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Intervju

1. Marija, povejte nam kaj o sebi?

Doma sem v Murnicah nad Šentjanžem. Čeprav 
živim v strmini, je to moj najljubši kraj na svetu, 
seveda poleg moje rojstne vasi. Sem prodajalka 
in že vrsto let zaposlena pri Kmečki zadrugi 
Sevnica. Ker moj poklic tako zahteva, sem veliko 
časa med ljudmi in imam jih zelo rada. Vsak 
človek je po svoje zanimiv, vsakdo prinaša s sabo 
nekaj novega, drugačnega. Veliko različnih usod 
sem spoznala v letih, odkar delam v trgovini. 
Včasih pridejo trenutki, ki mi še dolgo odzvanjajo 
v duši, iz teh srečanj se marsikdaj rodi nova 
pesem in mogoče še kakšna kratka zgodbica. 
Največkrat posegam v svoje otroštvo, mladost, 
a tudi življenje me je tako izbrusilo, da bi lahko 
še marsikaj zapisala, če bi le imela dovolj časa. 
Oktobra 2009 je izšla moja pesniška zbirka 
Moje pesmi ali mati Zemlja. Prva, so rekli takrat, 
upam, da bo nastala še katera.

2. Vem, da ste tudi umetniška duša. Kdo vas je 
navdušil za pisanje pesmi?

Moje pesmi, tiste otroške, so se začele v 
četrtem razredu osnovne šole. Že prej sem 
zelo rada pisala spise in bila ponosna, ker jih 
je moj učitelj večkrat prebral pred razredom, 
češ da so najboljši. Nato sem začutila, da 
bi kaj povedala tudi v rimah. Preprosto, kar 
prišlo je. Najbrž je bilo že posajeno vame, saj sem 
kot otrok srkala prelepe slovenske besede. Moja 
mama je namreč zelo lepo brala. Sredi dolgih zim 
je ob topli krušni peči prebirala knjge. Večkrat 
je povedala kakšno pesem, saj jih je znala veliko 
na pamet še iz šolskih dni. Zanjo in zame je bila 

knjiga svetinja. Ne morem si predstavljati, kako 
bi bilo, če bi lahko držala mojo knjigo v rokah. 
Žal je mama prekmalu umrla. Mene pa njena 
ljubezen še vedno vleče naprej, da ustvarjam, 
se izpovedujem; drugače kar ne morem.

3. Katera področja in dejavnosti v življenju so 
vam blizu?

Na prvem mestu so seveda knjige in pisanje. 
Rada berem, včasih prebedim vso noč, če me 
vsebina potegne vase. Sicer me zanima veliko 
stvari, od dela v vinogradu, na polju, rada 
vrtnarim. Rodila sem se na manjši kmetiji, zato 
mi kmečka dela niso tuja. Skrbim tudi za kravo in 
bika, dela v vinogradu je vedno dovolj. V prostem 
času zelo rada prisluhnem glasbi. Zelo blizu mi je 
ljudsko izročilo in mi je žal, da si nisem zapisala 
več tistih prvotnih ljudskih pesmi, ki smo jih že 
veliko pozabili. 

4. Katera vaših pesmi vam je najljubša in zakaj?

Težko rečem, da mi je katera ljubša od druge. 
Zame so vse enake, so kot moji otroci. Pri vsaki 
poskušam podoživeti trenutek nastajanja. Le 
sama vem, kaj sem takrat občutila, kako ljuba 
je bila oseba ali stvar. Občutenje vedno ostane 
enako, se ne spremeni, ne izgine in ne mine. 
So pa nekaj drugega pesmi iz mojih najstniških 
dni. Čeprav sem tako žalostna, se ob njih veselo 
nasmejim. Spomnim se, da sem imela dolgo 
časa v mislih pesem Mati Zemlja, saj je nastala, 
ko je vse okrog mene vrelo v prednovoletni 
mrzlici in veselju, jaz pa sem bila tako žalostna in 
razočarana ... Zato tudi tak naslov pesniške zbirke.

5. Povejte našim bralcem kakšen napotek za 
življenje?

Življenje ni ne črno ne belo, je nekaj vmes. 
Največkrat niti ne veš, da gre za res. Takole sem 
nekoč zapisala: težko je nekomu deliti nasvete, 
če si jih še sam potreben.
Prisluhnimo drug drugemu, trudimo se za mir 
in razumevanje. Preprosto, imejmo se radi. 
Ali ni škoda tako lepih dni, da jih zapravljamo 
za nepomembne stvari. Želim si, da si ljudje z 
različnimi pogledi na svet ne bi bili nasprotniki 
in naj bi se med seboj le dopolnjevali. Želim si, 
da bi končno spoznali, kako dragocena je naša 
narava in da živimo na prelepem koščku sveta. 
Zato ne zapravimo tistega, kar so nam zapustili 
predniki. O čem bomo sicer pisali pesniki? 

Moji pesmi:

GRAD NAD TRGOM

Nema priča preteklosti
Nad trgom ponosno stoji,

Se z reko spogleduje,
O stoletjih pričuje, kraljuje.

Kako je lep in veličasten,
Prijazno v soncu se blesti,
Če je včasih bil oblasten,

Zdaj pričara le minule dni.

Prav vneseno si ogleduje
Ob poroki mladi par,

Z zavetjem svojim gospoduje,
Naj ljubezen ne umre nikdar!

Kot prispodoba pokončnih ljudi
Nad strim trgom se mi zdi,
Tako kot naš narod je ostal,

Se vsem viharjem zoperstavil, kljuboval.

Lep, kot v praznično oblačilo odet,
S skrivnostjo ves prežet,
Nekdanjih časov pomnik

Naj ostane še stoletja, tisoč let.

BLIŽINA

Lepo je,
Ko čutiš bližino ljudi;

Vse slabo v trenutku se stopi.
Potrebujemo bližino

Nežnost, milino
Saj tudi zemlja 

Se s soncem poljublja;
Zato lepo je,

Če nekdo ti nebesa obljublja.
Zares.

Bližina dlani in srca 
Je bližina neba ...

 Marija Bajt

Hvala za iskrene besede. Želim vam še veliko 
rim, ob tem pa prijaznih in dobrih ljudi na vaši 
zanimivi poti. 

Hvala.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Marija Bajt
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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, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - drugo, 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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva 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 
grajske.novice@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si

Prihodnja številka izide julija 2011, prispevke, reklamne oglase 
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 14. 6. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
 
Ničkolikokrat se zgodi, da nekomu izrečeš 
besede, za katere ti je pozneje žal, da si 
jih izrekel. In v tistem hipu iščeš nešteto 
izgovorov. Od svojega ali sogovornikovega 
slabega razpoloženja, do vpliva okolice. In 
nemalokrat ugotoviš, da si naredil napako, da 
so bile besede neprimerne, celo nepotrebne. 
Da si prizadel človeka, ki si tega ni zaslužil. 
Prav bi bilo, da bi razmislili, kakšno ravnanje 
bi si želeli sami. Kako bi želeli, da se ljudje 
pogovarjajo z nami. Saj tudi mi nismo popolni. 
Vsi imamo svoje napake in znamo tudi kaj prav 
dobro narediti. 
Nikoli v življenju ne bom pozabila človeka, ki 
mi je poskušal pomagati pri izražanju svojih 

občutkov. Rekel mi je, naj primerjam izrečene 
besede s tubo, polno zobne paste – kot 
izrečena beseda brez težav pride iz naših ust 
tudi zobna pasta iz polne tube. In kot ni mogoče 
spraviti besede nazaj v usta, ni mogoče zobne 
paste spraviti nazaj v tubo. Ostane zunaj, 
neuporabna, čez čas škodljiva. Ob številnih 
dogodkih in pripetljajih se spomnim na to. To 
bo ostalo vedno v meni. Prišli bodo trenutki, 
ko bodo besede postale hitrejše od dejanj. 
Vem pa, da bo tega čedalje manj in da ne bom 
pozabila na tisto kratko besedico, besedico, ki 
naredi veliko lepega in ima prav posebno moč. 
Besedico oprosti.

  Mojca Pernovšek 
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Direktorica sevniške območne službe Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje Irena Pirc 
je predstavila trg dela v Posavju v letošnjem 
letu in programe aktivne politike zaposlovanja 
za brezposelne osebe, direktor GZS Območne 
zbornice Posavje Darko Gorišek pa je v svoj 
del predstavitve zajel informacije o poslovanju 
slovenskih gospodarskih družb za leto 2010, s 
poudarkom na poslovanju Spodnjeposavske regije 
in gospodarskih družb v sevniški občini.

Osrednji gost Igor Plestenjak, direktor podjetja 
JAPTI, ki je ključna razvojno implementacijska 
agencija za izvajanje razvojne politike na področju 
razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji 
ter za izvajanje programov s področja spodbujanja 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije, 
je domačim gospodarstvenikom predstavil 
konkretne programe in storitve agencije. Mednje 
sodijo finančne spodbude, in sicer vavčerski 
sistem v podporo rasti in razvoju podjetij ter 
razpisi evropske strukturne politike, koordinacija 
in sofinanciranje slovenskega podpornega okolja 
za podjetništvo, izobraževanje za podjetništvo ter 
promocija podjetništva in podjetniške kulture. V 
zaključku srečanja je Plestenjak odgovoril tudi na 
zastavljena vprašanja. 

Na Gradu Sevnica je v maju potekalo srečanje 
gospodarstvenikov sevniške občine, ki ga vsako 
leto gosti župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica. Osrednji gost dogodka je bil direktor 
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo 
in tuje investicije (JAPTI) Igor Plestenjak. Poleg 
župana sta v poteku srečanja predvsem s 
predstavitvijo aktualne statistike sodelovala tudi 
direktorica sevniške območne službe Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje Irena Pirc in 
direktor GZS Območne zbornice Posavje Darko 
Gorišek.
Župan Srečko Ocvirk se je uvodoma dotaknil 
v preteklih tednih že precej izpostavljene 
problematike stanja javnega zdravja občanov 
sevniške občine, ki izhaja iz nekoliko slabših 
kazalcev v primerjavi z državnim povprečjem. 
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zdravje 
prebivalcev, so prav socialno-ekonomski. Za 
izboljšanje stanja in presek trenda je zato nujna 
povezava ne le predstavnikov lokalne skupnosti 
in zdravstva, temveč tudi gospodarstva. V 
nadaljevanju je župan podrobneje predstavil 
razvoj poslovnih con v sevniški občini, kar je ena 
od možnosti in pristojnosti vključevanja Občine v 
razvoj gospodarstva.
Neposredne spodbude iz proračuna so razpisi za 
pospeševanje gospodarstva. Trenutno je aktualen 
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v občini Sevnica v letu 2011, ki ga 
je na srečanju gospodarstvenikov predstavila 
vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasta 
Kuzmički. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje 
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih 
ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju 
na območju občine Sevnica: usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih v podjetjih, odpiranje 
novih delovnih mest, podjetniško svetovanje, 
naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij ter promocija izdelkov in storitev. Skupna 
okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za izvedbo javnega razpisa, je 185.000 evrov in 
so zagotovljena na posameznih proračunskih 
postavkah.

Srečanje gospodarstvenikov 
na Gradu Sevnica

14. maja se je pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica 
odvijalo 17. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v 
Posavju, ki so ga organizirali: Območno združenje 
Rdečega križa Sevnica (OZRK), Občina Sevnica ter 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
Izpostava Brežice. Hkrati z regijskim preverjanjem 
so imeli učenci in učitelji OŠ Sava Kladnika Sevnica 
tehnični dan – dan druženja treh generacij, v okviru 
katerega so se seznanili z vsebinami s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
si ogledali delovne in prikazne točke.
Na regijskem preverjanju usposobljenosti je 
sodelovalo devet ekip prve pomoči, od tega 
osem iz Posavja ter ekipa OZRK Slovenj Gradec, 
ki je sodelovala izven konkurence. Preverjanje je 
potekalo na treh delovnih točkah, kjer so člani 
ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih 
situacijah, in sicer ob naravni nesreči, ob nesreči 
v domu upokojencev in po pretepu med navijači na 
športnem igrišču. Vseh devet ekip prve pomoči 
je z delom začelo istočasno na delovni oziroma 
prikazni točki, saj je v času izvedbe preverjanja 
usposobljenosti potekala tudi predstavitev 
dejavnosti služb, ki so vključene v sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namen 
predstavitev je približati delo in poslanstvo prve 
pomoči občanom in širši javnosti ter predstaviti 
sodobna zaščitno-reševalna sredstva in dejavnosti 
različnih reševalnih služb.

Na prikaznih točkah so se predstavili: Prostovoljno 
gasilsko društvo Sevnica, Planinsko društvo Lisca 
Sevnica, Radioklub Amater Sevnica, Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki, Zdravstveni dom Sevnica, 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica, 
Policijska postaja Sevnica, Uprava za obrambo 
Novo mesto ter Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Izpostava Brežice.
Ekipa prve pomoči OZRK Slovenj Gradec je 
tekmovala izven konkurence, ekipe iz Posavja pa 
so po opravljenem preverjanju usposobljenosti 
dosegle naslednje rezultate: 1. mesto OZRK 
Sevnica, 2. mesto Nuklearna elektrarna Krško, 3. 
mesto Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
Sevnica, 4. mesto GZ Krško, 5. mesto GZ Sevnica 
– 1, 6. mesto CZ Brežice, 7. mesto GZ Sevnica – 2 
in 8. mesto OZ RK Krško.
Ekipe prve pomoči so za dosežene rezultate ob 
zaključku preverjanja prejele pokale in priznanja. 
Na državnem preverjanju usposobljenosti ekip 
prve pomoči, ki bo 8. oktobra letos v Brežicah, bo 
tako regijo Posavje zastopala ekipa prve pomoči 
OZRK Sevnica.

17. regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa

Foto: Občina Sevnica

V sredo, 20. aprila, je na Gradu Sevnica potekala 
5. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. 
V prvem delu seje so se svetniki seznanili z letnim 
poročilom Regionalne razvojne agencije Posavje 
za leto 2010 in letnim poročilom zavoda KŠTM 
Sevnica za leto 2010. Sprejeli so revidirano 
letno poročilo 2010 Javnega podjetja Komunala 
Sevnica.
V nadaljevanju so obravnavali javno zdravje v 
občini Sevnica, pri tej točki pa je kot poročevalec 
sodeloval direktor Zavoda za zdravstveno varstvo 
Novo mesto Dušan Harlander. Naslednja točka 
dnevnega reda je bila obravnava Študije varnih 
šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini 
Sevnica. Svetniki so v nadaljevanju sprejeli zaključni 
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010, se 
seznanili s poročilom o izvajanju dejavnosti Pomoč 
družini na domu za leto 2011, ki poteka v okviru 
Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna 
sofinancira Občina Sevnica, sledila pa je prva 
obravnava predloga Statuta Občine Sevnica.
Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki 
sprejeli predlog letnega programa športa v 
občini Sevnica za leto 2011 ter dali soglasje k 
oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja 
predšolske vzgoje, šolstva, knjižničarstva in 
zdravstva za leto 2010.

Peta redna seja 
Občinskega sveta 
Občine Sevnica

Zbrani na srečanju gospodarstvenikov. 
Foto: Rok Petančič
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V luči varovanja okolja in čiščenja odpadnih voda 
je svetovni dan Zemlje z različnimi aktivnostmi in 
sodelovanjem obeležila tudi Občina Sevnica. Po 
tem, ko je bila v organizaciji Turistične zveze občine 
Sevnica zasajena občinska lipa na Škovcu, je kot 
vsako leto tudi letos na pobudo župana Srečka 
Ocvirka in direktorja Javnega podjetja Komunala 
Sevnica Mitje Udovča potekala strokovna 
ekskurzija za učence devetih razredov sevniških 
osnovnih šol. 

Devetošolcem OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ 
Šentjanž, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ Boštanj in OŠ 
Blanca je župan Srečko Ocvirk predstavil naloge in 
dolžnosti Občine pri različnih segmentih varovanja 
okolja, direktor podjetja Komunala Sevnica Mitja 
Udovč in sodelavec Stojan Žulič pa sta predstavila 
delovanje čistilne naprave, ravnanje z odpadki ter 
sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Sevnica. Vabilu za sodelovanje na ekskurziji se je 
prijazno odzval tudi vodja sevniške krajevne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije Miloš Brinovec, ki se 
je v svoji predstavitvi osredotočil predvsem na 
gozdove ter lepoto in darove, ki jih ti premorejo.
Okoljevarstveno obarvana je bila tudi prva 
nagrada – izlet na natečaju »Varujmo vodo«, ki je 
bil izveden ob otvoritvi projekta Čistilna naprava 
in kanalizacijski sistem Sevnica. Nagrado so 
prejeli učenci letošnjega drugega in tretjega 
razreda Osnovne šole Boštanj. Na izlet so se 
v maju odpravili v spremstvu svojih učiteljev in 
koordinatorjev, pred odhodom pri Osnovni šoli 
Boštanj pa jih je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. 

Nato so se odpravili proti Žalcu, kjer so si najprej 
ogledali Bio park Nivo, se sprehodili po parku, se 
ustavljali ob raznih energijskih poljih ter si ogledali 
živali in rastline na tem območju. Kasneje so se 
peš odpravili do ribnika Vrbje, kjer je med Savinjo 
in Strugo speljana »Učna ekološka pot«. Pri ribniku 
jih je najprej pozdravila maskota Ponirek, nato pa 
so se sprehodili po ekološki učni poti in skupaj 
izpolnili učni list. Dan so zaključili s prijetno igro in 
druženjem ob ribniku.

Sodelovanje Občine Sevnica z 
osnovnimi šolami 
na področju okoljevarstva

Občina Sevnica je objavila javno naročilo za izbor 
izvajalca za gradnjo vrtca v Krmelju. Izbrani 
izvajalec bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe 
in jih zaključil v letu 2012. Celotna vrednost 
investicije znaša 1.300.000 evrov, oprema pa 
še dodatnih 130.000 evrov. 1.050.000 evrov 
Občini zagotavlja pozitiven sklep države iz naslova 
razpisa regionalnih spodbud, katerih sredstva so 
namenjena tudi izgradnji novih nizko energetskih 
vrtcev, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz 
občinskega proračuna. 
Nov vrtec bo imel šest oddelkov, in sicer 3 
oddelke za prvo starostno obdobje in 3 oddelke 
za drugo starostno obdobje. Zgrajen bo kot nizko 
energetski vrtec in bo vseboval nekatere bistvene 
elemente učinkovite rabe energije. Zgrajena bo 
biološka čistilna naprava, meteorna voda se bo 
uporabljala za sanitarno vodo preko zbiralnika 
deževnice, topla voda pa se bo pridobivala preko 
kolektorjev, nameščenih na strehi objekta.

Izbor izvajalca za gradnjo 
vrtca v Krmelju

Krajevna organizacija Rdečega križa Studenec je 
ena izmed devetih krajevnih organizacij, ki spada v 
Območno združenje RK Sevnica. Imamo 14 rednih 
aktivistov za KS Primož in KS Studenec.

Ena od nalog, ki si jih vedno zadamo v načrt dela, 
je tudi srečanje starejših krajanov. Nanj povabimo 
krajane, ki so stari več kot 70 let. Letos jih je prišlo 
kar 86 krajanov, na kar smo zelo ponosni. Člani 
KUD Studenec so uprizorili igro Niti tat ne more 
pošteno krasti, gledalci pa so bili navdušeni. Po 
končani igri smo se preselili v prostore gostišča 
Janc in poskrbeli, da nismo bili lačni in žejni. Tudi 
letos smo poiskali in z majhno pozornostjo obdarili 
dva, ki sta bila letos prvič na našem srečanju iz 
KS Primoža in KS Studenec. Ozračje na srečanju 
je bilo zares enkratno. Prišli so tudi predsednik 
KS Primož in KS Studenec ter predsednica RK 
Sevnica Ivica Lindič in sekretarka Mojca Kranjec-
Pintarič.
Ob tej priložnosti se jim moramo zahvaliti za 
donatorska sredstva, saj si brez njih takega 
srečanja ne bi mogli privoščiti. Popestrila ga je 
tudi Natalija Kočevar s harmoniko in zelo navdušila 
naše krajane. Ti so se kar dolgo družili. Bilo nam 
je lepo, tako da se prihodnjega srečanja že kar 
veselimo.

Bernarda Janc

Tradicionalno srečanje 
starejših krajanov na 
Studencu

Dne 17. maja je bilo organizirano srečanje društev, 
udeležilo se ga je več kot 30 udeležencev, in sicer 
predstavniki društev, krajevnih skupnosti, člani 
sveta zavoda in programskega sveta zavoda, 
predsedniki zvez društev. 
Ana Zidar in Branka Eržen, obe iz Upravne enote 
Sevnica, Roman Perčič in Roman Strlekar iz 
občine Sevnica ter Aleš Lorber s Policijske postaje 
Sevnica so udeležencem predstavili predpise na 
področju organiziranja javnih prireditev, obrazce 
za prijavo prireditve na Upravno enoto Sevnica in 
Policijsko postajo Sevnica ter pridobitev dovoljenj 
za hrup in zaporo občinske ali javne poti v občini. 

Janez Hvale in Matjaž Vlašič sta udeležence 
seznanila z delovanjem Sazasa, predvsem s 
prijavami javnih prireditev nanj in pravočasno 
oddajo poročil o izvajanju glasbenih del na javni 
prireditvi, kar omogoča tudi popust pri plačilu 
stroškov Sazasu. Predstavnika te organizacije 
sta udeležence seznanila, da so že sklenjeni 
krovni sporazumi z Javnim skladom za kulturne 
dejavnosti in Zvezo kulturnih društev za kulturna 
društva, z Mrežo Mama za mladinska društva in 
za občine z Združenjem občin oziroma Skupnostjo 
občin Slovenije, kar organizatorjem prireditev, 
ki so vključeni v nekatere institucije, omogoča 
dodaten popust pri plačilu stroškov Sazasu.
KŠTM Sevnica je udeležence opozoril še na 
možnost prejema poziva zavoda IPF, ki zaračunava 
stroške za predvajanje fonogramov na prireditvah. 
Poleg tega so nazorno predstavili strošek nakupa 
oziroma najema prireditvenega šotora. 
Na koncu srečanja so bili udeleženci seznanjeni 
še z rezervacijskim koledarjem, kakršen je tudi 
na spletni strani občine, in s tradicionalnimi 
prireditvami, ki so objavljene tudi na spletni strani 
Turistične agencije Doživljaj. 
      
 Marjeta Lamovšek, KŠTM Sevnica

Srečanje društev

Društvo invalidov Sevnica je bilo na prvem 
letošnjem izletu. Podali smo se na Ptuj. Nekateri 
člani smo se odločili za kopanje v termah, drugi so 
obiskali Ptujsko Goro. Ogledali so si mesto in imeli 
mašo. 

Ob dogovorjeni uri smo se zbrali pred kopališčem 
in se skupaj odpeljali do gostišča na kosilo. Po 
njem smo se zabavali s plesom in petjem, nato pa 
se zadovoljni vrnili domov. Upam, da se boste še 
radi udeleževali takšnih izletov.
 

 Damjan Škerbec, predsednik društva

Izlet na Ptuj

Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica

Utrinek z ekskurzije. 
Foto: Občina Sevnica

Utrinek z izleta. 
Foto: OŠ Boštanj

grajske.novice@kstm.si
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Dne 14. maja je bil v Sevnici že 15. finale 
slovenskih salamijad. Letos je bilo na 13 področnih 
salamijadah ocenjeno 846 domačih salam. Na 
finalnem ocenjevanju je dobilo pravico sodelovati 
85 vzorcev, žal pa so jih prinesli le 79. Kakovost je 
bila odlična, razlike minimalne, saj sta imela prvi in 
drugi enako število točk, le da je imel zmagovalec, 

Sevničan Tomo Habinc, boljšo oceno okusa kot 
drugouvrščeni Alojz Nučič iz Škocjana. Na tretje 
mesto se je uvrstil Aleš Lavrič iz Straže. Hkrati je 
potekala tudi 2. županska salamijada, na kateri je 
izmed sedmih vzorcev zmagal župan Polzele, Ljubo 
Žnidar. Prireditev je ponudila nekaj več kot druge 
do zdaj po Sloveniji. Začela se je s sprevodom 
Krekove konjenice, slovesnimi vpregami 
lipicancev, popularnimi WW-hrošči , degustacijo 
salam po mestih v športnem domu. V šotoru smo 
lahko poskusili kuharske mojstrovine mednarodne 
in posavsko-dolenjske-kozjanske kulinarike. 
Posebno pozornost je pritegnila salama velikanka 
izdelovalca Jožka Gnidica, saj je posušena tehtala 
kar 31,9 kilograma. Mislimo, da so obiskovalci 
zadovoljni zapuščali prireditev, kar potrjujejo tudi 
številne zahvale organizatorjem, članom Društva 
salamarjev Sevnica. 

Stane Krnc

15. finale 
slovenskih salamijad 

Članice društva Klepetalnica Krmelj smo v Domu 
kulture v Krmelju pripravile razstavo drobnega 
peciva, različnih vrst kruha, potic in pletenic s 
skupnim naslovom Igrarije s kvašenim testom. 
Pri organizaciji razstave so se članice zelo 
potrudile in pokazale, koliko znanja in veselja imajo 
s peko dobrot, ki so zlasti ob nedeljah in praznikih 
pogosto na mizi. Sladke dobrote niso bile le dišeče, 
ampak tako lepo izdelane in pripravljene, da se jih 
ne bi sramoval noben slaščičar. Razstavili smo 
tudi iz papirja narejene rožice in praznične prtičke. 
Klepetalnico smo ženske iz Krmelja in okolice 
organizirale predvsem zato, da se družimo, 
izmenjujemo mnenja o različnih stvareh in 
obogatimo svoje znanje. Ta razstava je spet 
pokazala, koliko znanja in spretnosti se skriva v 
posameznih ženskah, le spodbuditi jih je treba. 

To razstavo smo organizirali v sodelovanju z 
Osnovno šolo Krmelj. V kulturnem programu 
so učenci naše šole pokazali kanček skromnih 
prehrambnih navad naših ljudi v preteklosti. 
Dogodek so popestrili tudi pevci OPZ Sonček 
OŠ Krmelj in ženska pevska skupina Lokvanj. 
      
   Milena Papež

Razstava

Na hrib nad Trnovcem je tudi letos jurjeva nedelja, 
ki je bila zaradi velike noči prestavljena na 1. 
maj, privabila veliko obiskovalcev in okrog 25 

konjenikov. Svoje lepotce so ponosno prijezdili na 
travnik pod okrilje mogočnega križa, na katerem 
je pripet Jezus v naravni velikosti. Sveta maša je 
bila v cerkvici sv. Jurija, nato so vsi obiskovalci 
prispeli na bližnji travnik, kjer so konji potrpežljivo 
čakali na privezih. 

Župnik iz Zabukovja jih je blagoslovil in jih priporočil 
njihovem zavetniku sv. Juriju ter jim podelil 
blagoslovljeni kruh. Konjeniki in obiskovalci so si 
izmenjavali rejske in konjeniške izkušnje ob kapljici 
rujnega in pečenem jagnjetu, ki ga vsako leto 
Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica pripravi 
za pogostitev.

 Tanja Košar

Blagoslov konj v Trnovcu

Množica obiskovalcev ob privezih 

Ob 4.30 so nas po dogovoru prvič obiskali in 
prebudili z budnico KD godba Blanški vinogradniki. 
Vaščani Arta smo se zbrali pri kapelici sv. Krištofa 
in jih pričakali v kar lepem številu. 

Zaigrali so tri pesmi in te so prebudile vse vaščane. 
Na hitro smo jih malo pogostili in že so se odpeljali 
naprej. 
Hvaležni in veseli smo, ker so obljubili, da bo ta 
budnica za 1. maj postala tradicionalna.

Bernarda Janc

Prvomajska budnica na Artu

Blagoslov konjev na travniku ob cerkvi 

Bazen Sevnica bo pričel obratovati v začetku junija, 
in sicer v novi podobi. Odpiralni čas kopališča bo od 
8. do 19. ure, jutranje plavanje pa bo potekalo do 
10. ure. Nakup vstopnic oziroma sezonskih kart 
lahko kupite na blagajni kopališča.
Cene ostajajo enake kot prejšnjo sezono. 
V času poletnih počitnic bodo na bazenu potekale 
različne delavnice in tekmovanja, tako za otroke 
in mladino. 

Ostale informacije pa lahko dobite na spletni strani 
www.kstm.si, upravi KŠTM Sevnica in v Turistični 
agenciji Doživljaj, oziroma pri Matjažu Koritniku na 
tel.: 041 516 344. 
      
 Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

Aprila se začne sezona izletov za sevniške 
upokojence. Že lani smo načrtovali, da si bomo 
podrobno ogledali sevniško občino. Lani smo 
se podali po desnem bregu občine, letos smo si 
ogledali levi breg. Turistična agencija Doživljaj nam 
je pripravila res lep in zanimiv program.
Z dvema avtobusoma našega stalnega prevoznika 
Veber smo se podali ob Vranjskem potoku do 
Vranja. Ustavili smo se v podnožju Ajdovskega 
gradca in poslušali vodnikovo razlago o Ajdih in 
Ajdovskem gradcu. Na turistični kmetiji Grobelnik 
smo se okrepčali z okusno malico na žlico in 
sladico. Gospodinja Slavica nas je prijetno 
presenetila in nam na točilni pult pripravila sodčka 
vina, iz katerega smo si lahko točili sami. Pot smo 
nadaljevali do Zabukovja. Ogledali smo si njihov nov 
dom krajanov, se po želji posladkali in odžejali.
Iz Zabukovja smo se odpeljali v Loko, si tam ogledali 
dom ostarelih, njihov park in cerkev. Na Razborju 
smo si od zunaj ogledali stavbo, v kateri se zdravijo 
odvisniki, cerkev in dom krajanov. Tudi tam smo 
se lahko odžejali. Na Lisci so nam pripravili okusno 
kosilo. Izlet smo sklenili z občudovanjem cvetočega 
encijana na Lovrencu. 
Veliko smo videli, veliko izvedeli zaradi vodnikov 
Janeza Levstika in Natalije Vinklar in prijaznih 
domačinov v vsakem kraju. Hvala vsem, ki so se 
potrudili in nam polepšali dan. Še vreme je bilo 
čudovito. 
Upokojenci že mislimo na prihodnje izlete. 
Najprej z vlakom v Maribor, junija v Idrijo, julija v 
Medžugorje. 

   Štefka Vidrih

Izlet sevniških upokojencev
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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!

SO VAŠA TLA POTREBNA OBNOVE ?

Parketarstvo Kozole Ervin s. p.
tel.: 041 554 029

Nabava in polaganje 
lamelnega, gotovega 
ter klasi nega parketa.
Brušenje ter lakiranje 
parketa (13 eur / m²).
Obnova stopnic.
Nabava in polaganje 
laminata, plute, toplih 
podov, PVC podov.
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Turizem, TZOS

Odgovorno lastništvo je veliko več od 
spoštovanja zakona
Začne se že takrat, ko šele razmišljamo o tem, da 
bi imeli žival. Ko pride k nam, je v celoti odvisna od 
nas in mi smo v celoti odgovorni za njeno dobro 
počutje in njeno početje.
Na pobudo občanov objavljamo dejstva in zakonska 
določila, ki se nanašajo na odgovorno lastništvo 
psov. V naši občini so velika težava (najbolj v 
vaških jedrih in na samotnih kmetijah) spuščeni 
psi, brez nadzora, ne glede na to, ali so nevarni 
ali ne. Najbolj so nevarni kolesarjem, pohodnikom, 
motoristom, torej vsem mimoidočim, vse 
prevečkrat so udeleženi tudi v nesrečah. Druga 
težava je pobiranje iztrebkov za svojim psom na 
javnih in zasebnih površinah, kar mora narediti 
vsak lastnik.
Odlok sevniške občine (Uradni list št. 58, 13. 10. 
1995, 19. člen) določa:
V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno 
gojiti in rediti domačih živali. Male živali je dovoljeno 
imeti pod pogojem, da ne povzročajo hrupa, 
smradu in druge škode na javnih in zasebnih 
površinah. Psi morajo biti privezani ali v pesjaku. 
Vodeni v spremstvu lastnika so lahko samo 
psi, ki imajo nagobčnik. Če pes onesnaži javno 
površino z iztrebki, mora lastnik za njim počistiti. 
Prepovedano je vodenje psov in mačk na otroška 
igrišča in zasebne površine. Lastnik živali, ki je 
povzročila škodo, je dolžan škodo odpraviti, ali pa 
plačati izvajalcu del na javnih površinah ali lastniku 
zasebnih površin pravično odškodnino.

Pogoji, ki jih mora zagotoviti lastnik:
• dovolj velik bivalni prostor in dovolj gibanja glede     
   na potrebe posamezne živali,
• ustrezno hrano in dovolj pitne vode,
• primerno namestitev, ki kosmatinca varuje 
   pred vremenskimi vplivi in previsokimi/
   prenizkimi temperaturami,
• zdravljenje, kadar ga kosmatinec potrebuje, 
• redna cepljenja in odpravljanje zajedavcev, 
• primerno vzgojo,
• varnost živali in nadzor nad njo,
• odpravljanje nezaželenega vedenja, sploh kadar 
  to moti ali škoduje tretjim osebam. Odgovorno 
lastništvo je več, kot predvideva zakon.
Zakon določa le najnujnejše okoliščine, ki jih mora 
imeti žival, da lastnika ne bi obtožili zanemarjanja 
ali mučenja. Če za žival ne skrbite tako, kot je treba, 
vas lahko na podlagi prijave obišče veterinarska 
inšpekcija ali policija in vas kaznuje. 

Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Odgovorno lastništvo psov

Pred hišo in v mestne parke naj bi sadili predvsem 
listnata drevesa in grme. Listnato drevo primerne 
vrste nam lahko veliko let krasi zunanjost hiše, ob 
pogledu nanj pa smo zadovoljni. Potrjeno je, da 
so drevesa krasni izolatorji pred hudo poletno 
vročino in čistilci zraka. Iz raziskav je razvidno, da 
z vegetacijo lahko zmanjšamo presežek zračne 
toplote, ki jo oddajajo stavbe in tla tudi do 50 
odstotkov. 
Res je čudovito, če imaš možnost doma imeti 
drevo, če je le prave vrste, in nam je v njegovi 
senci zares prijetno.

Milena Mastnak

V soboto, 7. maja, se je skoraj 150 pohodnikov od 
blizu in daleč odpravilo na že tradicionalni pohod 
Azaleja na Vrhek. 
Udeleženci pohoda, ki ga v sodelovanju s KS Tržišče 
organizira TD Tržišče, so se zbrali pri pletenki, pri 
kateri od letos stoji tudi turistično informativna 
tabla KS Tržišče. Predstavila jo je direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zbrane je 
nagovoril tudi predsednik KS Tržišče Janez Kukec 
in pohodnikom zaželel lahek korak. 

Prelepo vreme, čudovit razgled in topel sprejem 
domačinov so nas spremljali na vsakem koraku. 
Prvi postanek je bil pri obnovljenem Štihovem križu 
iz leta 1935. Ob tej priložnosti ga je blagoslovil 
tržiški župnik Slavko Kimovec. Križ je delo Mira 
Povšeta, ki je poleg Marte Kralj gonilna sila Vrhka 
in pobudnik številnih delovnih akcij v kraju.

Potem smo stopili v objem gozda in občudovali zlati 
zaklad Vrhka, rumeni sleč oz. azalejo. To je eno od 
treh rastišč te grmovnice v Sloveniji in je prav zdaj 
v polnem razcvetu. Pohodniki so občudovali njene 
omamno dišeče živo rumene cvetove in vsa zahvala 
gre vaščanom Vrhka, ki s svojim prostovoljnim 
delom redno čistijo in vzdržujejo to rastišče. 
Pot smo nadaljevali do vrhovskega kozolčka s 
sodčkom cvička »v štantu«, kjer so nas domačini 
pogostili s sladkimi dobrotami in cvičkom, 
pohodniki pa so lahko tudi zaplesali. Pot nas je 
potem vodila navzdol, do vasi Hinjce. Pozdravila 
sta nas predsednica KS Krmelj Slavica Mirt in 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Domačinke 
so pripravile okrepčilo, na kitaro pa je zaigrala in 
zapela mlada pevka Eva Zaman iz Hinjc. Zbrani so 
jo nagradili z bučnim aplavzom.

Pohod smo končali v vasi Polje, pri Šuštaršičevih, 
in pohodnikom postregli topel obrok ter 
slasten jabolčni zavitek, ki so ga spekle marljive 
domačinke. 
Pohodniki so se zadovoljni vračali domov z lepimi 
vtisi iz naših krajev in zagotovo se bodo spet vrnili ob 
letu osorej. To je veliko priznanje organizatorjem, 
še bolj pa prizadevnim domačinom Vrhka, Hinjc in 
Polja, ki so nas prijazno sprejeli in pogostili, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo. 

Vir: Turistično društvo Tržišče

Pohod k azaleji na Vrhek

Pri pletenki, Mojca Pernovšek 
predstavi turistično informativno tablo

Turistična zveza občine Sevnica je organizirala 
slavnostno zajemanje vode iz tržiškega potoka. 
Vodo smo nalili v posebno posodo, na kateri je 
odtisnjen datum z letnico 1704, odnesli smo jo na 

srečanje objezerskih krajev v Kanal na Soči. Tam je 
19 društev iz raznih krajev Slovenije vso vodo zlilo v 
skupno posodo. Med letom bo še več spremljajočih 
dogodkov. V Murski Soboti, v Jeruzalemu, bo 
pri Gospodični velika slovesnost, kjer bodo vso 
vodo zlili v slovensko vedro na GEOSU. Letos, 
15. oktobra, bo zlivanje vseh evropskih voda v 
levji vodnjak v Španiji, kot simbol izvira življenja. 
Vsa srečanja so povezana z evropskim letom 
prostovoljstva, mednarodnim letom gozdov in 
Evropohodom 2011.

 Cvetka Jazbec

Slavnostno zajemanje vode iz 
tržiškega potoka

Eni pohodniki so azelejo raziskali do potankosti

Virantova mama iz Polja veselo vrti kolovrat

Imeti možnost sam posaditi in vzgojiti drevo, 
je naravnost čudovito. Na terenu se vsak dan 
srečujem z večnimi vprašanji, zakaj se ljudje v 
svojih hišah ne počutijo več dobro, zakaj njihov vrt 
ni tako prijeten, kot so pričakovali, in podobno.
Odgovor res ni vedno tako zelo preprost, 
toda v večini primerov so potrebne le majhne 
spremembe. Slovenci smo narod z izredno velikim 
gozdnim bogastvom, pa vendar tega v svoj obhišni 
vrt nikakor nočemo ali ne znamo prenesti. V naših 
gozdovih raste več kot 70 različnih vrst dreves, 
imamo čudovite avtohtone rastline, neverjetno 
lepo naravno pokrajino, pa vendar je ne znamo 
videti in si je prenesti bliže domu. Pri nas se lepih 
dreves pred hišami kar nekako bojimo. Velikokrat 
slišim ljudi, kako se bojijo za svojo fasado, da jo bo 
drevo umazalo, da bodo korenine uničile zgradbo, 
in še veliko podobnih nestrokovnih razlag. Drevo 
v mestu in obhišnem vrtu daje veliko pozitivnega. 
Seveda je treba skrbno izbrati primerno vrsto 
drevesa. Če nimamo občutka in potrebnega 
znanja, se je dobro posvetovati s strokovnjaki. 
Nikoli ne kupujte po trenutnem navdihu in s 
pogledom na najnižjo ceno. Rastline si kupujte po 
dobrem razmisleku in preverite, kakšna bo čez 10 
ali 15 let.
Največ neugodja in slabega počutja povzročajo 
v našem okolju na vrtu neprimerne rastline. 
Najpogostejše napake so, da ljudje posadijo 
smreko, jelko ali cipreso prav v bližino bivalnega 
prostora. V začetni dobi je navadno še vse v 
redu, z leti pa se začnejo težave. Stanovalci se 
pritožujejo, da jim vrt ni všeč, sadijo vedno nove 
rastline, vendar ni nič bolje. Smreka, cipresa ali 
jelka so drevesa, ki ne spadajo v bližino naših hiš. Ti 
iglavci pozimi ne prepuščajo dovolj svetlobe, zato 
so bivalni prostori dolgočasni in temačni. Že res, 
da je smrečica nekako prikupna in se veselimo, 
da bomo nanjo namestili božične lučke, vendar pa 
vedno zrase v smreko. Ta je veliko gozdno drevo in  
tudi v gozd je bila prinesena in je pred davnimi leti 
na našem območju sploh ni bilo. Tako se velikokrat 
dogodi, da po dolgem času ugotovimo edino pravo 
resnico, da to drevo ni primerno za vrt. 

Zakaj posaditi svoje drevo
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Turizem, TZOS

Pohodništvo, tek, kolesarjenje, planinarjenje in 
krajši izleti v naravo so načini aktivnega izkoriščanja 
prostega časa, rekreacije in oddiha. Naši hribi in 
griči so za takšno rekreacijo ravno prav razgibani in 
čedalje bolj priljubljeni med občani in tudi obiskovalci 
iz bolj oddaljenih krajev. Rekreativni športniki, 
planinci in pohodniki navadno puščajo avtomobile 
niže v dolini, pogosto ob cesti, na zasebnih 
parkiriščih ali travnikih, ker primanjkuje primerno 
urejenih prostorov za parkiranje. O neurejenosti 
parkiranja ob planinskih poteh smo govorili tudi 
že na občinskem svetu, med turističnimi društvi 
in lokalnimi prebivalci, lani pa sta občina in KŠTM 
Sevnica načrtno začela to urejati. KŠTM Sevnica 
je skupaj s predstavniki Planinskega društva Lisca 

Sevnica, katerega člani najbolje poznajo planinske 
in pohodne poti v naši občini, pripravil elaborat 
s seznamom tematskih poti na območju naše 
občine, pa tudi prednostni seznam parkirišč na 
izhodiščih poti. Ker največ pohodnikov in planincev 
še vedno vsak dan obiskuje Lisco, si je bila delovna 
skupina edina, da je treba najprej urediti parkirišča 
na izhodiščih poti na Lisco. To se je začelo aprila. 
V tej prvi fazi se bodo uredila štiri parkirišča, ki 
bodo makadamska, na podlagi izhodiščnih mestih 
pa bodo postavljene tudi opisne table poti, klop in 
koš za smeti. Parkirišča bodo urejena preprosto 
in bodo prijazna do uporabnikov. Če bodo dobro 
sprejeta, uporabljana in tudi vzdrževana, si 
bomo občina Sevnica, KŠTM Sevnica in krajevne 
skupnosti prizadevali, da bodo postopoma urejena 
tudi preostala parkirišča s seznama.

 Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Urejanje parkirišč na 
izhodiščih planinskih in 
pohodnih poti 

V sklopu projekta postavitve turistično 
informativnih tabel območja občine so bile tri table 
od 12 tabel postavljene tudi na območju Krajevne 
skupnosti Sevnica. Ena tabla stoji pri rondoju v 
Šmarju, druga na Glavnem trgu pod gradom v 
starem delu Sevnice, tretja v parku med železniško 
postajo in HTC, pri spomeniku na Trgu svobode v 
novem delu Sevnice. 

Pri zadnji je bila v torek, 17. maja, slovesnost, na 
kateri je v imenu nosilca projekta KŠTM Sevnica 
spregovorila direktorica Mojca Pernovšek, v imenu 
največjega partnerja pri projektu občine Sevnica 
pa direktor občinske uprave Zvone Košmerl. 
Obiskovalce je nagovorila tudi Marija Imperl, 
predsednica Lokalne akcijske skupine Posavja, 
in čestitala ob uspešno končanem projektu, ki je 
bil delno sofinanciran tudi iz evropskih sredstev, 
razporejenih z razpisom LAS Posavja. Prireditev 
so polepšale pesmi otroškega pevskega zbora 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Pesmi so 
se vsebinsko navezovale na naš grad, dom in 
lepoto naših krajev, kar je tudi osrednja vsebina 
turističnih tabel. Njihov namen je informirati in 
usmerjati občane in predvsem turiste, da lahko 
obiščejo zanimivosti in vse lepo pri nas. 

 Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Slovesnost ob predstavitvi 
turistično informativne table 
območja naše občine

Opis turistično-kolesarske poti na 
sv. Duha po Mirenski dolini
Kolesarska pot povezuje kraje po severovzhodnih 
obronkih Mirenske doline, med Šentjanžem in 
Šentrupertom. Kolesariti začnemo pred gostilno 
Majcen na Vrhku pri Tržišču. Po dolini reke Hinje 
se pripeljemo v rudarsko naselje Krmelj, kjer so 

konec 18. st. začeli kopati rjavi premog. Rudniško 
zgodovino izpričujeta rudarski voziček ob cesti 
in lokomotiva, ki je le še spomin na železniško 
povezavo z dolino reke Mirne. Na začetku Gabrijel 
zavijemo v gozd. S terase okrepčevalnice Paviljon 
je lep razgled na Gabrijele in Mirensko dolino. 
Vzpon nadaljujemo skozi Stražberk na Veliki 
Cirnik. Na levi vidimo cerkev sv. Križa, ki stoji 
na robu vasi na grebenu. Tod so včasih kopali 
železovo rudo. Po grebenu nadaljujemo skozi 
zaselke in samotne kmetije. Na levi čez dolino 
vidimo cerkev sv. Duha, do katere nas bo pot še 
pripeljala. Na Svinjskem, ki je dobilo ime po rudniku 
svinca v bližini, se odpre lep pogled na pobočje 
Jatne, ki je posejano s cerkvami. Skozi Srednik, 
kjer so hiše okrašene kot v pravljični zgodbi, se 
spustimo v pozabljeno dolino Studenčnice. Mimo 
samotne kmetije pridemo do ceste, ki desno vodi 
v Kostanjevico. Mi se povzpnemo levo proti Homu 
in na grebenu nadaljujemo vzpon mimo odcepa za 
IK Nebesa. Skozi zaselke se povzpnemo do cerkve 
Sv. Duha na Vihru, ki je znana po srednjeveških 
freskah. V bližini jo že stoletja varuje mogočna 
lipa. Mimo vinogradov se peljemo na Hrastno, 
kjer se lahko okrepčamo na TK Deželan. Skozi 
gozdove se spustimo v dolino Globaščice. Za 
Dolenjimi Jesenicami pri enoprekatnem mostu 
čez Jeseničnico zavijemo proti cerkvi sv. Roka. 
Tovrstni most je bil v Mirenski dolini kot peti in 
zadnji zgrajen iz rezanega apnenca in izpeljan s 
prekatnim lokom. Za Pijavicami zavijemo desno na 
kolovoz proti Polju pri Tržišču, ki leži na vzpetini. 
Sredi strjenega naselja se lahko ustavimo na TK 
Pri Ružici, kjer bodo veseli vsakega obiska. Skozi 
gozd se spustimo do železniške postaje Tržišče in 
kolesarjenje končamo pri gostilni Majcen.
Vse informacije v zvezi s kolesarskimi potmi in 
nakupu zemljevidov dobite v TA Doživljaj.

Vir: Turistično-kolesarski vodnik
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Kolesarske poti po
sevniškem območju

Krmelj z zraka
Foto: Zdravko Remar

Lokacija parkirišča nad Liscami

Na praznični dan, 27. aprila, se je Sevnica s svojo 
turistično ponudbo predstavila v prečudovitem 
okolju Mozirskega gaja. Obiskovalcem smo pokazali 
naše značilnosti in novosti turistične ponudbe. Na 
stojnicah, kjer smo se predstavljali, je bilo ves 
dan zelo živahno. Obiskalo nas je več kot 1500 
obiskovalcev, z našo predstavitvijo pa so bili zelo 
zadovoljni. Poleg KŠTM Sevnica so se predstavili 
še Turistično društvo Šentjanž, Ekološka kmetija 
Repovž iz Šentjanža in Turizem v zidanicah Bregar 
iz Kamenškega. Navezali smo pomembne stike in 
razdelili promocijsko gradivo.

Milena Mastnak

Predstavili smo se v 
Mozirskem gaju

grajske.novice@kstm.si

NA TRGU SVOBODE SEVNICA 

TURISTIČNO-INFORMATIVNE TABLE 

VABILO

NA ZAKLJUČNO SLOVESNOST OB POSTAVITVI TABEL, KI BO

V TOREK, 17. MAJA 2011, OB 10.00

(OB TURISTIČNO-INFORMATIVNI TABLI).

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EUROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

OBMOČJA OBČINE SEVNICA

Info: KŠTM Sevnica, 07 / 81 61 070, www.kstm.si
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www.grad-sevnica.com

 
Poslušalci prvega predpremiernega samostojnega 
koncerta vokalnega kvinteta Boštanjski prijatelji 
smo bili nadvse navdušeni. V čudovitem in izredno 
akustičnem okolju cerkve sv. Mihaela na Kompolju, 
zgodovinskem biseru iz 10. stoletja, smo slišali 
18 pesmi raznih slovenskih avtorjev in priredb, 
med katerimi so bile najčudovitejše avtorja Rudija 
Bardorferja.

Avditorij so navdušili najbolj znani in izurjeni pevci 
boštanjskega območja, ki sestavljajo kvintet in so 
si znanje pridobivali v različnih glasbenih skupinah 
(oktetu Boštanjski fantje, oktetu Jurija Dalmatina, 
MPZ župnije Boštanj in drugje). Kvintet sestavljajo 
Zvone Sušinski, Franc Judež, Matej Fon, Alojz Fon 
in Stane Blatnik, strokovni vodja je Matej Fon. 
Moderatorka na koncertu je bila Tanja Žibret.
Na koncu močnega aplavza se je izvajalcem za 
prečudovit večer z lepimi mislimi zahvalila Gita 
Karlovšek. Krajani Kompolja so nastopajoče in 
poslušalce povabili še na družabno srečanje v dom 
krajanov na Kompolju.
 

Besedilo in foto: Janez Levstik

Čudoviti koncert vokalnega 
kvinteta Boštanjski prijatelji

»Iz kocke v meglo
čas v sliki
mozaik je razstava.«

Sebastjan Popelar, človek številnih talentov, je na 
sevniškem gradu 21. aprila spet dokazal vrednost 
svojega umetniškega ustvarjanja. Tokrat smo se 
udeležili odprtja retrospektivne razstave, na kateri 
smo lahko videli kakovost in napredek njegove 
12-letne slikarske poti. Na ogled je ponudil slikarska 
dela iz kar šestih sklopov svoje umetniško unikatno 
poslikane stenske ure in mozaike, umeščene v 
mize. Na razstavi nam je pričaral zgodbo prvega 
spoprijemanja s čopičem in predstavil svoj 
edinstveni opus. Podporo njegovemu delu so ob 
odprtju izkazali direktorica KŠTM Sevnica, Mojca 
Pernovšek, nepogrešljivi prof. dr. Marko Marin in 
Rudi Stopar, sladokusce pa je ob pogostitvi s torto 
postregel Denis Gorenc.
Sebastjanu je prejeti naziv »ambasador kulture« 
omogočil razstavo, ki bo na gradu bogatila stene 
Stare galerije kar do 15. februarja prihodnje leto, 
torej vabljeni na ogled. 

Ob sprehodu skozi slike opazimo raznolikost 
barv, oblik, tehnik, motivov ter iskrenih sporočil. 
Slikarjevo dojemanje presega meje razumnega 
ter te popelje v zasanjan svet lepote. Tuj mu ni 
noben motiv, v vsakem vidi izziv, ga nato v svojem 
izrazitem slogu natančno dodela ter mu vdahne 
košček svoje duše. Njegova vrhunska dela te 
ne pustijo nedotaknjenega in na poti domov 
razmišljaš ter vidiš njegov svet skozi njegove čutne 
oči ter hrepeneče srce.

Mateja Kopar

Umetniška pot 
Sebastjana Popelarja

Na gradu Sevnica v zbirki Ogled, v kateri so 
razstavljena dela vsestranskega umetnika Rudija 
Stoparja, vsako prvo sredo v mesecu potekajo 
prijetni kulturni večeri z naslovom Radogost. 
Program kulturnega večera obsega odprtje 
m a n j š e 
razstave del 
S t opar jev ih 
n j e g o v i h 
s t a n o v s k i h 
p r i j a t e l j e v 
v oknu 
R a d o g o s t , 
ki spada 
k istemu 
p r o s t o r u 
in je viden z 
a r k a d n e g a 
h o d n i k a 
gradu. Vsak 
kulturni večer 
je še dodatno 
obogaten z 
r e c i t a l o m 
ali krajšim 
glasbenim programom. Doslej so bili Stoparjevi 
gosti: marca slikarka in kiparka Branka Pirc iz 
Krškega, aprila kipar Zdenko Grgeljac iz Karlovca 
(Hr) in maja kiparka Lidija Maček Stanić iz Karlovca 
(Hr). V prihodnjih mesecih se bo zvrstilo še veliko 
zanimivih in ustvarjalnih gostov, gostitelj pa 
pripravlja tudi kakšno presenečenje.
S kulturnimi večeri Radogost daje Rudi Stopar 
dodatno življenje zbirki Ogled. Z organizacijsko 
pomočjo KŠTM Sevnica je ob teh priložnostih 
izdana informativna zloženka s temeljnimi podatki 
razstavljavca, ki jo lahko dobi vsak obiskovalec. 
Vabljeni vsako prvo sredo v mesecu na prijeten 
kulturni večer na gradu Sevnica. Vstopnine ni!

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kulturni večeri Radogost na 
gradu Sevnica

Tretji koncert območne revije odraslih pevskih 
zasedb Pesem Posavja 2011 je bil v nedeljo, 8. 
maja, v župnijski cerkvi v Boštanju. Predstavilo se 
je osem pevskih sestavov. V cerkvi sv. Križa so 
občinstvo z zborovskim petjem navduševali Fantje 
z Razborja pod vodstvom Marjance Ocvirk, Mešani 
pevski zbor Prijatelji, DU Sevnica z zborovodkinjo 
Mileno Krajnc, Lovski pevski zbor Globoko z 
zborovodjem Francetom Kenetom, Pevska 
skupina Encijan z vodjem Jožetom Pfeiferjem, 
Mešani pevski zbor KUD Otona Župančiča Artiče z 
zborovodjem Mihom Halerjem, Moški pevski zbor 
Bizeljsko z zborovodjem Vinkom Žerjavom, Mešani 
pevski zbor Lisca Sevnica z zborovodjem Jožetom 
Pfeiferjem ter Ženski pevski zbor Prepelice z 
zborovodkinjo Miro Dernač Hajtnik.
Strokovno je revijo spremljal Milivoj Šurbek. 
Organizator JSKD Območna izpostava Sevnica 
se za gostoljubje in prijaznost zahvaljuje župniku 
Alfonzu Žibertu in Jelki Bec za pomoč pri 
organizaciji ter vsem obiskovalcem, ki so s svojim 
obiskom izkazali spoštovanje do pevk in pevcev ter 
do ljubiteljske kulture.

V boštanjski cerkvi zapelo 
150 pevk in pevcev

Če se sprašujete, zakaj se Zverke že kar nekaj časa 
nismo pojavile na odrskih deskah, vam, dragi zvesti 
poslušalci in poslušalke, sporočamo, da zato, 
ker se pridno pripravljamo na naš septembrski 
koncert. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. 
Tega se v našem zboru še kako zavedamo, zato 
zavzeto izdelujemo naš novi program. Prepričane 
smo, da bomo svojo pozitivno energijo in veselje 
do petja prenesle tudi na vas, zato že zdaj vljudno 
vabljeni na naš jesenski nastop.

Za članice Zverk Špela Krajnc, 
Kulturno društvo Studenec

Zverke vadimo za vas

Na četrtem, zadnjem koncertu revije Pesem 
Posavja 2011, ki je bil 13. maja v dvorani Glasbene 
šole Krško, so se predstavile še štiri male pevske 
skupine iz občine Sevnica. Med njimi kar tri skupine 
iz Boštanja; Vokalna skupina Vilinke, Vokalna 
skupina Coronke, Oktet Jurija Dalmatina in Septet 
Fortuna iz Šentjanža. 

Katja Pibernik, Vesna Bevc – JSKD OI Sevnica
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Fotoreportaža: Odprtje SGP 2011 in Karneval Sevnica

KŠTM Sevnica je v nedeljo, 22. maja, pripravil 
dan odprtih vrat na gradu Sevnica, osrednjega 
kulturno-zgodovinskega objekta v občini z bogato 
in privlačno vsebinsko zasnovo ter ponudbo za 
občane, turiste, podjetja in druge obiskovalce.
V sklopu celodnevnega dogajanja so ponudili 
brezplačna ogleda gradu: za otroke z grajskimi 
igrami v parku in vodene oglede za odrasle. 
Obiskovalci so si ob tej priložnosti lahko ogledali 
tudi premierno predstavljeni promocijski film o 
Sevnici z naslovom Sevnica, zakladnica doživetij! 
Starši in otroci so bili z dnevom odprtih vrat in 
pripravljenimi ogledi zelo zadovoljni.

Grad Sevnica si lahko ogledate vsak petek, od 15. 
do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 13. 
do 18. ure. Skupine se lahko dogovorijo za ogled 
tudi zunaj odpiralnega časa. Turistični vodnik vas 
drugače, kadar je grad odprt, pričakuje v dvorani 
Alberta Felicijana.
Informacije o gradu, njegovi bogati kulturno-
zgodovinski vlogi in številnih prireditvah si lahko 
ogledate na spletni strani 
www.grad-sevnica.com.

Vir: Občina Sevnica

Dan odprtih vrat na
gradu Sevnica

Foto: Rok Petančič

Foto: Ljubo Motore
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

od torka, 24 5. 
do četrtka, 30.6.

Razstava likovnih izdelkov učencev Osnovne šole Šentjanž. 
Mentorstvo, izbor in oblikovanje razstave: Nada Vodišek. 
Na ogled v času odprtosti knjižnice.

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

sreda, 1. 6., 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Likovno-literarni večer OŠ Boštanj

Grad Sevnica, 
nova galerija

Org.: OŠ Boštanj;
Info.: Nena Bedek; 031/547-988

sreda, 1. 6.,
ob 20.00

Kulturni večer Radogost – gost: Steklarski mojster in kipar Rado 
Kališnik iz Hrastnika. Glasbeni recital – tenorist Karel Praprotnik iz 
Senovega. Vstopnine ni! 

Grad Sevnica
zbirka Ogled Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

od četrtka, 2.6. 
do sobote, 4.6. Tridnevni pohod konjenikov po mejah občine Sevnica Pričetek in povratek v 

Šentjanžu

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž- Krekova konjenica, Občina Sevnica; 
Info.: Franci Strnad, 031/873-722

sobota, 4.6., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC-jem v 

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

sobota, 4. 6., 
ob 11.00 IX. Tradicionalni rokometni turnir veteranov in veterank Športni park Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj, 
Rokometna sekcija Kraljevina Krmelj;
Info.: Roman, 041/657-525

sobota, 4. 6., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Koncert Oddelka za kitaro Glasbene šole Krško atrij Gradu Sevnica Org.: GŠ Krško; Info.: Mitja Režman, 

mitja.rezman@guest.arnes.si

sobota, 4. 6., 
ob 20.00

Družabno srečanje gasilcev in 
Vrtna veselica z ansamblom Zreška pomlad

Pred Večnamenskim 
domom na Šmarčni

Org.: VO Šmarčna in 
gasilska enota Šmarčna

sobota, 4. 6., 
ob 20.00 Koncert MePZ Tržišče farna cerkev Tržišče

Org.: Turistično društvo Tržišče; 
Info.: Bernarda, 031/212-707, www.td-
trzisce.si, turisticno.trzisce@gmail.com

sobota, 4. 6., 
ob 20.00 Srečanje ljudskih pevcev – tako se je pelo nekoč TVD Partizan Boštanj Org.: Ljudski pevci Boštanj; 

Info.: Edi Strah, 031/825-908

nedelja, 5. 6., 
9.00 – 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Tržnica starin Prinesite stare predmete, ki jih želite prodati, zamenjati 
ali podariti. Pristojbina za prodajo: 8 EUR (do 5 predmetov), 10 EUR 
(nad 5). Vsak prodajalec dobi v tej ceni topel obrok.

park Grad Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 5. 6.,
ob 16.00 Srečanje zborov dekanije Trebnje cerkev sv. Križa Boštanj Org.: MePZ župnije Boštanj; 

Info.: Ciril Udovč

ponedeljek, 6.6., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in za vse, 
ki bi želeli svoje znanje obnoviti 

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

ponedeljek, 6.6., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 7.6., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje 
znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

od srede, 8.6. 
do petka, 10.6.

Arteko Šentjanž 2011:
Ustvarjali bodo tudi akademski slikarji Šentjanž Org.: TD Šentjanž in Gostilna Repovž; 

Info.: Petra Majcen; petri.majcen@siol.net

sreda, 8.6., 
ob 17.00 Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 9.6., 
ob 20.00

Arteko Šentjanž 2011: 
Kulturno – literarni večer s pisateljico Aleksandro Vebljeni!

Gostilna Repovž v 
Šentjanžu

Org.: TZOS, TD Šentjanž, Gosilna Repovž; 
Info.: Cvetka, 031/825-053, agencija.
baribal@gmail.com , www.turisticna-zveza.si

petek, 10.6. - dalje
od 8.00 - 19.00 Odprtje Bazena Sevnica Bazen Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 10.6., 
ob 19.00

Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž občine Sevnica 2011 Kulturni dom Blanca

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja 
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166, 
zkd.sevnica@siol.net, oi.sevnica@jskd.si

petek, 10.6., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Glasbena meditacija park Grad Sevnica Org.: Roman Stopar;

Info.: agenda@siol.net

sobota, 11.6., 
od 11.00 Športno turistični vikend Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 11.6., 
ob 15.00 Tradicionalna 25. šinjekadija Log Org.: KŠD Log, sekcija Šinjekadija; 

Info.: Janez Imperl, Brane Knez

nedelja, 12.6., 
ob 15.00 Srečanje starostnikov TVD Partizan Boštanj Org.: RK, KO Boštanj; 

Info.: Jelka Bec

nedelja, 12.6., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Koncert orkestrov Glasbene šole Sevnica atrij Gradu Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica; 

Info.: gs-sevnica@guest.arnes.si

sreda, 15.6., 
ob 18.00 Valeta Športni dom Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 

Info: Jelka Slukan, 030-433-181

četrtek, 16.6., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Fotografska razstava Vinka Šeška in Judith Zgonec

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija Org.: KŠTM Sevnica

petek, 17.6., 
ob 18.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Grošev tur - Pravljičarji atrij Gradu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 17.6., 
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Letni koncert Okteta Jurij Dalmatin 

cerkev sv.Nikolaja v 
Sevnici

Org.: Oktet Jurij Dalmatin; 
Info.: Andrej, andrej.lisec@gmail.com

sobota, 18.6., 
ob 7.00

Izlet: Terme Topoljščica - Muzej Velenje Prijave: v pisarni Društva 
invalidov Sevnica (Glavni trg 34, Sevnica) ali telefonsko. 

Izpred avtobusne postaje 
Sevnica

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

sobota, 18.6., 
ob 9.00 8. memorialni turnir Kristjana Janca Turnir v malem nogometu nogometno igrišče na 

Studencu
Org.: ŠD Studenec;
Info.: Uroš, 040/423-205

sobota, 18.6., 
ob 17.00

31. Srečanje harmonikarjev 
Po prireditvi je veselica z ansamblom Malibu

prireditveni prostor 
pred gostilno Janc na 
Studencu

Org.: Kulturno društvo Studenec, JSKD RS 
OI Sevnica, ZKD Sevnica; 
Info.: Andreja Janc, 031/308-387
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 18.6., 
ob 17.00

Slavnostna prireditev ob prevzemu novega gasilskega vozila 
in nadaljevanje večera ob zvokih ansambla Dori 

pred večnamenskim 
domom Zabukovje

Org.: PGD Zabukovje; 
Info.: Darja Pačnik, 041/459-013

nedelja, 19.6., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti startnina 7€ izpred KMD Lukovec Org.: KŠD Lukovec; Info.: Alenka, 

051/680-288, Nežika, 041/812-820

nedelja, 19.6., 
ob 9.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 19.6., 
ob 12.00 Dobrodelni koncert cerkev sv. treh kraljev na 

Brunku
Org.: Ljudske pevke Solzice - AKŽ Budna vas; 
Info.: Rozalija Tomažin, 041/685-758

nedelja, 19.6., 
ob 20.00 Zvočna GONG kopel ob poletnem solsticiju park Grad Sevnica Org.: Vladimir Janc, 041/751-457

ponedeljek, 20.6., 
ob 16.00 Tečaj CPP za vse kategorije učilnica Avtošole Prah 

Sevnica
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

torek, 21.6., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 6/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 22.6.,
ob 18.30

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Zaključni koncert Glasbene šole Sevnica atrij Gradu Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica; 

Info.: gs-sevnica@guest.arnes.si

petek, 24.6., 
ob 10.00 Dan državnosti pred šolo OŠ Sava 

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

petek, 24.6., 
ob 21.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Koncert skupine Makadam sp. atrij Gradu Sevnica Org.: Miran Štojs; 

Info.: miran.stojs@guest.arnes.si

sobota, 25.6., 
ob 8.00 Cvičkov pohod Tržišče na Dolenjskem

Org.: Društvo vinogradnikov Malkovec;
Info.: Uroš Flajs, 041/657-561, 
www.td-trzisce.si

sobota, 25.6., 
ob 15.00 Nogometni turnir pred kulturno mladinskim 

domom Lukovec
Org.: KŠD Lukovec; 
Info.: Boris Androjna

sobota, 25.6., 
ob 17.00

Državno tekmovanje v vlečenju vrvi 
V primeru slabega vremena prestavljeno na 9.7. 

pred kulturno mladinskim 
domom Lukovec

Org.: Športno društvo Gamsi; 
Info.: Anton Kolman

sobota, 25.6., 
ob 18.00 Kresovanje na Brezovcu Lovska koča Boštanj Org.: Lovska družina Boštanj; 

Info.: Slavko Zakšek

sobota, 25.6., 
ob 18.00

Prireditev ob 80. obletnici PGD Studenec 
Po prireditvi veselica. pri GD na Studencu Org.: PGD Studenec;

 Info.: Tone, 041/809-074

nedelja, 26.6., 
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011: 
Tradicionalni koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti atrij Gradu Sevnica

Org.: KD Godba Sevnica, Občina Sevnica in 
KŠTM Sevnica; 
Info.: dusan.markosek@siol.net

od ponedeljka, 27. 6. 
do petka 1. 7., 
9.00 - 14.00 

Poletne "Igre brez meja" za osnovnošolce Igrišče OŠ Krmelj
Org.: Družinski center Sevnica, 
Info: Melita, 031/899-674, 
druzinski.center.sevnica@gmail.com

Na spletni strani 
www.kstm.si 
pod rubriko 

Dogaja se, dogaja 
si lahko pogledate 

več o dogodkih in prireditvah.
                Uredništvo Grajskih novic  

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite na:

grajske.novice@kstm.si
Vabimo vse zainteresirane člane 

Društva invalidov Sevnica 
za pohode v bližnjo in daljno okolico.

Interesenti se javite v društveni pisarni.

Pohodi bi bili enkrat tedensko ali po dogovoru.

Vabimo tudi na rekreacijo namiznega tenisa.          
 Lep pozdrav,

predsednik društva Damjan Škerbec
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Mladina, šolski zvonec

V društvu K. N. O. F. smo se odločili za prenovljeno 
podobo mladinske revije VEJŽDE. Ta ponuja 
mladim orodje za izražanje stališč, mnenj in 
kreativnih izdelkov, javnost pa obvešča in povezuje 
z nevladnimi organizacijami in lokalno oblastjo. 
Namenjena je informiranju mladih, postavljanju 
družbenih vprašanj, obravnavanju mladinske 
problematike in sodelovanju z lokalnimi podjetji v 
celotni posavski regiji.

Mladi prostovoljci na podlagi svoje kreativnosti 
in samoiniciativnosti ter pozornega spremljanja 
dogajanja v lokalnem okolju napolnijo revijo z 
zanimivimi in uporabnimi vsebinami. Revija VEJŽDE 
se v prenovljeni podobi vrača med vas julija in bo 
pozitivno obarvana. V njej boste poleg stalnih 
rubrik, kot sta na primer Žihr neki vprašam? in 
Lesijeve blodnje, našli tudi nekaj novih. Ena izmed 
njih je MOJA PODJETNIŠKA POT, ki je namenjena 
posameznikom ali skupini, ki predstavi svoje 
začetke v podjetništvu od ideje in ustanovitve do 
zdaj. Namen rubrike je spodbuditi mlade pri iskanju 
svoje življenjske poti in jim pokazati način, da si 
lahko prihodnost krojijo sami. Nova je tudi rubrika 
FIRMA MESECA, v kateri se predstavijo podjetja 
ali organizacije in tako vzpostavijo stik z mladimi, 
ki se še izobražujejo. Z novimi rubrikami bomo 
pozitivno vplivali na mlade, hkrati je to idealna 
priložnost za tesnejše sodelovanje lokalnih podjetij 
in organizacij z mladimi. 
Mladinska revija VEJŽDE je izšla že v 11 številkah 
v nakladi 1.000 izvodov, njen založnik je društvo 
K. N. O. F. Projekt delno financira sevniška občina. 
Brezplačni izvodi revije so dostopni na 40 javnih 
mestih v občini. Vse spletne različice te revije, 
seznam javnih mest, možnosti sodelovanja podjetij 
v novih rubrikah in cenik so vam na voljo na spletni 
strani www.knof.si. Svoje želje, ideje, predloge 
in kritike nam posredujete na elektronski naslov 
drustvo@knof.si. 

Vir: Uredništvo revije VEJŽDE

Revija VEJŽDE v novi podobi 

Člani in članice Športno-kulturnega 
društva (ŠKD) Mladi Boštanj smo 
tudi letos na predvečer praznika dela 
pripravili tradicionalno, tokrat že 10. 
kresovanje. 
Že v spomladanskih mesecih se je s pomočjo 
lokalnih gospodarstvenikov povečeval kup 
lesa in čakal, da bo spet zrastel visoko. V miru 
smo poskrbeli tudi za vse drugo: ansambel in 
spremljevalni program, kar z leti postaja del 
izurjenosti. Kres smo začeli postavljati 25. aprila 
in je vsak dan rastel, vse do končnih 12,5 metra, 
kar je po znanih podatkih eden največjih kresov 
letos v Sloveniji, seveda pa še daleč od rekordnih 
43,33 metra, kar je slovenski in tudi svetovni 
rekord kot najvišji kres na svetu. Zato je ŠKD Mladi 
Boštanj vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Pri pripravljanju na kresovanje je sodelovalo okrog 
30 članov, razveseljuje pa, da se je letošnji akciji 
pridružilo približno 15 mlajših članov, ki si želijo 
aktivno sodelovati, družiti in pripravljati tudi druge 
projekte v sklopu društva.

Tokratno kresovanje je s prvim medijskim nastopom 
ogrel lokalni ansambel Potep, nato je obiskovalce 
do jutranjih ur zabaval ansambel Vihar. Prireditve 
se je udeležilo več kot 2000 obiskovalcev, zbrane 
pa je nagovoril poslanec mag. Andrej Vizjak in v 
govoru poudaril pomen (zmanjševanja) delavskih 
in socialnih pravic. Prvi predsednik društva 
Tomaž Lisec in sedanji predsednik društva Gašper 
Dolničar sta se ob 10. jubileju društva zahvalila 
vsem članicam in članom za aktivno delovanje, 
sponzorjem in donatorjem za pomoč pri izpeljavi 

vseh aktivnosti 
ter obiskovalcem 
vseh naših 
prireditev za 
sodelovanje in 
obiske. Ob deseti 
uri zvečer je nebo 
razsvetlil še vžig 
zadnjega izmed 
10 kresov, ki so 
tudi simbolično 
naznanili jubilej 
društva.
Na koncu se spet 
z a h v a l j u j e m o 
v s e m 
sponzorjem in 
d o n a t o r j e m , 
še posebno 
sosedom, ki z 
veseljem vsako 
leto priskočijo na 
pomoč. Hvala. 
Vsako leto ob tej 

priložnosti povabimo že na prihodnje kresovanje. 
Če bodo mlajši člani društva ohranili željo po 
nadaljevanju tradicije in ohranjali rekorde, se za 
društvo in aktivnosti v Boštanju ter kresovanje v 
Boštanju 2012 ni bati. 

   Vir: ŠKD mladi Boštanj

10. jubilejno kresovanje 2011 
v Boštanju

Kdo danes še nosi težka bremena? Kdo vrta luknje 
v zid samo z močjo mišic? Kdo še vedno pere 
oblačila ročno?  Skoraj nihče.
Človek je izumil veliko strojev, s katerimi si lajša delo 
in življenje. Vse se je pričelo z mlinskim kolesom, 
nadaljevalo z reaktivnim motorjem Jambo Jet in 
kasneje z računalniki.
Naprave, ki nam pri delu pomagajo ali celo 
samostojno delajo za nas, v tehničnem jeziku 
imenujemo stroji.
Stroji lahko:
- premikajo bremena (tovornjak, avto, dvigala, 
  žerjavi, …)
- obdelujejo material (mešalec betona, kuhinjski 
  mešalnik, stružnica, vrtalni stroj, …)
- pretvarjajo električno energijo v kinetično 
  (električni motor, …)
- obdelujejo podatke (računalniki, kalkulatorji, …)
Tudi učenci 8. razreda: Jure Skubic, Žan Nahtigal, 
Vid Jerovšek in Marcel Rman iz Osnovne šole 
Milana Majcna Šentjanž so se odločili izdelati 
stroje v pomanjšani velikosti. Funkcija  delovanja 
pa je popolnoma enaka pravim, velikim strojem.
Izdelali smo:   
- žago,
- podajalnik gradnikov,
- dvižna garažna vrata,
- delovanje avtomatske zapornice,
- stepalnik  smetane,
- delovanje semaforja za pešce,
- brisalce,
- žerjav.

Vse izdelke smo z velikim veseljem v sredo, 20. 
aprila, pokazali vsem učencem naše šole. S strani 
mlajših učencev smo bili deležni velikega navdušenja 
in prejeli kar nekaj pohval. Še naprej si želimo 
delovati v interesni dejavnosti FischerTechnik, kjer 
se igramo, razmišljamo, povezujemo, sestavljamo, 
se družimo in si med seboj pomagamo. 

Vida Slak, mentorica

Fischertechnik

grajske.novice@kstm.si
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Mladina, šolski zvonec

»Če bi naredili vse, kar smo sposobni, bi 
bili osupli.«

(Thomas Edison)

Res je, mladi smo sposobni marsičesa. Tudi mi 
smo vitalni del naše države, sveta, prihodnost 
naših krajev. Akcija Mlade face je akcija slovenske 
mladine za Slovenijo. Pobudo je podala skupina 
mladih, da bi se povezali vsi mladi v Sloveniji in bi 
v soboto, 21. maja, s skupnimi močmi naredili 
veliko dobrih del za svoje domače okolje. Gre za 
prostovoljno iniciativo mladih, ki smo na ta dan 
pokazali vsem okoli sebe, da smo mladi aktivni, 
kompetentni in družbeno odgovorni. V Sloveniji 
je bilo konec preteklega leta 387.493 mladih 
starih od 15 do 29 let. To je velikanska številka 
posameznikov, še pomembnejše pa je, da gre 
za veliko pozitivne energije, ki jo želimo zajeti in 
usmeriti v spremembe.

V občini Sevnica 
smo in bomo tudi 
v prihodnje širili 
prostovoljstvo med 
predšolskimi otroki 
in šolarji, seveda s 
podporo vzgojiteljev 
in učiteljev. Prav bi 
bilo, da bi se vsakdo 
ozrl okoli sebe in 
se vprašal, kaj 
lahko sam ponudi 
okolici, in bi to 
tudi uresničil. Naj 
uporabim še misel 
Vlaste Nussdorfer, 
ki pravi: 
»S prostovoljnim 

delom boš pustil sled v pesku in ne boš obžaloval, 
da se te življenje drugih ni niti dotaknilo. Vsak dan je 
torej čas za vsaj eno dobro delo. Začni že danes!« 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Aktivnosti v sklopu projekta 
Mlade face

Zaključna prireditev celoletnega projekta 
Pasavček je bila 12. aprila v Športnem domu 
Sevnica. Osnovni namen projekta je spodbujanje 
otrok in njihovih staršev k pravilni uporabi otroških 
varnostnih sedežev in varnostnih pasov med 
vožnjo.
Nosilke projekta so bile vzgojiteljice Vrtca 
Ciciban Sevnica: Bernarda Mlakar Androjna, 
Silva Martinšek, Olga Kelnerič in Marija Peša; 
učiteljice in vzgojiteljice OŠ Sava Kladnika Sevnica: 
Ivica Jevševar Kovačević, Katja Lackovič, Tanja 
Tratar, Terezija Kunšek, Milena Zemljak in Majda 
Dolenšek; učiteljice in vzgojiteljice OŠ Boštanj: 
Mojca Rožman, Polonca Šintler Cigler, Gelca 
Novšak in Cvetka Pešec ter koordinatorka 
prireditve Zdenka Poljšak.

Z dejavnostmi smo začeli že v lanskem septembru 
in jih skozi celo šolsko leto nadgrajevali.
Skupaj pa smo pripravili zaključno prireditev. V 
prijetnem in živahnem, več kot dve uri trajajočem 
programu, ki ga je povezovala vzgojiteljica Mira 
Kovač, so se predstavili otroci vseh treh ustanov. 
Pomembnost projekta in medsebojno povezanost 
so v svojih govorih poudarili župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in ravnateljice omenjenih ustanov: 
Vlasta Fele, Jelka Slukan in Vesna Jeraj Vidic. 
Prireditev so popestrili mlada sevniška pevka 
Kaja Pavlič, cvetličarna s cvetličnimi aranžmaji in 
gledališka predstava Kokoši v prometu v izvedbi 
gledališke skupine Bouhice, ki jo je omogočil Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Sevnica in KŠTM Sevnica. 
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali vozilo 
Policijske postaje Sevnica in večnamensko 
vozilo PGD Sevnica ter prikaz dejavnosti 
demonstratorjev Pasavčka.  Preizkušali so lahko 
različne demonstracijske naprave, ki nazorno 
prikazujejo, kaj vse se lahko zgodi pri trčenju 
avtomobila. Poučili pa so jih tudi o pravilni uporabi 
varnostnih pasov. 
Za presenečenje je poskrbela maskota Pasavček, 
ki uči: »Red je vedno pas pripet!«  
Da se bomo spominjali našega skupnega druženja, 
sta poskrbela Jernej Klinc in Željko Jurkošek s  
fotografijami in posnetki prireditve.
Vsem, ki ste nam omogočili izvedbo prireditve, se 
najlepše zahvaljujemo. 
Naša želja je, da bi še naprej tako uspešno 
sodelovali. 

Organizatorji zaključne prireditve Pasavček

Red je vedno pas pripet

 
Mednarodno leto kemije 2011 je zelo uspešno 
za tri učenke Osnovne šole Blanca. Na državnem 
tekmovanju v znanju kemije, ki je bilo na OŠ Metlika, 
so tri učenke naše šole osvojile eno srebrno in dve 
zlati Preglovi priznanji. Srebrno Preglovo priznanje 
je dosegla učenka 8. razreda Sabina Požun, 
zlato Preglovo priznanje pa sta osvojili učenka 
osmošolka Laura Pavlin Gregorčič in devetošolka 
Anja Drstvenšek.

Dekleta so redno obiskovale dodatni pouk kemije, 
pridno reševale naloge tudi doma, saj le vztrajno in 
trdo delo lahko prinese uspeh. Vsem trem iskrene 
čestitke in uspešno delo še naprej.
 

Mentorica Olga Lužar

Dve zlati in srebrno Preglovo 
priznanje na OŠ Blanca

Zelo uspešne na državnem tekmovanju v znanju 
kemije (Laura, Sabina, Anja)

Dan, ki ga vsi častimo in spoštujemo ter se 
zavedamo pomembnosti  naše narave, je dan 
Zemlje. Na ta dan, 22. aprila, smo devetošolci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica nadaljevali vsakoletno 
tradicijo. V naravoslovni učilnici smo posadili 
drevo. Njegovi zeleni listi se že sedaj svetlikajo v 
soju svetlobe in brest že razrašča svoje korenine, 

pod katerimi bo za vedno ostala steklenica s 
podpisi vseh učencev devetih razredov.  Ko bo 
rahel jesenski vetrič odnesel porumenele brestove 
liste, se bo celotna naša generacija razkropila po 
srednjih šolah. Le kam nas bo odnesel veter? Nas 
bo ponesel v nebo ali bomo pristali na trdnih tleh?  
Kdo ve? Mogoče vam bomo naše življenjske poti 
opisovali v senci starega mogočnega bresta …
      

Urška Krajnc, 9. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sajenje drevesa v 
naravoslovni učilnici

V soboto, 16. aprila, smo v Sevnici praznovali 
prvo obletnico odprtja hipermarketa Spar. Na 
rojstnodnevno zabavo smo bili povabljeni tudi 
otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica in skupina ROŽICE. 
Z veseljem smo se udeležili praznovanja ter 
popestrili program z deklamacijo Deset prstkov in 
pesmico Mali potepuh. Bili smo ponosni, saj nas je 
gledalo in poslušalo kar precej ljudi, ki so nam na 
koncu tudi pošteno zaploskali. 

Za posebno doživetje pa je poskrbel razigrani 
zajček Sparky, ki nas je razveselil z barvankami 
in baloni. Trgovina Spar nas je obdarila tudi z 
rumenimi majčkami, na katerih je narisan Sparky 
in nam bodo v lep, nepozaben spomin. Na koncu 
smo se lahko posladkali s slastno  rojstnodnevno 
torto in skakali po velikem napihljivem igralu 
Sparky. Želimo si še veliko takih rojstnih dni.

Skupina ROŽICE z
vzgojiteljicama Danielo Klenovšek in Branko Konajzler

Rožice in Sparov 1. rojstni dan
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Mladina, šolski zvonec

Prvi petek v maju je v Sevnici minil malce drugače. 
Stojnice, pisana vabila in vrvež pred šolo so 
naznanjali lepo popoldne. Šolski sklad OŠ Sava 
Kladnika Sevnica je pripravil že tradicionalno 
prireditev Pozdrav pomladi, ki je letos minila v 
čisto pomladnem vzdušju. Pripravili smo številne 
delavnice, kjer so se lahko učenci, starši in 
mimoidoči naučili osnov klekljanja, za nekaj 
trenutkov so postali pravi cirkusanti, si poslikali 
obraz ali vpletli kitke, uživali na prav posebnem 
kolesu in občudovali umetnine iz balonov. V goste 
smo povabili domačina, odbojkarja ACH Volley-a 
Andreja Flajsa, ki je svojim oboževalcem predstavil 
osnove odbojke in gledališčnike iz OŠ Brežice, ki so 
se predstavili s plesno predstavo Moja zgodba.

Pisan pozdrav pomladi v 
Sevnici

V Zagorju ob Savi je bilo 19. maja 4. regijsko 
tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
osrednje Slovenije, Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine. Na njem je sodelovalo 17 zborov, od tega 
kar dva iz občine Sevnica, Otroški pevski zbor OŠ 
Milana Majcna Šentjanž in Otroški pevski zbor 
Sonček OŠ Krmelj. Oba sta se odlično predstavila 
in dosegla izjemen rezultat. Pevska zbora sta 
prejela srebrno priznanje, OPZ OŠ Milana Majcna 

Šentjanž je do zlatega priznanja zmanjkala le ena 
točka. Oba »srebrna« zbora vodi zborovodkinja 
Suzana Tratnik Umek. Pevkam, pevcem in 
zborovodkinji iskrene čestitke za tako odličen 
pevski rezultat. Želimo vam še veliko veselja in 
volje pri petju.

Vir: JSKD – Območna izpostava Sevnica

Srebrno priznanje za OPZ OŠ 
Milana Majcna Šentjanž in 
OPZ Sonček OŠ Krmelj

Tako kot vsako leto smo tudi letos učenci na OŠ 
Krmelj sodelovali na natečaju Evropa v šoli pod 
naslovom Prostovoljstvo – voljan pomagati. Na 
natečaju so sodelovali učenci iz vseh triletij in kar 
sedem njihovih prispevkov je bilo nagrajenih na 
regijskem področju. Še posebno uspešni so bili 
učenci 4. razreda s štirimi nagrajenimi prispevki. 
Učenci so ustvarjali na likovnem, literarnem in 
fotografskem področju. Njihovi prispevki so bili 
poslani na državno tekmovanje. Učencem smo 
pri njihovem ustvarjanju pomagale mentorice: 
Mateja Mandl, Majda Štih in Renata Mlinarič. V 
torek, 10. maja, smo si v Slovenskem narodnem 
gledališču v Mariboru ogledali državno zaključno 
prireditev projekta. V programu so nas navdušili 
baletni plesalci in plesalke. Z zanimanjem smo 
si ogledali znamenitosti mesta. Med njimi je bila 
posebna pozornost namenjena najstarejši trti na 

Lentu. Za spomin pa smo se tudi fotografirali v 
parku pri kipu škofa Antona Martina Slomška. Z 
lepimi vtisi smo se vrnili v Krmelj. 
                                                                                      

                          Majda Štih, mentorica

Nagrajeni učenci natečaja 
Evropa v šoli

Učenci OŠ Blanca, ki aktivno vadijo v atletskem 
krožku na šoli, nadaljujejo z uspehi. V sredo, 11. 
maja, so bili zelo  uspešni na državnem tekmovanju 
v krosu, ki je potekalo v   Novem mestu, 
Najuspešnejši so bili v kategoriji učencev in učenk 
6. razreda,  kjer sta Rok Krošelj in Nejc Gorišek 
osvojila 9. in 22. mesto; še uspešnejši sta bili 
učenki Hana Kranjec z 9. mestom  in  Jerneja Prah 
s 13. mestom. Skupaj so zbrali 53 negativnih točk 
in s tem osvojili 2. mesto med 30 ekipami v tej 
starostni kategoriji. Uspeh je še toliko večji, ker so  
bili kar trije člani ekipe petošolci.

S tem rezultatom so samo potrdili tekmovalne 
uspehe v tem šolskem letu, ki so jih pričeli 
na državnem tekmovanju v uličnem teku in 
na ljubljanskem maratonu, kjer so med 32 
osnovnošolskimi ekipami zasedli  drugo mesto.
Zelo dobro pa je tekel tudi David Dvoršak, ki si je 
v kategoriji učencev 8. razreda na 1.500  metrov 
dolgi progi pritekel 15. mesto.
Šolska ekipa od petega do devetega razreda, ki 
jo je sestavljalo 26 učenk in učencev, je med 21 
ekipami zasedla 11. mesto.

Ta uspeh je plačilo za ves trud, ki so ga učenci vložili 
v trening in predstavlja motiv za nadaljnje treninge 
in udeležbo na tekmovanjih. 
    

Franci Kranjec, športni pedagog

Mladi atleti OŠ Blanca zasedli 
2. mesto v državi

V torek, 10. maja, je v Dolenjskih Toplicah že 
tradicionalno potekala zaključna prireditev 
projekta Evropska vas, ki ga organizira Evropska 
hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi 
osnovnimi in srednjimi šolami. Namen projekta 

je bolje spoznati vse članice Evropske unije, se 
seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, navadami, 
glasbo, posebnostmi, spoznati njihove zastave, 
grbe in proučevati njihov način življenja.

OŠ Krmelj je edina šola v sevniški občini, ki že 
šesto leto zapovrstjo sodeluje v tem projektu. 
Tudi v letošnjem letu smo predstavili dve članici 
Evropske unije, in sicer Slovenijo in Irsko. V projekt 
so bili vključeni vsi učenci, še posebej ustvarjalno 
razpoloženi pa so bili učenci predmetne stopnje, ki 
so pod vodstvom mentorice Mateje Mandl skozi 
leto izdelali makete hiš, kozolcev in še nekatere 
značilnosti naše države ter številne izdelke, ki so 
prikazovali značilnosti Irske. Vsi tisti, ki so obiskali 
stojnici OŠ Krmelj, so se lahko posladkali z orehovo 
in potratno potico, ki sta del slovenske tradicije, 
ter bučno in jabolčno pito, značilni za Irsko. V 
kulturnem programu so se učenci predstavili s 
plesno-pevsko točko, z irskim plesom ter junaki iz 
Kekčeve dežele.

Učenci so ponovno pokazali svojo ustvarjalnost, 
predvsem pa so se izredno veliko naučili in se 
hkrati še zabavali.

Mateja Zoran

Evropska vas

Poskrbljeno je bilo tudi za vse lačne, saj smo pekli 
palačinke, čevapčiče in pice, z veseljem pa so 
se vabilu odzvali tudi sevniški salamarji. Šolski 
ansambel je z udarnimi in vsem znanimi skladbami 
privabil marsikaterega radovedneža in tako se je 
zbralo kar nekaj sredstev, ki jih bo sklad namenil 
nadarjenim in socialno šibkejšim učencem šole. 

Da bomo takšno prireditev v Sevnici še pripravili 
priča tudi dejstvo, da se je zavlekla pozno v večer. 
Predsednik sklada Aleš Tuhtar, odborniki in šola 
se zahvaljujemo sponzorjem, donatorjem in vsem, 
ki so naredili to popoldne tako čudovito, drugačno 
in pestro. Z radostjo v srcu pa že komaj čakamo 
naslednjo pomlad, da se zopet snidemo. 

Aleš Tuhtar, prof.
predsednik UOŠS
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Grajska skrinja

     Zgodbe iz stare skrinje
Povabilo k sodelovanju

Na območju občine Sevnica kroži veliko legend in kratkih zgodb. 
Prenašajo se iz roda v rod …

Zato uredniški odbor Grajskih novic poziva vse občane, krajane in 
prebivalce bližnjih in daljnih krajev, da nam posredujete zgodbe, 

povezane s kraji iz naše občine. 
Legende in kratke zgodbe bi radi zapisali in jih tako ohranili.

Legende in kratke zgodbe bodo objavljene v glasilu Grajske novice, 
pod rubriko Zgodbe iz stare skrinje, in na spletni strani KŠTM Sevnica.

Ko se bo zbralo dovolj zgodb, bomo izdali knjižico. Navodila za pisanje so:
– legende naj bodo napisane v slovenskem jeziku,
– opredeljene naj bodo časovno in krajevno,
– krajevno so omejene na območje občine Sevnica,
– temeljijo naj na zgodovinskih virih oz. prenosu informacij iz roda v rod.

Podpisane naj bodo s šifro ali polnim imenom. 
Priloženi naj bodo avtorjevi podatki 

(ime, priimek, naslov in telefonska številka).

Vse avtorje objavljenih zgodb bomo nagradili s praktično nagrado 
in knjižico z vsemi zgodbami.

Vse vaše zgodbe pričakujemo na naslovu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali po spletni pošti: 

grajske.novice@kstm.si. 
Za dodatne informacije pokličite: 07/81 61 075 ali 051 680 289.

Jezikovni kotiček ~ » O koriščenju «

V  gozdnih vejah sem svobodna.
Igram se z listi plavajočimi v vetru.

Vdihujem vase čistino gozda
in se smejim na ves glas.

Nevidna roka boža mi srce.
Tako razigrano se počutim,

vrtim se v krogu z dvignjenimi rokami,
a z dušo med krošnje poletim.

Rada zavladala bi na tem kraju,
prečudovitem raju, ki me opija.

Prežene daleč vse skrbi;
sprošča mi telo, pomirja.

Gozd pa vlada nad menoj
vleče, da se v objem mu vračam;

ždim tam ure, čas ustavlja,
polni mi nevidne baterije.

Ljubim ga - zaspano vstaja spomladi,
poleti, ko v krošnjah kraljevsko šumi,

z vetrom obleko mu jeseni odnaša
in zavit v belo odejo pozimi zaspi.

Tanja Košar

Gozd

Gotovo je še kje krajina
lepa, kakor moja domovina,
a ne mikajo me tam lepote

preveč, moja zemljica domača
sem ponosna nate. 

Želela bi odkriti vse kotičke tvoje,
a vem neuresničljive so iskrene želje moje.

Prehodila rada bi tvoje vse poti, stezice,
kjer se skrivajo studenci, potočki in brzice. 

Tam sredi gozdne jase
čreda ovčic se belih pase

in igrive veverice po vejah se pode, 
v gošči pa lisice zvitorepke
vztrajno na svoj plen preže. 

V deželici tej mali najdem vse, kar hočem
reke, polja in doline, košček morja, 

gričke in gora obline, 
me zato v dežele tuje nič ne vleče, 

če pa že tja skočim, tam ostati dolgo nočem. 

Saj še tega koščka raja, 
ki okrog sebe ga imam

uspelo vem nikoli mi ne bo
raziskati ga do kraja. 

   Zdravka Brečko

Moja domovina

Ko me je vročega junijskega dne znanec vprašal, 
kdaj bom »koristil« letni dopust, mu nisem znal 
odgovoriti. Pa ne zaradi dušeče poletne vročine, ki 
mi je hromila jezik v ustih, temveč zaradi napačne 
rabe glagola koristiti.

Razvada vezanja glagola koristiti s tožilnikom je 
vdrla v slovenščino iz srbohrvaščine. Srbi in Hrvati 
»koristijo« letni dopust, bančne kredite, športne 
igre, nakupne popuste itn. V slovenščini se glagol 

koristiti veže z dajalnikom in orodnikom, saj 
rečemo, da koristimo komu s čim, npr. bralcem 
z jezikovnim nasvetom, sosedom s pomočjo 
pri delu. Lahko nam tudi kaj koristi za kaj, npr. 
letni dopust za zdravje, hoja v gore za telesno in 
duševno osvežitev itn.

Slovenci hodimo na letni dopust, smo na letnem 
dopustu, ga uživamo, preživljamo, izkoriščamo 
(ne: »koristimo«) za oddih in podobno. Bančne 

kredite jemljemo, najemamo, uporabljamo, 
športne igre uživamo, nakupne popuste dobivamo, 
izkoriščamo, prejemamo. – Na voljo imamo cel kup 
domačih glagolov, treba je le seči po njih in se ne 
zadovoljiti s tujim »koriščenjem«.

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

V  zelo lepem kraju smo doma.
Na hribih imamo lepe cerkve,

tudi kapelice se zidajo
in naš kraj olepšujejo.

Imamo zidanice in hrame,
vinograde, lepo zasajene.

Kdor ga vidi, se mu lepo zdi.
»Oh,ko bi ga imel!« si zaželi.

Lepo je, ko se klopotci oglasijo, 
ptički se hudo ustrašijo.

Dobili boste grozdja, ko vetra ne bo.
In tudi paberki vam ostanejo.

Še lepše naj pa je takrat,
ko čriček zapoje, že grozdje zori.
Trgatev pride, pomagajo nam vsi,

da pride grozdje v kleti.

Potem prešajo vsi cele noči,
grozdje se v mošt spremeni,

nato v Bizeljčana zori.
Prjatli pridejo, vince pijejo in zapojejo.

Ko sneg zapade, to je krasno!
Otroci se sankat gredo!

Vinogradnik naj se le spočije,
da bo drugo leto spet delal lahko.

Antonija Fila

Drage 
Bizeljanke in Bizeljanci!

Sredi toplega je maja
travnik je podoba raja.

Trava raste in cveti,
blešči se v rosi jutranji.

Tudi polje ne počiva.
Lepo je zaorana njiva.
Na njej se žito zeleni,
kot morje tiho valovi.

Gozd šumi po svoje,
zelenečo pesem poje.

Mladih, starih, vseh dreves
steguje veje čez in čez.

Veter preko vseh planjav
pomladi nosi v pozdrav,

vonj cvetočih vseh dreves,
seme regratovih lučk vmes.

Malega potoka žuborenje,
krhkih listov šelestenje.

Glasno pesem ptic odmeva,
jutro v vsej lepoti izžareva.

  Tanja Košar

Jutro
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Šport in rekreacija

w w w.f i t n e s - s e v n i c a .c o m

Leja Glojnarič je deklica s težko izgubo sluha, za 
katero je pred leti KŠTM Sevnica organiziral 
dobrodelno akcijo za nakup FM sistema, ki ga je 
nujno potrebovala za normalen vstop v OŠ. Leja 
bo sedaj stara devet let in obiskuje 3. razred OŠ. S 
pomočjo tega aparata in seveda strpnih učiteljev 
Leja lepo napreduje in je uspešna v šoli. Ne samo 
to, v lanskem letu je Leja tekmovala na šolskem 
mnogoboju v Brežicah in zasedla tretje mesto. Ker 
je pri urah telovadbe kazala zelo dobre rezultate, 
smo začeli iskati atletski klub. V Sevnici ni bilo 
zanimanja za njene uspehe, zato smo se obrnili 
na AK Brežice, kjer so nas lepo sprejeli. Poleg 
Leje smo v AK Brežice vpisali še njeno sestrico 
Niko, pred kratkim pa tudi bratca Anžeta. Njihovi 
redni treningi in različna tekmovanja kažejo velik 
napredek. AK Brežice se zahvaljujemo, da nam 
zaradi oddaljenosti od kraja bivanja ne zaračunava 
članarine, s čimer nam tudi finančno pomaga. 

S to zgodbo želim povedati, da imamo v Sevnici 
dve uspešni atletinji, ki tekmujeta na državnih in 
področnih tekmovanjih, kjer dosegata odlične 
rezultate. Vabim vas, da si njihove rezultate 
pogledate na spletni strani: www.poglejsi.com/
AKBrežice/. Žalosti me dejstvo, da, glede na 
dosežene uspehe, deklici nimata možnosti trenirati 
v Sevnici, kjer trenirajo samo dolgoprogaše. 
Menim, da atletika ni samo maraton, zato dajmo v 
Sevnici možnost tudi ostalim. 

Iztok Glojnarič

Uspešni sestrici in atletinji 
Glojnarič

V nedeljo, 15. maja, so se člani Karate kluba Hypo 
Sevnica odpravili na Pordenone Cup v Italijo, kjer 
so kar petkrat stali na zmagovalnih stopničkah.
Najbolj je blestel osemletni Gaber Vandur, ki je 
osvojil kar dve medalji. V kategoriji dečki 8-9 let je 
osvojil odlično 2. mesto v močni konkurenci. Nato 
je nastopil še v absolutni kategoriji, kjer je posegel 
po zlati medalji. 
V močni konkurenci deklet 11-12 let se je odlično 
odrezala Jasmina Očko, ki je izmed šestnajstih 
tekmovalk dosegla odlično 3. mesto. 

Dekleta v postavi Tia Šantej, Tisa Šantej in 
Jasmina Očko so nastopile v kategoriji kata ekipno 
11-12 let, kjer so bile nosilke najnižjih pasov v 
kategoriji, a kljub temu pometle s konkurenco in 
osvojile 3. mesto. 
Na koncu pa smo dobili še medaljo v borbah, in 
sicer je Tamara Grčar osvojila 3. mesto v kategoriji 
kadetinje -50kg ter tako dopolnila odličen uspeh 
sevniških karateistov.

Marja Zidarič

Karateisti zopet uspešni

Ekipa Judo kluba Olimpija – Krmelj se je udeležila 
članskega državnega prvenstva v borilni veščini 
sambo, ki ga je letos organiziral Rokoborski klub 
v Črenšovcih. Naši športniki so se spet odlično 
odrezali, saj so se David Kukovec v kategoriji 
do 62 kg, Četič Jesenko do 82 kg, Miha Kavčič 
do 90 kg in Žan Logar do 100 kg  domov  vrnili 
z naslovom državnega prvaka. Letos sta na 
prvenstvu nastopili tudi naši dekleti, Nina Zaplatar 
in Ajda Koračin, ki sta ob svojem debiju v kategoriji 
do 64 kg osvojili bronasti kolajni. Ekipni uspeh so 
z osvojenim tretjim mestom dopolnili še David 
Zaplatar, Domen Gričar in Nejc Šešerko. 

To, za Slovenijo relativno neznano borilno veščino, 
v judo klubu razvijamo že osem let in letos smo se 
prvič predstavili tudi na mednarodnem nivoju, ko 
je od 14. do 17. aprila v Pragi potekalo mladinsko 
evropsko prvenstvo, ki sta se ga v sestavi 
reprezentance Slovenije  udeležila  David Kukovec 
in Nejc Šešerko.

Inna Toropejeva

Krmeljski  sambisti 
štirikratni državni prvaki

Minuli vikend je na Rogli potekal eden največjih 
mednarodnih kampov borilnih veščin v tem 
delu Evrope. Odličen tekmovalec, vrhunski 
športnik, danes trener in izvrsten organizator 
ter promotor borilnih veščin Tomaž Barada je na 
tradicionalni kamp privabil več kot 300 ljubiteljev 
»trdih« borilnih veščin iz Slovenije in bližnje 
okolice. Tomažu, ki je predstavljal taekwondo in 
kickboxing, sta pomagala še svetovni boksarski 

prvak Dejan Zavec in neustrašni cage fighter 
Zelg Galešić, ki živi na Japonskem. Omenjenega 
kampa so se udeležili tudi člani KBV Sevnica pod 
vodstvom Denisa Orača, trenerja kickboxinga in 
inštruktorja rokoborbe. Udeleženci so se seznanili 
z novimi pristopi in metodami dela v različnih 
borilnih športih: taekwondo, kickboxing light in full 
contact, boks, MMA (Mixed Martial Arts – cage 
fight), … Sevničani so se kampa udeležili že četrto 
leto zapored.

   Jurij Orač

Mednarodni Barada kamp 
borilnih veščin

V Celju so potekale kvalifikacije za Atletski pokal 
Slovenije. Prvi dan kvalifikacij je Robert Lendaro 
v teku na 5.000 m zasedel 2. mesto z osebnim 
rekordom 15:59. Sara Karlovšek je na 1.500 m 
osvojila 3. mesto. Drugi dan je Robert na 3.000 m 
osvojil 1. mesto. Finale APS bo potekalo 11. in 12. 

junija prav tako v Celju, v vsaki od disciplin pa bo 
nastopilo dvanajst najhitrejših Slovencev, izbranih 
iz teh kvalifikacij in ekipnega državnega prvenstva. 
23. aprila pa je v Domžalah potekalo DP v dolgih 
tekih, kjer se je na 3.000 m Sara uvrstila na 2. 
mesto, na 10.000 m pa je Jan Samide z osebnim 
rekordom osvojil 1. mesto pri mladincih. Pri članih 
je na 10.000 m Robert Lendaro osvojil 8. mesto 
in tudi izboljšal svoj osebni rekord. Pri pionirjih sta 
3. mesto osvojila Nik Rantah na trikilometrski 
preizkušnji in Karin Gošek na dvekilometrski.
      
  Vanja Lendaro

Lendaro zmagal, 
Karlovškova tretja

Robi vodi APS

V Žužemberku je 21. maja potekalo KV ARG prven-
stvo. Iz Posavja sta se tekmovanja udeležila Radi-
oklub Sevnica in Krško. Pri pionirjih je Tadej Tihole 
(Sevnica) osvojil 2. mesto, Jure Zelič (Sevnica) 3., 
Urban Krnc (Sevnica) 7., David Zakšek (Sevnica) 
8., Jakob Zelič (Sevnica) 9., Simon Vintar (Sevnica) 
10., Jernej Žuraj (Sevnica) 11., Andraž Strajnar 
(Sevnica) 12.. Pri ženskah je Maja Marušič (Krško) 

osvojila 1. mesto, Adrijana Moškon (Krško) 2., Pe-
tra Levičar (Krško) 3., Nina Radi (Sevnica) 4. ter 
Maja Koštrun (Sevnica)  5. mesto. Pri seniorjih se 
je Davor Možič (Sevnica) uvrstil na 4. mesto ter 
Niki Žveglič (Sevnica) na 5. Pri starejših veteranih 
je Janez Kuselj (Krško) zasedel 5. mesto.

za ARG Posavje, Jani Kuselj

KV ARG prvenstvo



19Junij 11

Šport in rekreacija 

Rezultati posamično:
1. mesto  Tomaž Žnideršič, DU Krško    6,0 točk
2. mesto  Toni Kranjec, DU Krško         5,5 točk
3. mesto  Jože Volčanšek, DU Krško    5,0 točk
5. mesto  Branko Urek, DU Dobova- Kapele   4,5 točk
V ekipnem  in posamičnem tekmovanju so uvrščeni 
od 1. do 3. mesta prejeli lepe pokale in diplome.
Šahovska ekipa DU Krško se je kot šahovski  prvak 
Posavja uvrstila na ekipno šahovsko prvenstvo 
Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 
2011.
Po končanem prvenstvu so se vsi šahisti udeležili 
skupnega klepeta ob okusnem kosilu.
       
    Janez Blas 

Franc Derstvenšek (DU Sevnica) s pokalom in 
diplomo za odlično 2. mesto.

Jubilejni 20. gorski tek na Lisco je letos prvič 
potekal 2. maja. Iz Orehovega se je na 8 km dolgo 
pot proti Lisci podalo 97 tekačev iz Slovenije in 
Hrvaške. Na zelo zahtevni progi si je zmago priboril 
Jožek Manfreda (KGT Papež), drugouvrščeni pa je 
bil Sevničan Robert Lendaro iz Sevnice, ki je lansko 
leto slavil absolutno zmago na Lisci. Tretje mesto 
je pripadlo Klemnu Trilerju (KGT Papež). Med 
ženskami je slavila Nataša Aljančič iz Domžal. Za 
Sevnico so nastopili tudi Sebastijan Drobne, Bojan 
Resnik in Stanko Špec. Na vrhu Lisce je potekalo 
tudi tekmovanje najmlajših, ki so se pomerili v 

teku na 500 m, 1.000 m in 2.000 m. Zmagovalci 
otroških tekov so postali: Nik Rantah, Karin Gošek, 
Martin Škoberne, Hana Kranjec, pri najmlajših pa 
Manca Renko in Klemen Kajtna. Od Sevničanov 
so nastopili še Sara Rantah (2. mesto), Boštjan 
Sladič (3. mesto), Matevž Hočevar in Klemen 
Sladič pa sta osvojila 4. mesto. Organizator teka 

Pavle Drobne se je letos še posebej potrudil pri 
organizaciji, kot se za okrogel jubilej spodobi. Vsi 
tekmovalci so dobili medalje, praktične nagrade in 
okusno toplo malico. Podelitev je potekala hitro in 
brez zapletov, kot smo navajeni, zato z veseljem 
pričakujemo 21. gorski tek na Lisco. 
      
   Vanja Lendaro

20. gorski tek na Lisco

Karin Gošek - zmagovalka

V soboto, 14. maja, se je državnega prvenstva v 
športni gimnastiki (C program) za društva in klube 
v Renčah pri Novi Gorici udeležila Sara Bizjak in 
osvojila 2. mesto v mnogoboju pri članicah.
V ponedeljek, 16. maja, so se sevniške gimnastičarke 
pomerile s svojo konkurenco na državnem šolskem 
tekmovanju v Renčah. Z odličnimi nastopi so na 
koncu zasedle ekipno 5. mesto. Posameznice so v 
mnogoboju (skupek 
ocen na vseh 
orodjih) uvrstile od 
10. do 15. mesta, 
najboljše so bile 
osmouvrščena Iva 
Prah (pri starejših 
učenkah), Ana 
Bedek (pri mlajših 
učenkah) in Iva 
Marc (pri starejših 
učenkah) pa sta 
zasedli 10. mesto. 
Čestitke vsem 
tekmovalkam.

Aleš Tuhtar

Gimnastično društvo Sevnica

Nik Rantah - zmagovalec

V soboto, 14. maja, in v nedeljo, 15. maja, so  na 
11. državnem prvenstvu v Trebnjem,  mažorete 
Društva TRG Sevnica osvojile prvo mesto v 
kategoriji pom pom in že drugič postale državne 
prvakinje. Posamezno so se letos prvič pomerile 
tudi v naslednjih kategorijah in v hudi konkurenci 
osvojile sledeče rezultate:
solo kadet: Monika Seničar 4. mesto
solo junior: Eva Senica 7. mesto
pari senior: Iri Šalamon in Tadeja Mrgole 5.mesto.

Velik sprejem za dekleta so pripravili starši in 
sponzor, pozdravila in čestitala pa sta jim tudi 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednica 
Društva TRG Sevnica Breda Drenek Sotošek.
Mažorete se vsem iskreno zahvaljujejo.
Zahvala pa gre predvsem trenerki Janji Samec, 
ki je dekleta odlično pripravila na tekmovanje in 
z dekleti že drugič zaporedoma osvojila prestižni 
rezultat.

 Janja Pavčnik Šalamon, vodja sekcije mažoret

Mažorete Društva Trg Sevnica 
postale državne prvakinje

Posebni izziv za strelce Strelskega društva Marok 
je bila evropska mladinska liga EYL, ki je od 6. do 
8. maja potekala v avstrijskem Innsbrucku. Anuša 
Kovačič je bila v sestavi reprezentance pomemben 
člen pri zmagi nad Madžari ter uspešnem dvoboju 
s Francozi, Švicarji in Italijani.

Trenutno se strelci pripravljajo za nastope v 
disciplinah malega in velikega kalibra ter za 
udeležbo na mednarodnih tekmovanjih v sestavi 
reprezentance Slovenije. 

Mednarodna turnirja v nemškem Suhlu (od 31. 5. 
do 4. 6.) in češkem Plznu (od 23. do 26. 6.) bosta 
še dodatni preizkus strelske forme sevniških 
reprezentantov. 

Mirko Ognjenovič

Udeležba na mednarodnih 
tekmovanjih in priprave na 
nastope za discipline malega 
in velikega kalibra

Matej Kolman pri treningu s 
pištolo velikega kalibra na razdalji streljanja 25 m  

Strelišče z enajstimi stezami 
SD Marok v času priprav

Blaž Kunšek z MK pištolo na trenažerju SCATT, ki 
zabeleži vse premike pištole ter z barvnimi črtami 

označi dopustna in nedopustna premikanja v 
procesu merjenja in proženja strela     

Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja 
je organizirala ekipno in posamično šahovsko 
prvenstvo Posavja za leto 2011, ki je potekal v 
organizaciji Šahovskega kluba »Milan Majcen» 
Sevnica.
Ekipnega prvenstva se je udeležilo 5 ekip, vsaka 
je štela štiri člane in eno rezervo. V posamični 
konkurenci se je pomerilo 20 članov DU Posavja.
Rezultati ekipno :
1. mesto DU Krško           12,5 točk
2. mesto DU Sevnica                    10,5 točk
3. mesto DU Dobova – Kapele      8,0 točk
4. mesto DU Brežice                      6,0 točk
5. mesto DU Senovo                      3,0 točk

DU Krško in Žnidaršič 
šahovski prvaki pokrajinske 
zveze DU Posavja
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Utrip življenja

Recepti - solate

Listi berivke
Listi vrtne kreše
Listi rukole
Mladi sir
Sol
Olivno olje
Balzamični kis

Sveže liste berivke, kreše in rukole operemo in 
damo v skledo. Mladi sir razdelimo na koščke in 
dodamo k solati. Prelijemo z balzamičnim kisom 
in olivnim oljem ter solimo.

Pomladna solata

Recepte pripravila: Milena Mastnak

Listi zelene solate
Češnjev paradižnik
Listi tržaškega solatnika
Popki travniških marjetic
Bučno olje 
Jabolčni kis
Sol

Solato in liste tržaškega solatnika operemo in 
damo v skledo. Češnjev paradižnik razrežemo 
na polovice, travniškim marjeticam odstranimo 
nekaj popkov in jih operemo ter dodamo k solati. 
Prelijemo z bučnim oljem, jabolčnim kisom in 
solimo. Premešamo in postrežemo.

Poletna solata

Materino mleko omogoča novorojenčku najboljši 
mogoči začetek življenja. Dojenje je priporočljivo le 
prvih šest mesecev, nato pa ob dopolnilni prehrani, 
dokler to ustreza otroku in materi. Dokazano je, da 
95 odstotkov mater lahko doji svoje otroke, vendar 
ne vemo, zakaj te naravne danosti ne izkoristijo. 
Materino mleko se po okusu in sestavi ves čas 
spreminja in je popolnoma prilagojeno potrebam 
dojenčka. Nobeno drugo mleko nima tako 
pravilno porazdeljenih dolgoverižnih nenasičenih 
maščobnih kislin, ki med drugim skrbijo za pravilen 
razvoj otrokovih možganov in osrednjega živčevja. 
Vedno je pripravljeno, primerno toplo in daje 
imunsko zaščito. Že s prvimi kapljicami mleka, 
ki mu pravimo tudi prvo cepivo (kolostrum), dobi 
otrok med drugim zelo pomemben imunoglobulin 
A (IgA), ki krepi otrokov imunski sistem. Pri 
dojenih otrocih se tveganje, da zbolijo za katero 
od alergij, v šestih mesecih dojenja zmanjša za 
50 odstotkov. Izključno dojeni otroci imajo manj 
možnosti, da bodo v življenju debeli, in nevarnost, 
da bodo zboleli za sladkorno boleznijo tipa 1 se 
zmanjša kar za 45 odstotkov. Sesanje spodbuja 
pravilen razvoj čeljusti in obraznih mišic. Otroku 
dojenje daje občutek topline, varnosti in zaupanja. 
Ob poplavi vseh medijskih informacij je treba 
matere spodbujati, naj prisluhnejo svojim 
občutkom za spontan, naraven odnos do otroka. 
Če jim bo uspelo najti harmonijo v družini, je tudi 
uspeh pri dojenju zagotovljen. 
Pomoč in nasvete naj poiščejo pri ljudeh, ki so 
dojenju naklonjeni.
V ZD Sevnica imamo na voljo sobo za dojenje, 
kjer lahko v miru nahranite svojega otroka, in 
usposobljene kadre, ki vam lahko svetujejo, če 
imate pri dojenju kakršne koli težave. 
Telefonske številke lahko najdete na spletni strani 
ZD Sevnica, patronažna služba pa vam je na voljo 
na telefonski številki 07/81 61 510 vsak dan, od 
ponedeljka do petka, od 7. do 8. ure. 
Inštruktorica IBCL (evropska licenca za področje 
dojenja) je Mihaela Baumkirher (Patronažno-
babiška služba in šola za starše).

 Vladimira Tomšič

Dojenje – varna hrana

Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice letos 
organizira poletne igre brez meja za osnovnošolce 
in mlade na več krajih v naši občini:
27. 6.–1. 7. KRMELJ (igrišče OŠ Krmelj)
4. 7.–8. 7. ZABUKOVJE (igrišče pri   
večnamenskem domu v Zabukovju)
11. 7.–15. 7. LOKA PRI ZIDANEM MOSTU (igrišče 
OŠ Loka)
16. 8.–19. 7. LUKOVEC ali BOŠTANJ (igrišče 
Lukovec)
22. 8.–26. 8. SEVNICA (igrišče športni dom pri 
bazenu)
Prispevek za malico in delavnice je 2 EUR/dan. 
Igre bodo vsak dan od 9.00 so 14.00. Vabimo 
vse osnovnošolce in mlade, da se nam pridružite. 
Za vas pripravljamo veliko zabavnih in družabnih 
iger, ustvarjalne delavnice, športno-rekreacijske 
dejavnosti, pohode in še marsikaj.
Od 25. do 29. julija organiziramo počitnikovanje 
na Trsteniku v gorenjski vasici pod Storžičem.
Vse zainteresirane prostovoljce in animatorje 
vabimo k sodelovanju. 
Pokličite nas na GSM 031/899- 674 ali pišite na 
druzinski.center.sevnica@gmail.com. 

Melita Nepužlan, Družinski center Sevnica

Poletne igre brez meja za 
osnovnošolce

www.kstm.si

Belo piščančje meso (kuhano ali pečeno)
Listi zelene solate
Pest zdrobljenih lešnikov in mandeljnov
Pest rozin
Balzamični kis
Olivno olje
Sol

Piščančje meso razrežemo na kocke. Lešnike, 
mandlje in rozine prepražimo na rahlem ognju, 
ko se zmes ohladi, prelijemo z balzamičnim 
kisom in posolimo. Solato očistimo in damo v 
skledo, dodamo narezano piščančje meso in 
polijemo s sestavinami iz ponve. Vse skupaj 
premešamo in postrežemo.

Solata s piščancem

V prostorih Dnevnega centra za starejše občane 
Sevnica je bilo tudi aprila živahno. Vsak dan so se 
upokojenci srečevali na dnevnih aktivnostih, tečajih 
tujih jezikov, klekljanju in ročnih delih, na pohodih in 
druženju v klepetu. Aprilski program smo popestrili 
s predavanjem mag. Brede Drenek Sotošek o 
Zdravi prehrani in postu. V skrbi za zdravo telo se je 
skupina za rekreacijo podala na pohod na Ajdovski 
gradec. Sedemnajst pohodnikov je dan preživelo v 
prijetni družbi, umirjeni hoji in s piknikom na koncu 
poti. Aprila smo pogledali tudi onstran meja naše 
občine: podali smo se na ogled Radeč in Svibnega. 
Etnološka zbirka Adama Ključevška na Počakovem 
je obudila marsikateri spomin na mladost, delo in 
druženje. Dan je izzvenel v modrosti, da je v slogi 
moč, da človek potrebuje človeka in da moramo 
vsi dodajati sonce svojim dnem. 

Aktivnosti na Dnevnem centru za starejše so 
namenjene upokojencem in tistim, ki se približujejo 
upokojitvi. Večinoma so brezplačne, programe 
sofinancirajo sevniška občina, ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Evropski socialni sklad 
in posamezni donatorji. Vabljeni vsi starostniki, da 
nas obiščete na NHM 30, lahko tudi pokličete na 
GSM: 051-351-331. Dobrodošli!

Vir: Dnevni center za starejše občane Sevnica

Dogodki v Dnevnem centru za 
starejše občane

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni 
organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (MI-SPO) je 
bil formalno ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi 
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica, delo pa je začel 4. maja 2009. Skupni 
prekrškovni organ ima status samostojnega 
skupnega upravnega organa naštetih občin, v 
njem pa so zaposleni vodja MI-SPO, inšpektor, 
komunalni nadzornik in medobčinski redar. 
Za delovanje organa zagotavljajo sredstva občine 
ustanoviteljice, pri čemer polovico realiziranih 
sredstev občinam povrne država. O svojem delu MI-
SPO poroča direktorjem in drugim predstavnikom 
občin na koordinacijah, kjer se predstavi delo 
organa, izpostavi problematika ter se posredujejo 
usmeritve občin za delo MI-SPO.
Občinski redar v vseh petih naštetih občinah 
ustanoviteljicah opravlja zlasti nadzor mirujočega 
prometa (parkiranja) ter nadzor javnega reda in 
miru. Občinska inšpekcija pa izpeljuje postopke 
predvsem na področju nedovoljenih posegov na 
občinske ceste, komunalnih odpadkov, preskrbe 
s pitno vodo, odpadnih voda, oglaševanja in 
nepravilnega parkiranja.
Sedež Skupnega prekrškovnega organa, ki ga 
vodi Martin Cerjak, je v Krškem, na naslovu Cesta 
krških žrtev 15, 8270 Krško. Vse informacije lahko 
dobite in morebitne prijave oddate na telefonski 
številki 07/49 81 381 (tajništvo), po elektronski 
pošti na naslov spo.krsko@krsko.si ali osebno 
na sedežu MI-SPO. Uradne ure so v ponedeljek in 
sredo, od 9.00 do 11.00.

Vir: Občina Sevnica

Medobčinski inšpektorat – 
Skupni prekrškovni organ
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Oglasi
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. junija 2011 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 
 

 
 
 

 

 

 

AVDITOR - vojaški sodnik, INCE - ameriški režiser, SKEET - streljanje na glinaste golobe

Rešitev majske križanke je: HUGH JACKMAN.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada – Katarina Šantej, Florjanska 117, 8290 Sevnica 

2. nagrada – Janez Železnik, Krmelj 84, 8296 Krmelj 

3. nagrada – Aleksander Zorko, Naselje heroja Maroka 19, 8290 Sevnica 

VICOTEKA
Žaga  
Nekje na Gorenjskem. 
Sin vstopi v hišo in potoži očetu:
»Oče, sosed noče posoditi žage, ker pravi, da se 
kakšen zob lahko odlomi!«
»Je pa res škrt!« se je jezil oče. »Potem pa pojdi 
v klet, bova tisto poleno razžagala pač z našo 
žago!«

Nova hiša  
Gorenjec razkazuje sodelavcu pravkar zgrajeno 
novo hišo: kuhinjo, spalnico, dnevno in otroško 
dobo... Potem prideta v sobo brez stropa.
»Kaj pa je to? Zakaj pa tu ni strehe?«
»To je pa tuš!«

Planet
Ti si moje Sonce, moja Venera … 
je šepetal fant, ko se je stiskal k dekletu.
»Raje bi bila tvoj Saturn!«
»Zakaj pa Saturn?«
»Saturn ima prstan!«

Predrago
Moški jemlje v roke različne predmete in sprašuje 
za ceno. Vse mu je predrago. Končno vpraša 
prodajalko:
»Kaj bi si želeli za rojstni dan, če bi bila moja 
žena?«
»Drugega moža!« 

Skrivni
kotiček  
–  ALI  PA TUDI NE
Kako se imenuje 
dolina, kjer 
se nahaja 
urejeni izvir na 
fotografiji?
Rešitve pošljite na 
dopisnicah do 15. 
junija na KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 
19, 8290 Sevnica. 
Izmed pravilnih 
rešitev bomo 
izžrebali dve 
praktični nagradi.

 

IZREK ZA LEPŠI DAN
Dobrota
Ne odklanjaj dobrote njemu, ki jo potrebuje, če 
je v tvoji moči, da jo izkažeš. Ne govori svojemu 
bližnjemu: »Pojdi in zopet pridi, jutri ti bom dal«, 
če to imaš. 
Pomembno je pomagati tukaj in zdaj.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 
Kapelica na fotografiji se nahaja v Krakovem pri 
Vinski kleti Mastnak,
v njej pa je svetnik 
sv. Urban.

Izžrebani sta bila:

Jožica Traven, 
  Glavni trg 3, 
  8290 Sevnica 

Damjana Krajnc, 
  Vrh pri Boštanju 17 a,    
  8294 Boštanj Foto: Rok Petančič

         Nagrade za mesec JUNIJ:
1. nagrada: Ruta – pareo, ki ga podarja Lisca d.d. Sevnica, 
       Prešernova 4, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Ruta – pareo, ki ga podarja Lisca d.d. Sevnica, 
       Prešernova 4, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Ruta – pareo, ki ga podarja Lisca d.d. Sevnica, 
       Prešernova 4, 8290 Sevnica,
4. nagrada: Vrhunska salama, ki jo podarja Daničič Milan, 
       Kompolje, 8294 Boštanj,
5. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Foto: Zdravko Remar
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Oglasi

LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★ KP 106.4

NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3

NAJVEČ

GLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

V SLOVENIJI



+ S-tronic regulacija
+ hranilnik toplote ekocel 1000l
+ izolacija za hranilnik toplote
+ dostava na dom in zagon kotla
= 4.999,00 EUR z vključenim DDV

Ob nakupu kotla vam 
uredimo vse potrebno
za pridobitev nepovratnih 
sredstev Eko sklada.

Kotel na 
polena
Fröling
S318 kW

AKCIJA
36 plačil po

155 EUR
DO 15. 6. 2011!

041 383 383   03 838 40 86   info@biomasa.si  www.biomasa.si

KOTLI NA POLENA, SEKANCE in PELETE


