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 4. 9., 
ob 16:30

Popoldan družabnih iger: 
Kviz Moja Slovenija MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 9., 
ob 18. uri

Velika vrtna veselica z ansamblom Bratov Poljanšek 
in gostom Branetom Klavžarjem ter 15. letnica KŠD Lukovec Lukovec - pod šotorom KŠD Lukovec, 

inf.: Stanko 031 827 482
sobota, 5. 9., 
ob 19. uri

Koncert vokalnih skupin 
Triola in Vilinke z gosti Grad Sevnica Vokalni skupini Triola in Vilinke.

ponedeljek, 7. 9., 
ob 17. uri Turnir v namiznem tenisu MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 8. 9., 
ob 18. uri Tai Chi MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 9., 
ob 18. uri

Predstavitev knjige 
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 10. 9., 
ob 17. uri Ustvarjalnica MC Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 11. 9., 
ob 16. uri Tečaj CPP Avto šola Prah Avtošola Prah Sevnica 

Info.: Toni, 031/643-338
petek, 11. 9., 
ob 16:30

Popoldan družabnih iger: 
Enka MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 9., 
ob 15. uri 5. festival modre frankinje Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 9., 
ob 17. uri Kino večer MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 14. 9., 
ob 17. uri Turnir v ročnem nogometu MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 15. 9., 
ob 18. uri Tai Chi MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 17. 9., 
ob 17. uri Ustvarjalnica MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 17. 9., 
ob 19. uri - nedelja, 
11. 10. ob 18. uri

Odprtje razstave 
»Vaše sanje v mojih slikah« avtorja Ulriha Rupreta

Grad Sevnica - 
stara galerija, KŠTM Sevnica

petek, 18. 9., 
ob 16:30

Popoldan družabnih iger: 
Enka MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 9., 
ob 17. uri

Kulinarične spretnosti: 
Palačinke MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 9., 
ob 17. uri

Srečanje pobratenih gasilskih društev 
Sevnica, Zamušani, Gorišnica in Zbure Grad Sevnica - atrij PGD Sevnica

ponedeljek, 21. 9., 
ob 7:15

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Nordijska hoja

Makadamski nasip ob reki 
Savi (zbirno mesto: ob 
Srednji Šoli Sevnica)

DBV Ippon;  
Inf.: Miran Grubenšek, 031 608 655

ponedeljek, 21. 9., 
ob 17. uri Turnir pikado MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 21. 9., 
ob 19. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Osnove rekreativne samoobrambe

Športni dom Sevnica, 
mala dvorana

DBV Ippon; 
Inf.: Miran Grubenšek, 031/608-655

torek, 22. 9., 
ob 7:15

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Nordijska hoja

Makadamski nasip ob reki 
Savi (zbirno mesto: 
ob Srednji Šoli Sevnica)

DBV Ippon; 
Info.: Miran Grubenšek 031 608 655

torek, 22. 9., 
ob 17. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Balinanje

Balinišče v Sevnici 
(park pri Srednji šoli)

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica in 
DU Sevnica; Info.: Franc Ernestl, 041/602-950

torek, 22. 9., 
ob 18. uri Tai Chi MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 9., 
ob 5:30

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Uvedba v vadbo v fitnesu

Športni dom Sevnica - 
Fitnes studio Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 9., 
ob 7:15

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Nordijska hoja

Makadamski nasip ob reki 
Savi (zbirno mesto: 
ob Srednji Šoli Sevnica)

DBV Ippon; 
Inf.: Miran Grubenšek  031 608 655

sreda, 23. 9., 
ob 8. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Pohod v okolico Sevnice

zbirno mesto: 
parkirišče pri Kiwi shop, DU Sevnica - skupina Resa

sreda, 23. 9., 
ob 17. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Uvedba v vadbo v fitnesu

Športni dom Sevnica - 
Fitnes studio Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 9., 
ob 19. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Aktivni seniorji

Športni dom Sevnica, 
mala dvorana ŠD Partizan Sevnica
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četrtek, 24. 9., 
ob 7:15

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Nordijska hoja

Makadamski nasip ob reki 
Savi (zbirno mesto: 
ob Srednji Šoli Sevnica)

DBV Ippon; 
Inf.: Miran Grubenšek, 031 608 655

četrtek, 24. 9., 
ob 17. uri Ustvarjalnica MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 24. 9., 
ob 17. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Balinanje

Balinišče v Sevnici 
(park pri Srednji šoli)

Balinarski klub »Hrasti« Sevnica in 
DU Sevnica; Inf.: Franc Ernestl, 041 602 950

petek, 25. 9., 
ob 7:15

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Nordijska hoja

Makadamski nasip ob reki 
Savi (zbirno mesto: 
ob Srednji Šoli Sevnica)

DBV Ippon;  
Inf.: Miran Grubenšek, 031 608 655

petek, 25. 9., 
ob 19. uri

Simbioza giba 2015 v Sevnici: 
Osnove rekreativne samoobrambe

Športni dom Sevnica, 
mala dvorana, 

DBV Ippon;  
Inf.: Miran Grubenšek, 031 608 655

nedelja, 27. 9., 
ob 10. uri

Svetovni dan turzma - dan odprtih vrat 
arheološkega parka Ajdovski gradec

Ajdovski gradec - 
Vranje pri Sevnici KŠTM Sevnica

nedelja, 27. 9., 
ob 9. uri

Šentjanška tržnica od 9.00 dalje 
ob 12.00 otvoritev razstave del ArtEka 2015 trg v Šentjanžu TD Šentjanž

ponedeljek, 28. 9., 
ob 17. uri

Turnir 
v namiznem tenisu MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 29. 9., 
ob 18. uri Tai Chi MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 30. 9., 
ob 18. uri

Predavanje 
Vsestranska uporaba industrijske konoplje Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

brezplačna udeležba

Nordijska hoja, osnove rekreativne samoobrambe, balinanje
aerobika, pilates, predšolska vadba, cooperjev test, pohod

RAZLIČNE AKTIVNOSTI

RAZLIČNE LOKACIJE

OD PONEDELJKA DO NEDELJE

INFO: spletne strani organizatorjev

Svetovno prvenstvo v LRP nacije
Tekmovalna trasa Orehovo
Tekmovalna trasa Radeèe

7.9.2015 – 13.9.2015
10.00 – 14.00

Kontakt: RD Sevnica, Sandi Kosmaè, predsednik, 041/211 879
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V MC Sevnica se je vse poletje veliko dogajalo. Naj 
omenimo dogodke, ki ste jih že zamudili, ampak 
jih bomo še ponovili (npr. palačinke party) in nekaj 
novih »pogruntavščin«.  

Vsak teden smo priredili turnir v namiznem 
tenisu in pikadu,  zabavali smo se z različnimi 
ustvarjanji, kulinaričnimi presežki, družabnimi 
igrami. Vsak četrtek smo ustvarjali tudi ob bazenu 
v Sevnici. Dogodke vsak dan objavljamo na našem 
facebooku. Veseli bomo tudi vaših komentarjev, 
predlogov in novih idej.  Obiščite nas! 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Poletje 
v Mladinskem centru Sevnica

 
Tudi avgusta smo imeli vsak četrtek ob bazenu 
v Sevnici drugačne izzive. Izdelali smo razne 
priročne stvari –posodice za svinčnike, okvirje za 
slike, kazalnike za knjige in prav posebne vetrnice. 

Največkrat smo pri ustvarjanju uporabili odpadni 
material in z njegovo ponovno uporabo pripomogli 
k čistejšemu okolju.  
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Avgustovske ustvarjalnice 
na Bazenu Sevnica

 
»Hočem biti svet!« so besede mladega Dominika 
Savia, ki je bil osrednji lik letošnjega oratorija. 
Dominik Savio je do svojega 15. leta, ko je umrl, 
dosegel veliko osebno zrelost in bil po smrti 
razglašen za svetnika. Svetost je Dominik našel v 
preprostih stvareh, v veselju in v pomoči bližnjim.

V Sevnici smo pot k svetosti iskali dva tedna, od 
6. do 17. julija. V tem času se je v Salezijanskem 
mladinskem centru družilo okoli 100 otrok in 
animatorjev, kjer smo jim omogočali igro, druženje 
z vrstniki, predvsem pa zdravo in pozitivno okolje. 
Vsak dan smo začeli z bansom in dvigom zastave.  

Animatorji so otrokom zaigrali zgodbo, ki je bila 
podlaga za katehze. Po le-teh so otroci odšli v 
delavnice, ki so jih skrbno pripravili animatorji. 
Otroci so lahko izdelovali svečke, frače, gradove 
iz papirne mase in pinate. »Nori znanstveniki« 
so delali »nore« poizkuse, učimo so se preživetja 
v naravi, v plesni delavnici pa so migali v ritmih 
cha-cha-chaja. V prvem tednu smo postavili tabor 
pri cerkvi sv. Marije vnebovzete na Grački gori. 
Med potjo smo na različnih »postajah« pripravili 
sveto mašo in pripomočke, ki so olajšali bivanje 
na taborjenju. Dan smo zaključili sveto mašo, po 
kateri smo skupaj s starši zakurili taborni ogenj, 
na katerem smo si pripravili slastno večerjo. 
Naslednje jutro smo ugotovili, da nam je bila 
ukradena zastava. S pomočjo zlatih palic, ki smo 
jih pridobili na veliki igri, je bila zastava spet naša. 
Za konec prvega tedna so bile organizirane vodne 
igre, ki so nam ohladile od visokih temperatur 
razbeljene glave. 
V drugem tednu smo se odpravili na brestaniški 
bazen. Po kopanju smo se napotili proti cerkvi sv. 
Janeza krstnika na Senovem, kjer smo imeli sveto 
mašo. Oratorijski dan pa smo zaključili s piknikom. 
Naš oratorij je poln talentov, zato smo se odločili, da 
torkovo popoldne popestrimo z nastopi najboljših. 
Pika na i pa je bila »Tradicionalna oratorijska 
tržnica« na kateri so delavnice predstavile svoje 
izdelke, najboljši pokazali svoje talente. S kratkim 
kulturnim programom pa smo vsi skupaj zaključili 
čudovito dvotedensko druženje z Dominikom. 
  

Vir: Animatorji SMC Sevnica

Oratorij Sevnica 2015 – 
Hočem biti svet

Osrednja lika letošnje zgodbe: 
don Bosco in Dominik Savio

PONEDELJEK DO PETEK: 13.00 do 19.00
SOBOTA: 15.00 do 19.00
NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNI ÈAS 

Taborjenje
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Mladina

MIGAJ Z NAMI

splošne informacije: 
Mirko, 031/748402

Vpis bo vsako sredo v septembru od 14. do 15. ure in vsak petek od 18. do 19. ure,
na strelišču v Sevnici, Kvedrova cesta 30a. 

 
Klub borilnih veščin Sevnica vpisuje osnovnošolce 
v koristno vadbo karateja in dijake ter šolsko 
mladino v vadbo kickboxinga.  

Vadba bo potekala  v spodnji veliki telovadnici 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in POŠ Loka pri 
Zidanem Mostu. Karate za osnovnošolce je 
posebej prilagojen za njihov vsestranski razvoj. 
S karatejskimi tehnikami v obliki kat, sparinga, 
dela z rekviziti, borb, strechinga, meditacije in 
pravilnega dihanja razvijamo svoje psihofizične 
sposobnosti. 

Karate predstavlja zelo zdravo, zanimivo in eno 
najbolj koristnih rekreacij. Vključitev v športne 
tekmovalne programe pa še posebej motivira 
predvsem mlajšo populacijo.  

KICKBOXING  je celovita vadba, pei kateri so 
dobrodošli vsi ne glede na spol in starost. 
Vadbeni procesi so sestavljeni iz posameznih 
elementov borilnih veščin karateja, taekwondoja, 
boksa, samoobrambe, MMA, tajskega boksa 
idr. na način, da jih dopolnjujemo še z dihalnimi 
energijskimi vajami. Z njim povečujemo motorične 
sposobnosti, povečamo pozornost, »očistimo« 
zavest odvečnih skrbi, povečujemo gibljivost in 
eksplozivno moč. Poudarek je na prepletanju uma 
in telesa s procesi vadbe. Tehnika učenja temelji 
na splošnih načelih človekove biomehanike, 
intenzivnost vadbe pa je prilagojena popolnoma 
vašim trenutnim zmogljivostim, saj lahko 
sami določate intenzivnost glede na svojo 
pripravljenost. Pri tem ni potrebno predhodno 
znanje borilnih veščin. 

Spoštovani starši, ne oklevajte in še danes 
pripeljite svojega otroka na koristno vadbo karateja 
ali kickboxinga. Zaupajte ga našim strokovnjakom 
in pedagogom, mojstrom karateja, večkratnim 
državnim prvakom in nosilcem številnih medalj z 
EP in SP.

Informacije na.: 
040 98 62 62 
(Jurij Orač, Sevnica), 
070 85 99 33 
(Marja Zidarič, Loka) 

ali nam pišite na: 
kbv.sevnica@gmail.com

Jurij Orač

Vpis v karate in kickboxing
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VSI ZA ENEGA

EDEN ZA VSE

 
Evi Lisec, športnici leta 2014 v naši občini, se 
uresničujejo skrite (otroške) sanje. V le petih letih 
se ji je iz košarkarskega alfabeta uspelo preleviti 
v vrhunsko košarkarico. Meseci odrekanj in trdih 
treningov so jo pripeljali na veliki oder, saj bo v 
prihodnje nastopala na najvišji evropski klubski 
ravni. 

Dve leti pred 
i z t e k o m 
pogodbe v 
Ž e n s k e m 
košarkarskem 
klubu Athlete 
Celje je 
20-letnico iz 
Laz pri Boštanju 
v svoje vrste 
povabil italijanski 
p r v o l i g a š 
Famila Wuber 
iz Schia. Gre za 
prvaka zadnjih 
treh sezon pri 
naših zahodnih 
sosedih, ki 
že vrsto let 

nastopa tudi v ženski Evroligi, najelitnejšem 
evropskem klubskem tekmovanju, v katerem se 
je v preteklosti dvakrat (2012, 2013) že uvrstil 
tudi med najboljših osem ekip. Eva je z novimi 
delodajalci sklenila štiriletno sodelovanje. 
»Po komaj petih letih treniranja košarke, od tega 
treh letih v Celju, odhajam v Evroligo. Prestop 
v tako ugleden evropski klub je zame velik korak 
naprej na moji športni poti. Na to pot se podajam 
samozavestna in odločna ter željna dokazovanja. 
Ponosna sem, da bom lahko zastopala slovensko 
košarko v tujini, in to na najvišji ravni,« navdušenja 
nad novim izzivom na svoji športni poti ni skrivala 
Lisčeva. 

Eva je bila s športom povezana že od mladih nog. 
V Sevnici je najprej igrala rokomet, po propadu 
kluba pa je na predlog brata Danijela v Košarkarski 
šoli občine Sevnica naredila prve košarkarske 
korake. S košarko se je resneje začela ukvarjati ob 
prehodu v srednjo šolo, ko je postala članica ekipe 
iz Grosuplja. Pod budnim očesom Tea Hojča je že v 
prvi sezoni napredovala toliko, da je bila nato poleti 
najboljša posameznica v kadetski reprezentanci. 
Po dveh letih na Dolenjskem je pred sezono 
2012/2013 prestopila v vrste celjskega Athletta. 
V letih 2012 in 2013 je bila najboljša skakalka 
evropskega prvenstva za dekleta do 18 let. Še 
pred drugim nastopom na mladinskem prvenstvu 
je prvič sodelovala tudi v članski reprezentanci, za 
katero je do zdaj zbrala sedem nastopov. 
Kljub odmevnemu prestopu Dolenjka ostaja 
trdno na realnih tleh, hkrati pa hvaležna vsem, 
ki so ji pomagali pri njenem razvoju. »V Celju sem 
preživela lepo obdobje z veliko uspehi in veliko 
trdega dela, kar mi bo za vedno ostalo v spominu.  
Celjskemu klubu, trenerjema Damirju Grgiču in 
Žanetu Bortku in vsem delavcem v klubu bom 
večno hvaležna za priložnost in zaupanje, ki so mi 
ga namenili, ter za znanje, ki sem si ga pridobila 
v njihovi sredini. Brez njih se mi sanje o prestopu 
v enega najuglednejših evropskih klubov zagotovo 
ne bi uresničile. Nikakor pa ne smem pozabiti 
na ljudi, ki so mi pomagali na moji dosedanji 
poti. Predvsem se zahvaljujem svoji družini, ki 
mi je vedno stala ob strani. Hvala tudi Gregorju 
Vodeniku, ki je bil moj prvi trener v Košarkarski 
šoli občine Sevnica, trenerjema Teu Hojču in Luki 
Hrovatinu, ki sta z menoj delala v ŽKK Grosuplje, 
kjer sem preživela čudoviti dve leti. Zahvala tudi 
vsem reprezentančnim trenerjem, s katerimi sem 
sodelovala v različnih reprezentančnih selekcijah,« 
je še dodala ob prestopu v vrste evroligaša. 
  

Aljaž Močnik

Evi Lisec so se odprla vrata

Foto:  KZS/alesfevzer.com

 
Mestu Kranj in KK Sava Kranj je prve dni 
avgusta uspelo organizirati velik in kakovosten 
tekmovalni kolesarski konec tedna vseh kategorij 
s poudarkom na mladih kolesarjih.
Pokal Mateja Mohoriča za starejše mladince je 
obsegal trietapno dirko. Petkova vožnja na čas – 
prolog, sobotni nočni kriterij in nedeljska klasična 
kranjska ulična dirka. Zelo uspešno in borbeno v 
močni in množični mednarodni konkurenci sta nas 
zastopala Aljaž Prah in Žan Bregar. Aljaž je med 
95 tekmovalci z le 20-sekundnim zaostankom 
dirko končal na skupnem 20. mestu in kot šesti 
slovenski tekmovalec. Žan je dirko končal na 
sobotnem kriteriju.

V nedeljo je bila na sporedu klasična kranjska ulična 
dirka Po ulicah Kranja z znamenitim Jelenovim 
klancem pred koncem kroga. V najmlajši kategoriji 
si je Grega Podlesnik prizadeval za najvišja mesta, 
vendar mu je padec na mokri tlakovani cesti 
preprečil odličen rezultat.
Vrhunec uspehov z zmago je spet zaokrožil 
Gaber Vandur v kategoriji dečki B. Svojo moč in 
eksplozivnost je s pridom izkoristil s sprintom v 
zadnjih 200 m po napornem Jelenovem klancu. 
Drejc Bedek je zasedel 10. mesto.
Konkurenca je bila močna tudi med mlajšimi 
mladinci. Luka Kavšek, 11. mesto, in Anže 
Podlesnik, 20. mesto, zaslužita vse pohvale v 
boju za pozicije pri visokih hitrostih nad 40 km/h 
celotne dirke.   
Med 14. in 16. avgustom je bila v Berlinu večetapna 
dirka za mlade kolesarje do 15. let (23. Kids tour). V 
selekcijo slovenske reprezentance je bil povabljen 
Gaber Vandur. Fantje so bili razvrščeni v kategorije 
U-13 in U-15. Slovenijo je zastopalo 12 fantov, 
razvrščenih v tri ekipe s štirimi tekmovalcev. 
Gaber je v ekipi Slovenija B, U-15, ki je sestavljena 
iz leto dni mlajših tekmovalcev od večine tekmecev 
(letnik 2002), štirietapno dirko končal na skupnem 
46. mestu med 160 tekmovalci iz 11 nacij, ki so 
dirko začeli. Poleg Gabra so v ekipi nastopili še Gal 
Glivar 42., Aljaž Colnar 33. (oba Adria Mobil) in 
Tomaž Ornik dnf. (TBP Lenart), najboljši pa je bil 
Boštjan Murn 21. (Adria Mobil) Slovenija A (letnik 
2001). Za lažjo predstavo omenimo, da je zadnja 
etapa potekala v središču Berlina pred številnimi 
gledalci. Povprečna hitrost 44 km dolge dirke je 
bila 45km/h. Gaber jo je v času drugouvrščenega 
s trisekundnim zaostankom za zmagovalcem 
končal na 57. mestu.  

Robert Kosaber

Uspešen nastop ekipe 
KD Sevnica – Tanin Sevnica 
v Kranju, Gaber Vandur tudi v 
Berlinu

Gaber Vandur, zmaga po ulicah Kranja

Balinanje, eden najtrofejnejših športov v Sloveniji,  
se je vključilo  v družino športov  tudi v Sevnici.  Za 
razvoj tega športa v Sevnici skrbi Balinarski klub 
HRASTI Sevnica. 

Oktobra 2014 je bilo zgrajeno sodobno 
dvostezno balinarsko igrišče v rekreativnem 
parku DREVORED v Sevnici.  Igrišče urejuje in ga 
dejansko upravlja Balinarski klub HRASTI Sevnica, 
ta pa je bil ustanovljen že maja 2010. S tem 
prepotrebnim  športno-rekreativnim objektom so 
dane možnosti vsem ljubiteljem rekreativnega in 
športnega balinanja  za redno  vadbo. 
Dne 18. junija je Društvo upokojencev Sevnica 
v sodelovanju z domačim balinarskim klubom 
organiziralo že drugi BINETOV MEMORIAL  
balinarskih trojk, v spomin na umrlega 
soustanovitelja balinarskega kluba HRASTI 
Sevnica ALBINA HRIBARJA-BINETA in člana 
Društva upokojencev Sevnica. Prvi memorial za 
prehodni pokal je bil leta 2014 na balinarskem 
igrišču v Boštanju, zmagala je ekipa DU Krško.  
Letos je bilo prvo uradno tekmovanje na 
dvosteznem balinišču v Sevnici. Sodelovale so 
ekipe DU Zidani Most, DU Trbovlje, DU Krško  in 
DU Sevnica. 
To je bilo sploh prvo balinarsko tekmovanje v 
Sevnici. 
Prvo mesto je osvojila domača ekipa DU Sevnica, 
sestavljali so jo Miloš MATIĆ, Silvester PERC, 
Viktor KOLMAN, Janez SIMONČIČ in Franc 
ERNESTL.  V izjemno kakovostnih igrah so kar tri 
ekipe dosegle po dve zmagi. Razmerje doseženih 
in izgubljenih točk  je omogočilo zmago gostiteljski 
ekipi, ki je z zmago na tem memorialu za leto dni 
prevzela tudi prehodni pokal. 
Turnir je obiskal tudi povabljeni župan Srečko 
OCVIRK skupaj  z odgovornim Markom JESIHOM 
z občinske uprave, odgovornim za gradnjo 
balinarskega igrišča.  Župan in  njegov sodelavec 
sta  z lučanjem krogel tudi formalno preizkusila 
igrišče. Žal zaradi svetlobe posnetki  tega 
zgodovinskega dogodka niso uspeli, bodo pa ob 
naslednji priložnosti. 
Memorial je bil  kakovostno organiziran, sodelujoče 
ekipe so pohvalile organizacijo in pripravo turnirja 
ter kakovost balinišča. Tudi organizatorji  tega 
memoriala so zadovoljni  z  uspešno organizacijo 
turnirja in seveda tudi z zgodovinskim uspehom 
sevniških balinarjev. Posebno pa so počaščeni 
zaradi obiska župana. 
Organizatorji pričakujejo, da bo takih tekmovanj 
v Sevnici še več, predvsem pa  pričakujejo večje 
zanimanje Sevničanov  za ta  izjemno primeren 
šport za vse generacije. 

Franc Ernestl

Premierno balinanje v Sevnici
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Ob bazenu v Sevnici smo vso sezono, kot smo 
obljubili, pripravljali različne dejavnosti za vse 
generacije. Na bazenu je potekal plavalni tečaj, 
na katerem so se naši najmlajši priučili plavalnih 
veščin. Zanimanje je bilo kar veliko, otroci in starši 
pa so zadovoljni in z nasmehom na obrazu odhajali 
domov, saj so bili še posebno ponosni na svoje 

otroke, ki so dosegali velik uspeh pri plavanju 
pod vodstvom plavalnega učitelja Gorana. Za 
dodatno dobro voljo otrok smo poskrbeli tudi 
z ustvarjalnicami, na katerih so lahko otroci s 
pomočjo animatork  ustvarjali različne izdelke, 
kot so vetrnice, kazala za knjige, okvirji za slike, 
posodice za pisala in drugo. To sezono se je bilo 
na bazenu prvič mogoče tuširati s toplo vodo, 
kar je še dodatna prednost, saj so bili ti prostori 
popolnoma prenovljeni. Izvajali smo tudi vodno 
aerobiko s Teo. Obiskovalcem bazena je bila na 
voljo tudi bralna polica. Ta je bogatejša za nekaj 
knjig, ki so jih prinesli naši redni obiskovalci. 

Vir: Ekipa z bazena Sevnica

Pester program 
ob bazenu v Sevnici

 
Športno društvo Studenec  v sodelovanju s KMN 
Potočje projektiranje  Sevnica je v soboto, 8. 
avgusta, izpeljal že 12. Kristjanov memorial, turnir 
v malem nogometu na Studencu.
Organizator je bil zadovoljen, da se je turnirja 
udeležilo veliko ekip iz Posavja. Tekmovanje se je 
začelo ob 9.30. Ekipe so bile razdeljene v 4 skupine 
po tri ekipe. V zaključne boje, ki so se začeli po 17. 
uri, sta napredovali prvi dve ekipi v skupinah. 

Finalni obračun si je ogledalo približno 200 
gledalcev, pomerila sta se Ekipa Kiwi shop in 
ŠD Arto. Zadnji so prvi povedli, a so na koncu 
klonili z rezultatom 2:1. Po izvajanju 6-metrovk je 
tretje mesto pripadlo novomeški ekipi BUC BUC, 
poražena ekipa  Bubka bar Gofar Selo ljubavi pa je 
prejela pice. 
Največ zadetkov na turnirju je dosegel Dejan 
Bizjak (Kiwi shop). Za najboljšega igralca turnirja 
so izbrali Nermina Hasanbegovića (Kiwi shop). 
Martin Kos je bil najboljši vratar na turnirju. 
Zahvala pokroviteljem. 

Tomaž Blatnik, KMN Sevnicaa

Kiwi shop 
osvojil Kristjanov memorial

Foto: KMN Sevnic

Člani AK Sevnica so se udeležili teka v Radečah, 
ki je štel za dolenski pokal, in dosegli pet zmag.  
Na 7,5 km dolgi progi je pri ženskah zmagala Lea 
Haler. Na isti razdalji je Maj Popelar osvojil pri 
moških 3. mesto. Na 2,5 km je pri moških zmagal 
Miha Povšič, drugi je bil Tomaž Sešlar. Na isti 
razdalji je pri ženskah zmagala Nika Dobovšek, 

druga je bila Nina Lisec in tretja Melani Knez. V 
pionirskih kategorijah je pa na 600 m zmagala 
Nika Dobovšek, na 400 m pa Živa Slapšak, tretja 
je bila Julija Kermc.

Atletika

Lea Haler, državna prvakinja

Pred Športnim domom Sevnica je članska zasedba 
KMN Potočje projektiranje Sevnica pod taktirko 
Jožeta Gačnika začela kondicijske priprave na 
novo sezono v 1. slovenski futsal ligi.
Tekmovanje se bo začelo 11. septembra, žreb 
pa je določil, da bodo Sevničani prvo tekmo igrali 
doma proti ekipi RE/MAX MARIBOR. Ta je v svoje 
vrste zvabila tudi Mileta Simeunoviča. 

Okostje sevniške ekipe ostaja podobno kot lani. 
Pridružil se je Sebastijan Drobne, odhajata pa 
Mihael Grigič (Avstrija) in Dejan Bizjak (Italija). 
Vse podrobnosti in cilji KMN Potočje projektiranje 
Sevnica v prihajajoči sezoni bodo razkriti na 
skupščini kluba, ki bo teden dni pred začetkom 
prvenstva. 
Vabljeni k vpisu novih članov, predvsem najmlajših, 
saj selekciji U11 in U13 že trenirata. 
Spremljajte klubsko spletno stran in facebook z 
ažurnimi informacijami. 
 

Tomaž Blatnik, KMN Sevnica

Priprave potekajo, 
prva tekma bo 11. septembra 
doma z Mariborom

Na državnem prvenstvu za veterane v Mariboru 
je naslov državnega prvaka na 1500 m osvojil 
Robert Lendaro, na 5000 m je bil Dušan Krašovec 
tretji, med ženskami na 1500 m je Mateja Jazbec 
osvojila 1. mesto in Vanja Lendaro 2. mesto. Vanja 
je tekla še na 400 m in osvojila 3. mesto ter na 
800 m in bila druga.
Na Ptuju je potekalo državno prvenstvo  za mlajše 
mladince in mladinke. Od sevniških atletov se 
je najbolj izkazala Jerneja Prah, saj je osvojila 
bronasto medaljo na 2000 m ovire s časom 
8:25,66. Maj Popelar je osvojil 4. mesto na 3000 m.
V Ormožu je potekal 12. tek po ulicah Ormoža. Na 
tej tekmi je odlično nastopila tudi Lea Haler in je na 
4000 m dolgi progi osvojila absolutno 2. mesto 
pri ženskah. 
Na 5. teku s Primožem Kozmusom v Brežicah 
se je izkazala Nina Lisec in zmagala pri ženskah 
absolutno na 3300 m, medtem ko je Ajda Slapšak 
osvojila drugo mesto. Zelo dobro je tekla tudi 
Mateja Jazbec in na 10 km osvojila absolutno 
tretje mesto, v svoji kategoriji je zmagala. 
V nedeljo, 26. julija, je v Kamniški Bistrici potekalo 
pionirsko državno prvenstvo v gorskem teku. Lea 
Haler je osvojila naslov državne prvakinje med 
pionirkami U14 na 1680 m dolgi in zelo strmi 
progi.  Ajda Slapšak je osvojila bronasto medaljo 
med pionirkami U12, medtem ko je njena sestra 
Živa Slapšak v isti kategoriji osvojila 9. mesto. 
Bronasto medaljo je osvojil Tomi Bajc med 
pionirji U12. Mitja Kurnik je osvojil 5. mesto med 
starejšimi pionirji. Med mladinci na 6000 m je Maj 
Popelar osvojil 5. mesto.

Vanja Lendaro

Tomi Bajc, 3. mesto DP

Evropsko strelsko prvenstvo je bilo v strelskem 
centru Gaj pri Pragerskem od 18. 7. do 1. 8. 
2015. Na prvenstvu je sodelovalo 1163 strelcev 
iz 46 držav. Slovenske barve je branilo 43 strelk 
in strelcev v mladinski in članski konkurenci. 

Sevničan Blaž Kunšek član strelskega društva 
Marok je nastopil v disciplini pištola 50 m in je v 
kvalifikacijah s 543 krogi (od 600 možnih) zasedel 
26. mesto. Kunšek je priložnost za boljši izid 
zapravil v prvi in peti seriji, ko je zadel 86 oziroma 
87 krogov (od 100 možnih), najboljši pa je bil v 
drugi in četrti, ko je zadel po 94 krogov. 
Zlato kolajno je osvojil Portugalec Joao Costa ( s 
188,8 krogov v finalu), srebrno Italijan Francesco 
Bruno (187,4 krogov), bronasto pa Rus 
Sergej Červakovski (s 168,6 krogov v finalu). V 
kvalifikacijah je bil najboljši Ukrajinec Oleg Omelčuk 
s 565 krogi.
Slovenija se ekipno uvrstila na 10. mesto, kar je 
odlična uvrstitev, vendar žal, v tej disciplini rezultat 
1621 krogov ni prinesel olimpijske kvote.

Mirko Ognjenovič

Kunšek 26. 
na Evropskem prvenstvu 

Blaž Kunšek (drugi z leve) z reprezentančnimi kolegi
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Vsi pri kosilu sklanjajo glave,
oči so postale čisto kramžljave.

Vsi želijo najti način,
da bi izvedeli kdo je zagrešil zločin.

Glavna osumjenca sta Marko in Maja,
pa morda še sosedova Taja.
Tudi kuža Runo je še sumlljiv,

jim pravi hišni detektiv.

Kje so piškoti?
Kdo jih je snedel?

Oh,ti faloti,
eden od njih jih je pojedel!

Tadej pravi,da jih je Tina.
Tina pravi:«Bila je Mina.«

Kdo je torej bil?
Le kdo se je slavnostno mastil?

Nedolžni so vsi po vrsti,
ki kažejo s prsti.

Nihče ne ve,da je bila muca Nala,
ki je že zdavnaj z njimi zbežala.

Tamara Špan

Zločin

Iz preteklosti v sedanjost

K nam počasi prihaja jesen in z njo pospravljanje 
poljskih pridelkov, med katerimi je tudi koruza, 
poljščina, ki je v preteklosti poskrbela za eno večjih 
vaških druženj. Ličkanje ali kožuhanje koruze je 
bilo dogodek, ki je združil staro in mlado. Opravilo 
se je navadno začelo ob mraku, ko se je delo na 
domačih kmetijah končalo. Sosedi in domači so se 
zbrali pod kozolcem ali na podu, kjer jih je čakal 
kup koruze. Posedli so se okoli njega in si med 
delom pripovedovali zgodbe, šale, prigode, delili 
modrosti, peli in se ob vsem tem zabavali. 

Delo je bilo velikokrat opravljeno v enem večeru 
pri eni hiši, naslednji večer pri drugi. Če so si 
starejši raje pripovedovali zgodbe, so mladi fantje 
in dekleta ličkanje izkoristili za uganjanje norčij, 
osvajanje in deljenje zaljubljeni pogledov. Najmlajši 
so najbolj uživali, če so lahko skakali po ličkanju 
in iskali dobrote, ki jih je tam skril gospodar. 
Otroci so se tako lahko razveselili orehov, jabolk, 
bombonov, starejši pa so se ozirali po steklenici z 
močno kapljico. Tisti, ki je našel takšno steklenico, 
je bil potem »ta glavni« in je lahko svojo najdbo 
delil z drugimi. Pomembno vlogo je opravljala 
tudi gospodinja, ki je za ličkarje pripravila likof. 
Tu so se znašle domače klobase, pečenka, 

krompirjeva solata, domač kruh, za posladek pa 
ni smela manjkati potica z različnimi nadevi. Med 
ličkanjem je imela vidnejšo vlogo rdeča koruza, 
ki naj bi najditelju prinašala srečo in dobro letino 
ter mu omogočila, da je ličkanje lahko končal. 
Med kupom koruze se je lahko našel tudi snetljivi 
storž, imenovan »snetje«. Kdor ga je našel, ga je 
hitro skril in potem z njim ponagajal ličkarjem, jim 
potegnil brke ali pa samo razmazal po licih, pri 
čemer je moral biti hiter in spreten. Fantje so si 
radi privoščili šale tudi o dekletih in jim pod majice 
tlačili ličkanje ter jih mečkali v ličkanju. Da je bilo 
med delom še bolj veselo, je poskrbela harmonika, 
ob kateri so ličkarji radi zaplesali, med drugim tudi 
z metlo. 

Ličkanje so zdaj zamenjali stroji in naprave, ki 
delo opravijo veliko hitreje. Ličkanje kot običaj 
pa se ohranja le še v posameznih krajih v obliki 
etnoloških prireditev kot način ohranjanja tradicije 
za prihodnje generacije. 
  

Tanja Mlakar 

Povzeto po:  Almanah Moj kraj, moja občina, 
TZOS 2014 

Ličkanje nekoč 

www.mojaobcina.si/sevnica

O, črni muc, o ti falot,
ki vsako noč mi prečkaš pot,

nikar ne beži pred menoj,
čuj, pravim ti, da se ne boj.

Samo pobožal bi ti rad
hrbet teman in lepi vrat.
Saj tudi jaz menda imam

za božanje pripravno dlan.

Samo tega nihče ne ve,
samo tega nihče ne ve...
Vsaj ti ne beži mi s poti.

O, ne posnemaj, muc, ljudi. 

Tone Pavček 

Črni muc 
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave: 50 minut 

Sestavine za 4 osebe 

4 puranji zrezki po 15 dag 
2 jedilni žlici oljčnega olja 
10 dag gorgonzole ali mocarele (lahko oboje) 
3 jedilne žlice sladke smetane ali creme fraîche 
3 dag sesekljanih pistacij ali bučnih pešk 
4 jedilne žlice sesekljanih zelišč (npr. bazilika, 
drobnjak, peteršilj, koper) 
1 solatna kumara ali 2 srednje veliki bučki 
20 dag sladke smetane 
2–3 jedilne žlice kopra (namesto njega lahko 
peteršilj) 
česen 
sol, poper 
  
• Puranje zrezke potolčemo med dvema 
plastema folije za shranjevanje živil, posolimo in 
popramo. Pečico segrejemo na 180–200 °C. 
• Gorgonzolo, pistacije, smetano in zelišča 
zmešamo, po potrebi začinimo, namažemo na 
zrezke in zavijemo. Vsako rulado razrežemo na 
3–4 dele. 
• Kumaro ali bučki olupimo, po dolgem 
prerežemo in semena izpraskamo z majhno 
žličko. Polovici kumare še enkrat razpolovimo in 
narežemo na 3–4 cm dolge koščke. Začinimo s 
soljo, poprom in česnom. 
• Kose rulade in koščke kumare naložimo v 
namaščeno posodo za narastke, prelijemo 
s smetano in potresemo s koprom ali 
peteršiljem. Pečemo 30–35 minut. 
 

Nasvet za prilogo

 riž, krompirjev pire, francoska štruca 

Puranje ruladice 
z zeliščnim nadevom in kumarami 

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, 
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si  

Čas priprave: pribl. 30 minut 

Sestavine za 4–6 oseb 

1/4  l mleka 
5 dag sladkorja 
1 zavitek vaniljevega sladkorja 
3 dag jedilnega škroba ali praška za vaniljev 
puding 
2 jajci 
sok in lupinica  1/2  limone 
1 lonček jogurta 
1 majhna konzerva breskovega kompota 
malo ruma 
   
• Jajca ločimo. Beljak stepemo v trd sneg in 
postopno umešamo še polovico sladkorja. 
• Mleko, jedilni škrob in preostali sladkor med 
stalnim mešanjem zavremo, nato odstavimo s 
štedilnika in takoj z metlico umešamo beljakov 
sneg (sneg ne sme razpasti). Nato umešamo 
še rumenjaka, jogurt in limonov sok. 
• Skodelice za kremo napolnimo s kremo (do 
največ  3/4 ) in postavimo na hladno. V skledi 
zmešamo breskove krhlje, polovico soka in 
kanček ruma. Na vrh vsake kreme polijemo 
2–3 žlice breskovega pripravka. Po želji 
okrasimo z listi melise.

Kalifornijske sanje 

Posavski obzornik - leto XIX, številka 16, četrtek, 13. 8. 2015 7IZ NAŠIH KRAJEV

S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 19. septembra 2015, 

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7.11  s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče - pri TRC Savus
 10:00  Sevnica  - pred stavbo občine
 11:30 Brestanica – spodnji grad
 12:00  Krško  - Raceland Vrbina
 13:30  Brežice  - na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 7. septembra 2015, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni !

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

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

oziroma:
vse, ki imajo znak za reciklažo 

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

NE VELJAJO:
zamaški iz poliestra PS 

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

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

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

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

SEVNICA

ZAMAŠKI

Za vse dodatne informacije 
prosim pokličite na tel. številko:

051 454 627

 
MATEJAZA

ZBIRNA MESTA:
Občina Sevnica

Mladinski center Sevnica
Turistična agencija Doživljaj

Športni dom Sevnica
Fitnes studio Sevnica

Športna dvorana Sevnica
Osnovne šole v občini Sevnici Odkupna cena za tono zameškov je 300 €.
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2
od 4,90 € / m

barvni 

že od 
2

13,23 € / m

novi model

NEPTUN

Obiščite trgovine KZ Sevnica, kjer lahko kupite 
vse za kmetijo in dom.

 

in dom.
kmetijo

Vse za 

Obiščite trgovine KZ Sevnica, kjer lahko kupite 
vse za kmetijo in dom.

in dom.in dom.
kmetijo

Vse za 

kmetijo
Vse za 

, kjer lahko kupite 

PrepletPreplet
okusa in

kvalitete...

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica, tel.: 07 81 63 600

e-mail: jazbec.anton@gmail.com
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.9.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JANE FONDA.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Kaja Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj 
2. nagrada: Urška Kunšek, Podvrh 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Marija Rak, Bohorska ulica 18, 8290 Sevnica
4. nagrada: Bogdan Božič, Bohorska 13, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Ljubosumnost

»Vse, kar je prav! Slišala sem, da si sinoči 
pijan na ulici strastno objemal drevo.«
»Draga žena, a  zdaj boš pa še na drevo 
ljubosumna?«

Zelena
-Aha, ti si na bolniški, jaz pa te srečam tu  v 
gostilni, kjer igraš celo bilijard!
- Moram: Zdravnik mi je predpisal, da si 
moram spočiti oči in čim dalj časa gledati v 
zeleno!

Šipa                                                
Čaka ženska v avtu pred semaforjem poleg 
nje pa se ustavi Mujo s svojim avtom. 
Gledajo se med sabo, ko Mujo začne spuščati 
šipo.
 Ženska  vsa srečna tudi ona začne spuščati 
šipo, misleč da ji bo Mujo nekaj lepega rekel 
......a  Mujo se ji nasmeji ter jo vpraša: -Kaj 
je,tudi ti si prdnula?

Korenine                                                
Zobozdravniki so kakor puščavniki: oboji žive 
od korenin. Več jih je bolje je.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

     Kje se nahaja ribnik na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Tisti, ki verjamejo,
lahko osvajajo in uspejo.

Zato nikoli, nikoli ne obupaj, 
vedno se najde način in pot.

Nagrade za mesec SEPTEMBER

1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ga podarja, 
       Gostilna pr' Čot, Šmarčna,

2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,

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

Uganka za brihtne glavce 
Gobarja

Srečala sta se dva gobarja. »Koliko si našel 
gob? »vpraša prvi. » Prodaj mi no dve gobi 
pa bova imela enako število gob.«
»Ne!« reče drugi«prodaj rajši ti meni dve 
gobi pa bom imel dvakrat toliko gob kot ti!«
Koliko gob je imel prvi in koliko drugi 
gobar?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Konj z jezdecem
 Izžrebanec:

	 Tomaž	Tihole,	Podgorica	16	b,	8290	Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

										Kraj	na	sliki	se	imenuje	Zabukovje.	

Izžrebanec:

	 Matjaž	Trupi,	Mrzla	planina	18,	8292	Zabukovje.	
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PRIHAJAMO V SEVNICO !

	 Direktor	Podružnice	Sevnica		 Predsednik	uprave											
	 Dejan	Cvetan	 Jože	Stegne	dr.	vet.	med.																													                                                                    

Vaša	naklonjenost	in	zaupanje	Delavski	hranilnici	d.d.	Ljubljana	bo	neprecenljiv	prispevek	k	
nadaljnjemu	uspešnemu	razvoju	Delavske	hranilnice,	še	posebej	njene	poslovne	enote 

v	Sevnici.	Z	Vami,	ki	boste	odslej	koristili	našo	ugodno	ponudbo	bančnih	in	drugih	finančnih	
storitev,	bo	naš	razvoj	še	hitrejši	in	še	bolj	uspešen.

Ob	tej	priložnosti	Vas	seznanjamo,	da	je	Delavska	hranilnica	uspešna	bančna	institucija,	prisotna	na	
bančnem	trgu	že	24.	leto.	Posluje	z	dovoljenjem	Banke	Slovenije	in	je	vključena	v	jamstveno	shemo	
bank	 in	 hranilnic.	 Delavska	 hranilnica	 opravlja	 vse	 bančne	 in	 druge	 finančne	 storitve	 kot	 ostale	
bančne	institucije,	zato	boste	pri	nas	lahko	deležni	kvalitetnih	in	predvsem	Vam	prijaznih	in	cenovno	
najbolj	ugodnih	bančnih	in	drugih	finančnih	storitev.

Kot posebnost vam tokrat omogočamo plačilo položnic javnih podjetij in  
zavodov mestne občine Sevnica brez provizije. 

 
Hranilnica omogoča vsem občanom, v mesecu  

avgustu in septembru 2015 plačilo vseh položnic brez provizije, 
v odslej vaši podružnici Sevnici. 

 
	Obljubljamo,	da	se	bomo	potrudili	in	dokazali,	kot	Vaša	bodoča	najbolj	ugodna	bančna		 

ustanova.	Računamo	na	Vas	in	se	Vam	v	naprej	zahvaljujemo	za	zvestobo.

Slovesna otvoritev podružnice Sevnica,  
Glavni trg 24, bo v četrtek 6. avgusta 2015 ob 10.00 uri.

Sprejmite to sporočilo hkrati kot iskreno  P O V A B I L O na  
spoznavne dneve druženja od 6. do 21. avgusta 2015,  

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure,   
v novih in sodobno urejenih prostorih Delavske hranilnice,  

na Glavni trg 24 v Sevnici.

Srečanje	 z	 Vami	 bo	 priložnost,	 da	 poklepetamo	 o	 naših	 in	 vaših	 pričakovanjih	 poslovnega	 
sodelovanja	in	načrtih	za	prihodnje.

Veselimo	se	Vašega	obiska.


